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Abstract 
 

The municipality, of Gatukontoret in Local government of Borås has in the long run, a 
required need to look after the current heating devices (the gas production plant) in sewage 
treatment plant, called Gässlösa. The practical work of the examination is about, trying to find 
a better way to take care of the current heat recovery. That may be one way or another, rather 
easy to implement in the existent construction.  
 
Through the work to increase the efficiency of the gas engine, implement of some external 
cooling system by heating exchange device. That gives an opportunity to heat (primary) the 
digester, (but even all internal public areas) with its own superfluous heating.   
 
The report shows that if the management group may invest 422 704 crown to implement a 
heat exchanging device, it gives more space to reduce the need to buy expensive external 
energy. Gatukontoret´s pay off time, for buying machines, is 20 years, with reservation to 
calculate with 4 percent internal interest, leads to the yearly mount of 31103 crowns.  
  
If Gässlösa increases the gas engine time in (effective) duty approximately (correspondingly) 
48 hours a month the entire investment will generate a profit in January in year seven after the 
implementations. The amount of profit should therefore be 1 033 337 crowns after 20 years. 

 
 

  



Sammanfattning 
 
Examensjobbet kom på tal för att Gässlösa reningsverk på sikt har ett behov av att se över 
värmesituationen på anläggningens gasproduktions sida. Rapporten handlar om att försöka 
hitta praktiskt genomförbara förändringar som måste vara ekonomiskt försvarbara. Som 
dessutom tar hänsyn till Gässlösas befintliga anläggning och dess arbetssätt, utan att kringgå 
de rigorösa säkerhetsbestämmelser som anläggningen är bunden till.  
 
Genom att öka gasmotorns verkningsgrad så leder optimeringen till att värma framledningen 
till rötkamrarna och även lokalerna med egen överskottsvärme istället för dyrare fjärrvärme. 
Rapporten använder parametrar som inte ännu är implementerade (så kallad termofil rötning, 
som rötar slammet vid 55°, istället för dagens rötningstemperatur som är 37°). Dock avses 
denna termofila rötning att implementeras så snart som myndigheterna tillåter. 
 
Rapporten visar att genom att investera i en spiralvärmeväxlare, med trycksäkerhetsklass 6 
bar, (då trycket i ledningarna klarar detta utan vidare strypning), så kan det dyrare 
fjärrvärmealternativet reduceras, vilket resulterar i en billigare driftskostnad. 
 
Med en total investeringskostnad på 422 704, med internräntan fyra procent och en 
avskrivningstid på 20 år, skulle annuitetskostnaden bli 31103 kronor. I rapporten jämförs 
kostnaden för utnyttjad fjärrvärme enligt 2006 års fakturaunderlag med antalet drifttimmar 
som gasmotorn måste köras för att investeringen ska gå jämnt upp.  
 
Genom att (investera i optimerad kylning av gasmotorn) kunna öka dess effektiva drifttid 
med (motsvarande) drygt 55 timmar i månaden, och därmed undvika att utnyttja motsvarande 
mängd av den dyrare fjärrvärmen, skulle investeringen generera en besparing årligen på 
80 000 kronor. Detta utan att räkna med de aktuella (kostsamma) effektförlusterna i motorn. 
Det visar sig att investeringen resulterar i en vinst på strax över en miljon kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Förord 
 
Efter att ha vart i arbetslivet i tio år, togs det första steget in till en totalt okänd värld, 
nämligen högskolan. Detta var starten på den 3,5 år långa utbildning som ger en examen som 
affärsingenjör inom elkraft/värme.  
 
Examensjobbet har utförts vid Ingenjörshögskolan i Borås, på Gässlösa reningsverk, i 
uppdrag av Gatukontoret, Borås stad. Idag när denna utbildning är avklarad finns det några 
som jag speciellt vill lyfta fram, antingen direkt för rapporten, eller indirekt (i allmänhet) som 
gjort detta resultat möjligt. 
 
Tack till min lillebror Martin Olsson som var den förste i familjen som sökt till högre studier, 
och fick mig att ta steget att själv söka till högskolan. 
 
Vill allmänt tacka alla er på reningsverket i Borås, som vet med er att ni bistått mig med er 
stora kunskap och som tagit er tid för att hjälpa mig på min väg vad som senare skulle 
förverkliga resultatet som ligger framför er.  
 
Tack till min examinator Jerker Johnsson på Ingenjörshögskolan som har bistått mig under 
examensarbetet. 
 
Vill även tacka er alla i min omedelbara närhet, som familjen och de närmaste vännerna som 
tålmodigt stöttat mig trots att jag i perioder inte alltid kunnat prioritera er som man önskar 
under tiden när detta arbete utfördes.  
 
Ett stort tack tillägnas driftchef Anders Fransson på reningsverket som visat mig förtroendet 
att själv arbeta och få fram det färdiga resultatet, samt lyssnat och tagit sig tid till många 
givande samtal under arbetstiden. 
 
Till sist vill jag tacka min handledare Tony Strandh (driftingenjör på reningsverket) för hans 
stora engagemang och de otal timmar han tagit sig tid till att svara på mina frågor och 
funderingar, samt underlättat framtagning av historik och övriga informationskällor, trots hans 
stora arbetsbelastning. Utan hans arbetsinsats med all denna hjälp hade detta arbete försvårats 
ytterst radikalt. 
 
 
Borås Dec 2007 
 
 
Johan Olsson 
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1. Inledning 

1.1 Verksamhetsförfattning 
Gatukontoret ägs av Borås stad och innefattar (enligt gatukontorets broschyr) 130 anställda 
inom de fyra segmenten Vatten & avlopp (VA), Gata, Park och Persontransporter. Till dessa 
fyra segment är administrationen integrerat som ett ”nav” som sköter den totala 
administrationen för Gatukontoret. 

1.1.1 Presentation av företaget1  
 

• Administrationen   
Administration, ekonomi och kvalitet binder ihop de fyra avdelningarna till en enhet 
till vad som heter Gatukontoret. Administrationens uppgifter är bland annat avtal, 
löner, ekonomi, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, personalfrågor, 
friskvård, information samt Gatukontorets telefonväxel.   

 
• Gata 

Avdelningens huvudsakliga uppgift är att alla oavsett färdsätt skall kunna ta sig fram 
säkert med god framkomlighet. Arbetet med nollvisionen som mål samt en önskan att 
skapa en stadsbild med god miljö där alla kan samsas. Gatuavdelningen ansvarar för 
gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar i Borås. 

 
• Park 

Avdelningen ansvarar för kommunens park och grönområden. Speciellt för Borås är 
att man arbetar för att ge parkerna olika teman, så att varje park har sin speciella 
egenhet, allt för att upplevelsen ska bli så stor som möjligt för alla generationer av 
kommunens invånare. 

 
• Persontransporter 

Avdelningen ansvarar för att följande fungerar i den dagliga verksamheten: 
 

Färdtjänsten 
Transporter till och från daglig verksamhet 
Särskoleskjutsar 
Beställningscentralen för färdtjänst 
Trafiksäkerhetsfrågor kring transporterna 
Upphandling av persontransporter 

 
 

• Vatten & Avlopp 
Vatten är en förutsättning för att något ska kunna leva. Därför är vattnet en del av ett 
konstant kretslopp som lånar det av naturen, för hygien, mat och dricksvatten. Innan 
vattnet återlämnas till naturen renas det i vattenverket på Sjöbo som ansvarar för 
färskvatten. Reningsverket på Gässlösa ansvarar för biogasprocessen samt att rena 
avloppsvattnet.       

                                                 
1 Beskrivet i Gatukontorets egna informationsblad 

  



1.1.2 Omsättning gatukontoret 
Totalt omsätter gatukontoret 328 209 900  kronor2, varav vatten och avlopp står för drygt 150 
miljoner kronor.  

1.2 Projektbakgrund 
Att den välkända klyschan som säger att ”den närmaste vägen mellan två punkter, är den 
rakaste” skriver de flesta under på. Jag går dock ett steg längre genom att dra parallellen till 
denna välkända klyscha genom att hävda att ”den bästa vägen för hög effektivitet är att arbeta 
med att minimera antalet störningar, som i sin tur leder till kapade kostnader”.  
 
Detta är en helt vanlig vardag för alla myndigheter och företag. En vardag de måste ta sig 
igenom, för att i bästa fall kunna spara pengar eller i värsta fall en nödvändighet för att kunna 
överleva. Det är vad denna rapport handlar om, att med dagens situation, finna en effektivare 
värmeåtervinning för att optimera systemet på reningsverket inför framtiden.  
 
Värmeprocessen som används för att värma reningsverkets processledningar och lokaler är 
förbundna med rötkammarnas framledning och returledning. Systemet kan förenklat beskrivas 
vara uppbyggd kring tre möjligheter. Dess egentliga syften beskrivs i korta ordalag under 
respektive punkt. 
 

• Gasmotor 
• Fjärrvärme (FV) 
• Tassopanna 

 
Syftet med gasmotorn och tassopannan är att vid överflöd av biogas, med alla gastankar 
fyllda, kan driftchef Anders Fransson och driftingenjör Tony Strandh besluta om att återleda 
den producerade gasen till gasmotorn. På det sättet utnyttjar man det egna överskottet till 
energi och på så sätt bidrar till att rörledningarna och lokalerna värms upp med reducerat 
behov av extern värmetillförsel av FV.   
 
Fjärrvärmen tas via en värmeväxlare kopplat till fjärrvärmenätet, och belastas då man inte har 
eget överflöd av biogas som kan återanvändas som energikälla för att tillföra värme till 
processen och/eller lokalerna. Fjärrvärmen kan användas oberoende av gasmotorn. 
 

1.3 Uppgiftsbakgrund 

1.3.1 Uppgiftsbakgrund befintlig situation 
När gasmotorn på Gässlösa reningsverk körs alstras ett värmeöverskott som man försöker ta 
tillvara för rötkammarnas och lokalernas uppvärmning. Dock är nödkylare inkopplade efter 
gasmotorn på grund av säkerhetsföreskrifter och när temperaturen når 60 grader startar dessa 
och ventilerar ut allt över dessa 60 grader.  
 

                                                 
2 Gatunämndens Budgetförslag året 2006 

  



På (säkerligen inom två år) myndigheternas begäran kommer rötningstemperaturen att behöva 
ändras, från dagens 37 grader till att efter ändringen ha 55 grader. Redan idag är dock det 
inkommande flödets temperatur för högt för att kunna köra gasmotorn på maximal 
märkeffekt, varvid det blir repetitiva antal start – och stopp då motorn inte (effektivt) kan 
köras längre stunder. Det leder därför till dåligt utnyttjande av motorn, samt att fördyrande 
startkostnader betingas på grund av detta. Konkret leder det till att när temperaturen ökar med 
de 18 grader (55-37) kommer motorns verkningsgrad bli ännu sämre.  
 
Den huvudsakliga problematiken blir därför att försöka hitta en lösning på detta 
temperaturbetingade problem genom att se om värmeväxling kan bli ekonomiskt försvarbar 
samtidigt som rapporten kommer att se över gasmotorns förlustsituation. 

1.4 Syfte 
Detta examensarbete kommer att kartlägga dagens situation jämfört med de kommande 
kriterierna av rötningskrav. Implementeringsförslag kommer att tas fram som anammas efter 
den (säkerligen kommande ökningen) av rötningstemperaturen. Detta för att på sikt bygga 
underlaget på korrekt data.  

1.5 Mål 
Målet är att ta fram förslag på alternativ värmeoptimering av dagens befintliga processystem, 
(med data från det kommande kravet från myndigheterna beskrivet ovan). Detta för att kunna 
spara in pengar på värmeutgifterna då mer värme behålls internt, genom att få högre uteffekt 
av gasmotorn som en direkt konsekvens av värmeoptimeringen. 
 
I första hand vara ett underlag med stor vikt på ekonomin för Driftchef Anders Fransson och 
driftingenjör Tony Strandh. I andra hand att ge chefen för VA – sektionen (vatten och 
avlopp), samt Gatukontorets chef underlag för att kunna ta beslut i frågan. 

1.6 Avgränsningar 
På grund av den redan korta tidsram som tillhandahålls (tio veckors examensjobb) beaktas 
inga som helst ekonomiska underlag från entreprenörers (tidskrävande) offerter av denna 
rapports ekonomiska kalkyl. Då prisuppgifter uppges i rapporten (om ej annat anges) prissätts 
arbetet utifrån känt pris av personal på Gässlösa. Rapporten kommer även att räkna på att 
reducera förlusterna genom användandet av faskompensering för att få så bra driftoptimering 
som det är ekonomiskt möjligt.  
 
Vidare så beaktas inte tryckminskningen i de befintliga ledningarna, utan endast i de (för 
rapporten) nya röranslutningarna som leder till värmeväxlaren. Tryckförlusten beräknas 
approximativt utifrån totaltrycksförlusten, inte som friktionsförluster per löpmeter.  
 
Ekonomiskt kommer redovisning att ske utifrån annuitetsmetodiken som visar den årliga 
kostnaden, samt en internräntemetod som visar när (och om) investeringen är betald och 
genererar vinst. 

  



2. Metodik 
Rubriceringen avser arbetets tillvägagångssätt. Med tillvägagångssätt åsyftas det teoretiska 
hjälpmedel man använder för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Alla 
hjälpmedel, vilka som helst som fyller den funktionen, hör hemma i metodiken.3   
 
Mitt tillvägagångssätt för att lösa framtagningsproblematiken presenteras nedan som en röd 
tråd, från arbetets start till slut. För att lättare förstå rapporten, beskrivs här rapportens olika 
arbetsmoment. 
 
1. Söka generell överblick, vad ska värmeoptimeras? Rapportens avgränsning, syfte och mål.  
 
2. Skriva ner och följa en metodik som underlättar arbetets fortskridande. 
 
2a. Ta fram gasmotorns kända prestanda. 
 
2b. Ta fram information om gasmotorns prestanda som kan köras i befintlig anläggning. 
 
2c. Söka maxtemperaturen (in) för att kyla gasmotorn, för att klara 100 % belastning. 
 
2d. Ta fram tabeller som för fram flödesparametrarna för värmeväxlingen. 
 
2e. Dimensionera värmeväxlarbehovet utifrån den kända varma strömmen som ska kyla. 
 
2f. Ta fram parametrarna på kylflödet så 2e och 2f leder till att få 2c. 
 
3. Visa arbetsledningen förslaget på det nya värmeväxlarflödet för gasmotorn för att få ett 
godkännande för att gå vidare. 
 
3a. När föregående blivit godkänd tas möte med underhållsingenjör Berner Lindberg för han 
ska ta fram ekonomiskt underlag på material, arbetstid samt pris av värmeväxlaren. 
 
4. Ta fram ett förslag för kylning av gasrening. 
 
5. Möte med arbetsledningen för att få godkännande att gå vidare med förslaget med 
gasreningen. 
 
6. Underhållsingenjör Berner Lindberg får ta fram ekonomiskt underlag för inkoppling av 
gasreningens kylning. 
 
7. Räkna på faskompensering av gasmotorn. 
 
8. Ta fram och presentera den sammanlagda investeringskostnaden med rekommenderad 
avskrivningstid för arbetsledningen.  

                                                 
3 Hellroth et all Värderingsmetoder för humankapital – inom försäkringsbranschen 

  



3. Processflöde 

3.1 Returledning till gasmotor 
Inom en förmodad snar framtid kommer Borås stad att implementera en ny rötningsmetod 
som kallas termofil rötning, som i korthet kommer att innebära att man ökar 
rötningstemperaturen från dagens 37 grader till approximativt 554 grader. Problemet blir med 
andra ord att temperaturen på inkommande ledning således kommer att öka med 20 grader, 
vilket bland annat leder till ännu sämre verkningsgrad hos gasmotorn5.  
 
Maxflödet6 i ledningen (i dagens mesofila rötning) är 37.4 m3 och maxtemperaturen är 60.7° i 
ledningen. Dessa parametrar är till grund för dimensionering7 av värmeväxlaren som ska kyla 
inkommande vatten till gasmotorn. 

3.2 Gasmotorns parametrar 
 
Gasmotor- parametrar 
 
U = 400 Volt  I = 685 Ampere P= 380 kW  S= 475 kVA 
 
Cosϕ  = 0,8  f = 50 Hz  Koppling = Y/∆  
 
För att få ut dagens effektfaktor i motorn krävs att vi vet den högsta utnyttjade effekten och 
motorns maximala effekt och den reaktiva effekten som genereras i nätet. Genom att se på 
processchemat är den maximalt utnyttjade effekten 218 kW (se stycke 3.5 i rapporten för 
förklaring). 

 
Pbefintlig enligt processdata ≈ 218 000 kW (218 kW). 

 
Därför blir procentsatsen (x) av belastningen 380x = 218 kW 
 

 X = 218 57,36%
380

=  

3.3 Värmeväxlare 
För att hitta en bra och effektiv kylning av gasmotorn, jämförs olika typer av de vanligaste 
värmeväxlare som idag finns på marknaden. Typerna förklaras utan inbördes rangordning 
innan valet slutgiltigt bestäms för fortsättning av processflödet.  

3.3.1 Värmeväxlarkonstruktioner 
Vad är en värmeväxlare, och hur fungerar de olika konstruktionstyperna? För att få svaret på 
första frågan används Henrik Alvarez definition som lyder: 
 

”Värmeväxlare är apparater avsedda att överföra värme  
från ett medium till ett annat. ”  

                                                 
4 Tony strandh 1/11  
5 Se rubrik 1.3.1  
6 Processdata enligt Anders Kjellberg 
7 Med temperaturen för termofila rötningen, 60,7+20 grader. 

  



3.3.1.1 Rekuperativa 
Denna typ beskriver Alvarez på sidan 406 i sin bok energiteknik, som ”en värmeväxlare med 
avsaknad av skiljevägg, mellan medierna, som därför lämnar värmeväxlarmedierna blandade 
med varandra”. 
 
En vardagligare benämning för denna värmeväxlarkonstruktion är därför blandväxlare. 
 

3.3.1.2 Regenerativa 
Alvarez fortsätter på temat värmeväxlare med att förklara regenerativa värmeväxlar- 
konstruktioner som att de regenerativa arbetar med cykliska förlopp, där en 
värmeackumulerad massa växelvis genomströmmas av det varmare mediet, som värmer upp 
massan, och sedan av det kallare mediet, som tar upp den förut ackumulerade värmen. 
 
Det Alvarez menar, är att det varmare mediet värmer upp värmeväxlarens massa innan den 
kallare strömmar genom massan och tar upp värmen, och på så sätt håller kylningsprocessen 
igång. Denna konstruktion bygger på att medierna är avskilda från varandra genom en 
skiljevägg. Dess konstruktion finns i tre olika typer av sätt att värmeväxla flödet, och dessa tre 
är följande: 
 
 * Medströmsväxlare 
 * Motströmsväxlare 
 * Tvärströmsväxlare  
 

3.3.1.2.1 Medströmsväxlare 
Som namnet antyder så sker värmeväxling genom att fluiderna har samma flödesriktning, där 
de är disjunkta med hjälp av en skiljevägg. I detta kopplingssätt är alltid8 det kalla mediets 
utloppstemperatur lägre än det varma mediets utloppstemperatur.  
 

3.3.1.2.2 Motströmsväxlare 
 
Vid denna koppling kan9 utloppstemperaturen för det kalla mediet överstiga temperaturen hos 
det varma mediet. Detta innebär alltså att värmeväxlingen kan bli mer effektivare än 
motsvarande medströmsväxlare.   
 
Denna värmeväxlarkonstruktion finns i flera sorters modeller, såsom plattvärmeväxlare, 
tubvärmeväxlare eller spiralväxlare. 
 
3.3.1.2.2.1 Plattväxlare 
En plattväxlare består enligt Alvarez av multipla plattor (oftast korrugerade för högre 
turbulens redan vid lägre hastigheter). Plattvärmeväxlarens konstruktion ger fördelar genom 
att möjliggöra10 stora värmeytor per volymenhet. Nackdelen är dock att, i de många plattorna, 
kan avlagringar och smuts lättare täppa igen kanalerna,  

                                                 
8 Alvarez, energiteknik sid 406 
9 IBID 
10 Alvarez sid 414 

  



vilket resulterar i lägre verkningsgrad. Detta ställer krav på så ”icke förorenade” medier som 
möjligt, för att säkerställa de önskade driftparametrarna.   
 

  
 http://www.armatec.se/produkter/start/!/mgid/39181/sgid/38987/ 
 
3.3.1.2.2.2 Tubväxlare 
Som namnet förpliktigar, består värmeväxlaren av tuber, som fästs till, en i vardera ändan av 
tuben, två perforerade tubplattor. Det ena flödet strömmar i själva tuberna, medan det andra 
strömmar mellan och utanför dessa tuber. 
 

 
 http://www.knislingemek.se/page9.html 
 
3.3.1.2.2.3 Spiralväxlare 
Den mest kompakta konstruktionen är den såkallade spiralväxlaren. Den är enligt Alvarez ofta 
använd inom livsmedelsindustrin. Designen består av två plåtband som alternerat svetsade 
mot varandra plåtband till en spiralrörelse. Spiralväxlaren fungerar som motvärmeväxlare, där 
de båda fluidernas kanaler är förbundna med centrum av växlaren, vilket skulle bevisas enligt 
detta styckes närmaste rubreciva motströmsväxlare.  
 
Dess fördelar11 är modellens kompakthet, som spar plats, den har öppna kanaler, vilket 
minskar igensättning och på så sätt har en ”självrenande” design. Med öppna kanaler blir 
rengöringen snabb, vilket i kombination med lätt och snabb demontering leder till låga 
driftstoppstider och skapar förutsättning för en så optimal process som möjligt. 
 
Dess nackdel kan ses som, att lite mer planering av rördragning behövs än vid bland annat 
plattväxlaren, då man har parallella och raka rörledningar över lag. 
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11 www.Alfalavall.se/värmeväxlare/spiralväxlare 

  



3.3.1.2.2.4 Tvärströmsväxlare 
Konstruktionen medför att arbetsmediernas strömriktningar är vinkelräta mot varandra enligt 
Alvarez.  

3.3.2 Värmeväxlarbakgrund 
Då kylningen kommer att använda sig av processvatten (visst renat avloppsvatten) för kylning 
av gasmotorn, så kommer det behöva ställas större krav på minimering av driftstoppstid av 
igensättning av värmeväxlaren, varvid rapporten primärt kommer att basera kylningen med 
hjälp av en spiralväxlare. Genom att egentillverka en autoformel i Excel (och mata in de 
kända siffrorna då Tmax efter kylning på det varma flödet maximalt får vara 30 grader 
Celsius)12, fås det okända flödet som krävs av kylvattnet.  Kallare vattentemperatur in i 
motorn, medför att högre effekt kan fås ut på grund av ökad kylning. Då kan motorn belastas 
hårdare. Förlusterna i befintlig drift visas i stycket 3.5 Faskompensering.  

3.3.3 Framtagning av formel för varm ström (motströmsväxlare) 
Signifikanta parametrar som leder fram till det önskade Tmax efter kylningen av gasmotorn, 
kräver således att man känner till13 det totala flödet per ström, fluidernas specifika 
värmekapacitet, temperaturen innan de båda flödena går in i värmeväxlaren och ∆t (delta t). 
Dessa storheter benämns14 som: 

 
m = Flödet i m3/h 
 
c = Ett ämnes värmemängd vilken behöver tillföras massan av ämnet för att höja 
temperaturen en (1) grad Celsius. Detta värde är en funktion av temperaturen).  
 
T = Temperatur i respektive flöde innan värmeväxlaren. 
 
∆t = Minsta temperaturskillnad som får finnas mellan temperaturerna, 

 
De givna processparametrarna15som måste tas fram är: 
 

• Tin  
• Maxflödet (mvarm)  
• Cvarm är approximalt 4.19 för vatten16 
• ∆tvarm

 är temperaturen minus lägsta temperaturskillnad mellan varmt och 
kallt flöde 
 

Formeln för den varma utloppstemperaturbestämningen blir alltså: 
 

Tvarm,ut  = varm,in kall kall varm varm varm kall,in( T  - ( m c  ) / (m c  ) ( t  - t  ) )× × × Δ  
 

                                                 
12 Enligt Leif Jerkersson Gässlösa 
13 Alvarez Henrik energiteknik   
14 IBID  
15 Flödeshistorik, Anders Kjellberg   
16 Alvarez 

  



Eftersom endast den varma strömmen (i framledning VP2, enligt bilaga 1) begränsar 
gasmotorns utnyttjningsbara effekt, så är uppgifterna för denna den mest signifikanta. 
Sekundärt kommer (om implementeringsförslaget beställs) avloppsvattnet som används för 
kylningen återledas in vidare i verket till förtjockaren och centrifugen. I andra fall används 
färskvatten, (inkl grundvatten) som kylmedium i plattväxlare som leds rakt ut eller som en 
sluten kylslinga.  

3.3.4 Framtagning av formel för kylarvattnet 
Då kylvattnet tas ifrån processvattnet, (renat avloppsvatten), framgår17 det att den existerande 
statistiska medeltemperaturen under sommarhalvåret är 17 grader och motsvarande för 
vinterhalvåret är siffran 9° Celsius. Eftersom kylvattnets enda funktion är att kyla, den för 
processen viktiga varma strömmen, tas enbart den högsta signifikanta medeltemperaturs- 
siffran i beaktande, då kylvattnets högsta värde kyler det varma flödet sämre än dess lägsta 
värde.  
 
Den kritiska punkten är därför högst under sommarhalvåret då det 17 – gradiga vattnet ska 
ansvara för att temperaturen, som påtalats tidigare max får vara 30 grader. Kvar är då endast 
volymen (visas som okänd i formeln nedan) av det 17- gradiga vattnet, innan alla 
värmeväxlingsparametrar är kända. 
 
Genom att sätta in alla kända varma processflöden i värmeväxlingsformeln, kan man då lösa 
ut parametrarna för det kalla vattnets flöde: 
 
 30° =   varm,in kall kall varm varm varm kall,in ( T  - ( m c  ) / (m c  ) ( t  - t  ) )× × × Δ
 

3.3.5 Framtagning av ∆t (spiralväxlare) 
 
Henrik Alvarez skriver i sin bok energiteknik, del 1 sidan 428 följande definition av ∆t18: 
  

”gränsvillkoret är den minsta temperaturskillnad mellan arbetsmedierna” 
 
Detta kan förklaras som den minsta temperaturdifferens som ska användas för att få ett 
optimalt växlingsschema. Praktiskt innebär detta att man ska subtrahera det varma mediets 
inloppstemperatur med det satta gränsvillkoret, medan man adderar det kalla mediets 
inloppstemperatur med samma gränsvärde. Genom detta så bestäms temperaturskillnaden som 
Alvarez åsyftar på i citatet ovan.  

3.4 Tryckförlustförklaring till värmeväxlaren från tryckstegringssidan (kylsidan)  
Med tryckförluster avses i rapporten, som skrivs i avgränsningarna i rapportens inledning, 
enbart tryckfallet över en given punkt, via antingen en ventil eller en förgrening etc. Detta 
menas med att friktionstrycksförlusterna inte beaktas. När tryckförlusterna mäts över en 
punkt, som exempelvis en ventil, kallar Alvarez detta för ”totaltrycksförlust”. Det process -
vatten som i rapporten är tänkt som kylning till gasmotorn tryckstegras till 7,519 bar, (7.2 bar 
efter spolfiltret). Det nya (150 mm) röret som leder till värmeväxlarens kylsideanslutning 
kopplas till det befintliga 150 mm röret.  

                                                 
17 Pärm i kontrollrum, medeltemperatur i utgående  
18 Författaren använder benämningen gränsvillkor 
19 processdata spolvatten/rejektvatten Gässlösa processkarta 

  



För att se till att värmeväxlaren klarar trycket så måste det räknas ut så det inte överstiger (den 
rekommenderade) värmeväxlarens tryckklass. Då förgreningen (t-kopplingen) sker med 
samma dimensioner så blir formeln20 enligt Alvarez: 
 

 

2
1

2fpt
cξ ρΔ = ×   

 
• Där , ( )tryckförlustkoefficient tabellvärdeξ = 21  

 
• Tabellens värde på x-axeln är kvoten mellan fluidernas genomströmningshastighet i 

den större arean, dividerat med genomströmningshastigheten i den mindre arean. ( 1

2

c
c

)  

• ρ = vattnets hastighet  
• C menas med vattenhastigheten i m/s  

3.4.1 Tryckförlust i T-koppling (samma dimension som befintligt rör) 
 
Tack vare att det är samma dimensioner på rören så avläsesξ  till 1.2, därför att x-axeln är 

enligt bilden 3

1

C
C

= 1. Kurvan korsar linjen där y-axeln (ξ ) är ≈1,2   
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20 Alvarez, energiteknik sid 76 
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C1= 2

32 1 0,395 /
3600 0.15

m s× =  

Det gör att totaltrycksfallet blir 
20,395 321, 2 ( ) ( )

2 3,6
× × =  0,83 bar 

3.4.2 Totaltryckfall 90 graders böj 
Alvarez säger i sin bok, energiteknik på sidan 74 attξ  fås fram genom att ta rörets 
medelbockningsradie dividerat dess inre rördiameter, och avläsa resultatet från kurvan med 90 
graders böj. Böjarna som beställs har medelbockningsradien 200 mm med innerdiameter på 

100 mm. Vilket resulterar att summan på x-axeln är 200 2
100

= .  

 
Då kvoten på x-axeln blir två, korsar linjen för 90 -graders kurva (enligt tabellen) då ξ  ≈ 0,3. 
 

Totaltrycksfallet för varje 90-graders böj blir 320,3 0.395 ( )
3,6

× × = 1,05 bar.  

Då maxtrycket i värmeväxlaren högst får vara 6 bar visar ovanstående uträkning att kravet 
kommer att klaras utan vidare trycksänkningsanordningar.  

 

 3.5 Dimensionering av värmeväxlare 
 
Eftersom kylvattnet är processvatten, som är renat avloppsvatten så är risken större för att 
värmeväxlarens kanaler täpps igen, varvid värmeöverföringen försämras. Fördelarna med 
spiralväxlaren (förklarades i stycke 3.2.2) tenderar därför att reducera CIP (clean in place) 
behovet jämfört med andra värmeväxlingssorter.  
 
Valet av värmeväxlare blev därför spiralväxlare (se 3.2.2) och därmed arbeta utifrån 
underlaget om en eventuell implementering, som fungerar enligt motströmsprincipen (som det 
redogjordes för i stycket 3.2.1.3.2.2.spiralväxlare). Härledningen till kalla mediets 
utloppstemperatur skriver Alvarez att: 

 
”kopplas värmeväxlaren i motström, kan utloppstemperaturen tk2 för det kalla 
mediet överstiga utloppstemperaturen tv2 hos det varma” 
 

Författaren visar härledningen22 till det kylda vattnets utloppstemperatur och blir enligt 
formeln nedan. Dock har undertecknad använt benämningen ∆t, kall istället för Alvarez 
benämning tv2. Detta för att lättare visa att det är den kalla temperaturen efter addering av 
gränsvärdessiffran som det åsyftas på.  
   

Tkall,ut  = ( (mvarm *cvarm) / (mkall *ckall ) * (tvarm - ∆t,kall ) + tkall ) 
 
 

                                                 
22 IBID sid 432 

  



På samma sätt har Alvarez benämning på tk2 egenhändigt ändrats till varmtΔ för att försöka få 
det mer lättförståligt att det är den varma temperaturen efter subtraktion med gränsvärdet som 
menas.  
 
 Tvarm,ut = varm,in kall kall varm varm varm kall,in( T  - ( m c  ) / (m c  ) ( t  - t  ) )× × × Δ   
 
Enligt utdraget på flödeshistoriken från reningsverket23 så framgår följande givna statistiskt 
signifikanta siffror24: 
 
Returledning VP2 från bilaga X     
      
Maxtemperatur Minitemperatur Medeltemperatur Maxflöde Minflöde Medelflöde 

60,7 37,5 52,3 37,4 0 24,4 
 
Utifrån detta beaktas två olika alternativ inför dimensioneringen av växlaren. Detta för att ta 
fram de högsta värden i varje kategori, motsvarande maximala flöde för kylvattnet. Syftet är 
att få fram totalflödet som växlaren måste klara av. Dessa gäller självklart med förbehåll att 
måltemperaturen på 30 grader kommer att hållas. Dessa två alternativ som lyfts fram är när: 
  

Tvarm, , Mvarm sätts till maxvärden   
 
Tvarm, , Mvarm sätts till medelvärden 

 

3.5.1 Kylmedlets värden, då Tvarm, , Mvarm sätts till maxvärden   
Då man från tabellen sätter in dessa i formeln för att lösa ut det kalla mediets flöde, ser det ut 
så här: 
 
  30   (80  - ( (okänd 4,19) / (37,4 4,19) (66 -17 ) ) )° ≈ ° × × × ° °
 
 Kalla flödet blir då ≈ 32m3/h 
 
Och maxtemperaturen (kalla mediets utloppstemperatur) blir därför: 
 

 ( (37,4 *4,19) / (32 *4,19 ) * (80 – 22) + 20 ) 
 
 
Kalla flödets utloppstemperatur blir därför ≈ 84,8 ° Celsius. 

 
Totala flödet genom växlaren blir därför 37,4 + 32 m3 = 69m3/h

 
Temperaturgränserna för detta alternativ blir därför 30 till 84,8 grader 

 

                                                 
23 Processdata från Anders kjellberg 
24 Temperatursiffrorna ökas 20 grader vid implementering av termofil rötning 

  



3.5.2 Kylmediets värden, då Tvarm, , Mvarm sätts till medelvärden 
   
  30   (72,3  - ( (okänd 4,19) / (24,4 4,19) (66 -17 ) ) )° ≈ ° × × × ° °
 
 Kalla flödet blir då ≈ 21 m3/h 
 
Och maxtemperaturen (kalla mediets utloppstemperatur) blir därför: 
 

 ( (37,4 *4,19) / (32 *4,19 ) * (80 - 22) + 20 ) 
 
Kalla flödets utloppstemperatur blir därför ≈ 76,9 ° Celsius. 

 
Totala flödet genom växlaren blir därför 24,4 + 21 m3 = 45,4 m3/h
 
Temperaturgränserna för detta alternativ blir därför 30 till 76,9 grader 
 

3.5.3 Färdiga data för värmeväxlaren 
 
Då den maximala temperaturen inte skiljde sig så mycket mellan de olika uträkningarna 
(84,8-76,9) så blir det totala flödet den mest signifikanta parametern för prisuppgift av 
spiralväxlaren.   
 

3.6 Faskompensering av gasmotorn 
Faskompensering enligt wikipedia25 är: 
 

”Faskompensering innebär att en induktiv eller kapacitiv last i ett 
växelströmssystem balanseras bort genom att man adderar en kapacitans 
(kondensator) eller en induktans (spole) till lasten, beroende på typ. En induktiv 
last kompenseras med en kapacitans och en kapacitiv last kompenseras med en 
induktans. Anledningen att man faskompenserar är att minska reaktiva strömmar 
i ledningar och komponenter som skapar problem. Om man inte faskompenserar 
en induktiv eller kapacitiv last så kommer spänningen att ligga ur fas med 
strömmen vilket innebär att en del av strömmen i ledningen inte kan utnyttjas”.  

 
Enklare uttryckt, används en motor som drivkälla så finns det olika sorters ”strömmar” i 
ledningen. Den vanligaste, mest kända, är den aktiva effekten som visar sakens effekt. 
Dammsugarens effekt är kanske 2200 watt, mikrovågsugnen har 2000 watt etc. Sedan finns 
det en ström som studsar mellan elnätet och den inkopplade motorn, denna kallas reaktiva 
effekt. Sedan finns det en tredje ström som kallas skenbar effekt. 

 
Vid skenbar effekt så har spänningen ändrat vinkel i förhållande till strömmen. Spänningen är 
90° före strömmen.  

 
Vad gäller reaktiv effekt så är förskjutningen tvärt emot den skenbara, det vill säga 180° ifrån 
den skenbara effekten. Således är spänningen 90° efter strömmen. 

                                                 
25 http://sv.wikipedia.org/wiki/Faskompensering 
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Sett ur ett bildligt perspektiv så är den resistiva strömmen (spänning och ström oseparerade) 
en vågrätt linje på x-axeln. Dras ett streck från slutet av den vågräta pilen uppåt så fås den 
skenbara effekten, respektive dras strecket neråt fås reaktiva effekten.    

 
  
  
     

 Bilden visar den skenbara förskjutningen  
 
 

 
 
 
 

 Skissen visar reaktiva förskjutningen 
  

 
 
Vid faskompensering minimerar man mängden reaktiv, respektive skenbar effekt genom att 
koppla in motsatt motstånd. Finns det induktiva strömmar (alltså skenbar effekt, se skiss 
ovan) kopplas det in en kapacitans (kondensator) som tar bort delar av den skenbara effekten. 
På samma sätt kopplas induktivt motstånd (spole) in för att ta bort delar av den reaktiva 
effekten från en belastning. Delar av de bådas (skenbar och reaktiv effekt) strömmar kan på 
grund av förskjutningen i viss mån inte gagna motorn. Dessa är alltså outnyttjade och kostar 
bara pengar.  
 
Syftet med faskompensering är därför att reducera den ”onödiga” strömförskjutningen som 
inte används och få den närmare den vågräta linjen i respektive skiss. Därför minskas 
strömförbrukningen och därmed blir förlusterna mindre.  
 

• P = Aktiv effekt 
• S = Skenbar effekt i Volt- ampere 
• L = Induktans (skenbar motstånd)  
• Q = Reaktiv effekt i Volt- ampere reaktiv (Var) 
• X = Kapacitans (reaktiv motstånd)  
• Z = Summamotstånd i ohm (inklusive resistivt motstånd + induktans, eller kapacitans)  

 

3.6.1 Reaktiva effekten och förlustsumman 
1. Ta fram X-värdet av motorn 

 
S = 2 2( )P Q+  
 

2 2475 =   218 X+  
 
 2 2= 218 475X + 2  

 
= 273149X  

 

  



 X (mao Q) = 522,6 kVAr = 522 600 VAr  
 
Alternativt  
 P+ jQ (komplexa värdet av Q)26  
 
  kVAr 
 

218 475 522,63j+ =

۴2. Ta fram motorns nuvarande effektfaktor, (Cos  ) (med hjälp av vinkeln från formeln i 
alternativet på fråga 1): 
  
  (rektangulär omvandling från polär) 218 475 522,63 65,34j+ = ∠ °
 
 Cos ۴ = cos  65,43
 
 Cos ۴ ≈ 0,42   
 
  
3. Förlustuträkning aktuell driftsituation 
 
Förlusterna fås fram genom att subtrahera aktuella aktiva effekten med motorns maximala 
effekt.  
 

Summaförlusterna idag är 380-218kW = 162 kW.  
 
Räkna ut gasmotorns förluster och ta fram värdet Rgenerell genom formeln ( 23 R I× × ) . 
 
 
I aktuell driftsituation blir förlustformeln. 
   

23 R I× × = 162000 Watt 
 
 162000 Watt 23 685R× × =

R = 2

162000
685 3×

 

 
 R ≈ 0,116 Ω  

3.6.2  Faskompensering: 
 
4. Faskompensering startar genom att sätta nytt (önskat) maxförlust -belopp (samma formel 
som i steg 3.) 
 
 Watt (85 kW) 23 85000R I× × =
 

                                                 
26 Ellära sid 280  

  



5. Räkna ut den nya Strömmen, med villkor enligt steg 4. 
 

 85000
(3 0,116)

I =
×

 

 
 Iny = 494,2 Ampere 
 
6. Räkna ut Snytt  
 
 Sny = 3 U I× ×   
 
 Sny = 3 400 494,2× ×  
 
 Sny = 342391,8 VA (342,39kVA) 
 
7. Räkna ut Qnytt (se tillvägagångsätt i steg 1.) 
 
 2 2= 217,13 342,39nyttX + 2  
 
 X = 405 433 Var (405,43 kVAr) 
  
8. Räkna ut Qdiff
 
 Qdiff = Qgammal - Qny 
 
 Qdiff = 522,3 -405,43 kVAr 
 
 Qdiff = 116,86 kVAr (116860 VAr) 
 
9. Ta fram kondensator storleken (C) som leder till det sänkta strömvärdet i 5.  
 

 
(2 )

diffQ
C

f U
=

×Π × ×
 

 

 C = 116,86
(2 50 400× Π × ×

 

 
C = 0,929 mF 

 
Resultatet visar att genom att koppla in en kondensator på 0,929 mF så sänker man sin 
strömstyrka från 685 ampere, till drygt 494 ampere. Det menas att den ursprungliga 
strömstyrkan på 685 ampere som krävdes inledningsvis har reducerats till den nya lägre 
strömstyrkan med bättre verkningsgrad till följd. Genom faskompenseringen har den i detta 
fall skenbara effekten reducerats, och därmed fasförskjutningen som förklarades tidigare har 
minskats. Därför utgår mindre strömstyrka för att uppnå bättre prestanda än före 
faskompenseringen.    

  



3.7 Framledning mot Rötkammare 
Enligt Dataingenjör Anders Kjellberg27 på reningsverket är det maximala flödet28 på 
returledningen29 32 m3/h, samt maximala temperaturen30 är 60 grader (alla temperaturer givna 
i Celsius). Enligt samma källa, så finns det ett temperaturkrav på framledningen (mot 
Rötkammarna) som är beroende av yttertemperaturen.  
 
Vid +5° och uppåt, skall lägsta temperaturen vara 60°, och vid yttertemperaturer 
understigande -5° bör samma ledning inte understiga 80°. Detta underlag är viktigt för att få 
den utgående värmen efter gasmotorn. Temperaturen bör i idealfall ligga så nära 60 grader 
som möjligt för att få maximal värmeåtervinning, utan att gasmotorns nödkylare ventilerar ut 
värmen i onödan. 

4. Ekonomiskt underlag 
Som rapportens avgränsningsdefinition antyder, så utlämnas det mesta entreprenadbaserade 
uppgifterna, då tid på offerter inte hinner beaktas. I de fall externa uppgifter behövs, kommer 
siffrorna som rapporteras vara offererade i samtliga fall utom schaktningen, som är uppskattad 
med hjälp av underhållsingenjören Berner Lindberg. 
 
Kostnaden för uppvärmning med fjärrvärmen fås genom att subtrahera totalkostnaden med 
dess fasta kostnader (som måste betalas oavsett användning eller ej), för att få fram mängden 
utnyttjad energi31. Det är denna summa som jämförs mot den tänkta investeringen för att se 
när investeringen går ihop och börjar generera vinst.  
 
Men vad innebär konkret en investering egentligen? För att reda ut begreppet används ett citat 
från Urban Österlund och Gunnar Wramsby32: 
 

”En investering innebär att någon, - privatperson, företag eller organisation – 
avstår konsumtionsutrymme idag för att erhålla ett större konsumtionsutrymme i 
framtiden” 

 
Detta är en definition på vad investering kan vara, och Urban och Gunnar menar att genom att 
betala en summa pengar på en förbättrande åtgärd, så reduceras någon kostnad i direkt 
anslutning till den bekostade åtgärden. Besparingen som fås genom investeringen, ska bli 
större efter avskrivningstiden, än dess investeringsbelopp idag. Detta ger en större 
konsumtionsmöjlighet i framtiden. 

4.1 Driftkostnader för förlusterna i gasmotorn. 
Enligt Gässlösas fakturaunderlag, visade sig att varje MWh (exklusive moms) är 144,10 
kronor. Då elkostnaden beror på hur mycket som är förbrukat, måste effekten räknas om till 
kilowattimmar (kwh). Det menas att det förbrukaren har i effekt multiplicerat med dess 
gångtid i timmar blir dess kostnadsgrundande belopp.  I beräkningen har antagits att 
gasmotorns årliga gångtid (2007) ungefär hamnar på 2500 drifttimmar33.  

                                                 
27 samtal den 1/11 
28 Över flödesmätare M1.BF1 i bilaga 1 
29 Bilaga 1 Pannrum M1 
30 I dagens siffror med monofil rötning, den ekvivalenta siffran är därför +20 grader vid implementering av 
termofil rötning genom tempgivaren M1.BT1 i bilaga 1 
31 Fakturaunderlag FV 
32 Investeringskalkylering – metoder och tillämpningar sid 1 
33 Drifttidspärm gasmotor 

  



4.1.1 Befintlig driftsituation 
Som det framgick i stycke 3.5 faskompensering visar det sig att motorns förluster idag uppgår 
till 162 kW. Det innebär att energiåtgången för motorn utan faskompensering blir 162 kW 
(162000 ), vilket motsvarar 405 Mwh. 2500×
 
Kostnaden i enbart (det årliga aktuella) förlustbortfallet blir därför:  

 
144,1 405× = 58 360,5 kronor

 

4.1.2 Om faskompensering utförs 
 
Enligt samma beräkningsprocedur som i det aktuella driftfallet så räknas summan ut på 
motsvarande sätt efter det att faskompensering implementerats. Förlusterna blev i detta fall 85 
kW. 
 

Energiåtgången skulle då bli 85000 2500× = 212,5 MWh 
 

Kostnaden för förlusterna blir istället 144,1 212,5×  = 30 621,3 kronor. 
 
Kostnaderna för gasmotorns förluster har genom faskompenseringen alltså 
reducerats med:  
 
30621,3
58360,5

 = 52,46 % 

 
Den årliga besparingen blir således 58 360,5 - 30 621,3 = 27 739,2 kr (som 
nästan motsvarar investeringens annuitetsbelopp). 

 

4.2 Inköp Värmeväxlare34

De olika växlaralternativen grundar sig på samma temperatur och flödesvärden. Dessa 
alternativ skiljs enbart åt i olika trycksäkerhetsklasser. Det maximala trycket framgår av 
offertförslaget nedan. 
 

• 3 bar tryckklass 300 000 kronor  
 

• 6 bar tryckklass grundpris + 10 % = 300 000 *1.1 = 330 000 kronor 
 

• 10 bar tryckklass grundpris + 25 % = 300 000*1,25 = 375 000 kronor 
 
Gångjärnsförsedd lucka på kylsidan av växlaren (processvattnet) kostar enligt samma 
offerttillfälle 10 % av grundpriset för alla tryckklasser utöver ovan nämnda prisförslag. 

                                                 
34 Kostnadsförslag via telefon med alfalavall 7/11 

  



4.3 Materialkostnad35

Under rubriken avses endast alla kostnader direkt hänförda material avsedda för 
implementering av värmeväxlarsystemet till gasmotorn. 
 

4.3.1 Rörkostnadpris 
• 30 meter rör   = 4170 kronor 
• Legeringstillägg rör = 2989,2 kronor  
• 10 stycken 90° böjar  = 2090 kronor 
• Legeringstillägg böj = 1233 kronor 
• Summa rör  = 10 482,30 kronor 

4.3.2 Ventiler 
I denna sammantagna rubrik, inkluderas alla former av ventiler, säkerhetsventiler, packningar 
och flänsar etc. 

• 2 ventiler   4300 kronor 
• 1 backventil   3042 kronor 
• 1 reglerventil (inkl eldon) 29000 kronor  
• Summa ventiler   36342 kronor 

4.3.3 Summa total materialkostnad 
 36342 + 10482,3 = 46824,3 kronor  

4.4 Arbetskostnad 
Avses den direkta lönekostnad (från arbetsgivarens belastade konto) som belastar 
investeringen av värmeväxlarsystemet. Lönekostnaden avser kostnaden per anställd för 
arbetsgivaren inkl arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, försäkringar etc varje timme. 
Denna kostnad ska endast ses som ungefärlig, då beräknad arbetstid kan vara disjunkt mot 
verkligheten.  

4.4.1 Grävning 
Timkostnad av grävmaskin inkl maskinist 700kr/h * 8h = 5600kr 

4.4.2 Arbetskostnad Underhållsavdelning36

 
172kr/h  
Arbetskostnaden uppskattas till 172*(2man*20 tim) = 6880 kronor 
 

4.5 Betongborrningskostnader 
 
För borrning i slambyggnaden där påkoppling av den nya kylslingan sker, samt för ingång och 
retur från gasmotorbyggnaden. 
  

3000 kronor 

                                                 
35 Enligt underhållsingenjör Berner Lindberg gässlösa reningsverk 
36 Muntligen från Driftchef Anders Fransson den 9 november 2007 

  



4.6 Summa arbetskostnad 
5600 + 6880 + 3000 + 400 = 15880 kronor 

4.7 Kostnad faskompensering 
Arbetskostnad 1 timme inkl kondensator = 400 kronor 

4.8 Summa totalt för projektet 
Totalt blir övriga kostnader (utöver värmeväxlaren) 46 824,3 + 15 880 = 62 704 kronor, och 
totalt för implementeringen blir summan: 
 
Värmeväxlaralternativ: 
  
3 bar:  300 000 + 62704 = 362 704 kronor  
 

• Med gångjärnslucka = 330 000 + 62704 = 392 704 kronor 
 
6 bar:  330 000 + 62704 = 392 704 kronor 
 

• Med gångjärnslucka = 360 000 + 62 704 = 422 704 kronor 
 
10 bar: 375000 + 62 704 = 437 704 kronor 
 

• Med gångjärnslucka = 405 000 + 62704 = 467 704 kronor 

4.9 Kalkylredovisning 

4.9.1 Annuitetsfaktor  
Denna metod visar periodiseringsutgiften (annuitetsbeloppet) under investeringsperioden. 
Detta innebär att det är ett annuitetsberäknande sätt för att se kostnaden per år. Inom 
kommunen används enligt Driftchef Anders Fransson, räntesatsen 4 % och avskrivningstiden 
för maskiner är 20 år. Genom att sätta in aktuell räntesats och avskrivningstiden i tabellen (i 
Urbans och Gunnars annuitetstabell), fås faktorn 0,07358 (avrundat 0,0736). 
 
Kostnaden för respektive alternativ blir per år: 

 
3 bar:   26688 kronor 362704 0,07358× =

=

=

=

=

=

 
3 bar lucka  28895 kronor 392704 0,07358×
 
6 bar   28895 kronor 392704 0,07358×
 
6 bar lucka  31103 kronor 422704 0,07358×
 
10 bar   32206 kronor 437704 0,07358×
 
10 bar lucka  34413 kronor 467704 0,07358×

  



4.9.2 Internräntemetoden 
Denna metod används som ett komplement till ovan nämnda annuitetsmetoden, som visar hur 
stor den årliga kostnaden blir under avskrivningstiden. Men den senare metoden säger 
ingenting om och när investeringen är lönsam. Genom att använda investeringsbeloppet, den 
vedertagna internräntan, och den årliga besparingen som investeringen ger, visar metoden om 
investeringen är lämplig att genomföra. 
 
4.9.1 Beräkningshärledning: 
 
Att jämföra fakturorna för fjärrvärmekostnaderna37 år 2006, som totalt uppgick till  
1 805 559 kronor (inkluderat den fasta kostnaden på 725 684 kronor) med den insparade 
beräknade summan varje månad (80000/12 = 6667 kronor), ges tiden som gasmotorns skall 
användas istället för fjärrvärmeuppvärmningen för att nå besparingen per år.  
 
Den årliga utnyttjade fjärrvärmen blir därför 1 052 874 kronor (efter subtraktion av de fasta 
kostnaderna som måste betalas oavsett användning eller inte). Medelkostnaden för 
uppvärmning med fjärrvärmen (per månad) blev därför 87 739,5 kr och kostnaden för varje 
dygn blev (87 739,5 /30 dagar) 2 924,7 kronor. 
 
Drifttidsökning av gasmotorn per månad (eller motsvarande tid) för att spara 80 000 kronor 
per år ger ekvationen: 
 

  6667 = 2924,7x,  
 
där x = antal timmar gasmotorn måste gå istället för att utnyttja fjärrvärmen.  
 
Ekvationen visar att om företaget kan (med hjälp av investeringen) öka drifttiden hos 
gasmotorn med 2,28 dygn per månad (eller motsvarande) och därmed inte använda 
fjärrvärmen som uppvärmningskälla motsvarande tid sparas det årligen 80 000 kronor åt 
företaget (utan att räkna med den sparade summan om faskompensering görs).  

4.9.2 Beräkning med 6 bars värmeväxlare med lucka: 
Genom att investera det framtagna rekommenderade beloppet på 422 704 med räntesatsen 4 
procent och avskrivningstiden är 20 år, genereras en årlig besparing på 80 000. Genom 
avläsning ur tabellen nedan, så med annuitetsbeloppet 31 103 kronor som erhölls i stycket 
annuitetsfaktor, visar den att investeringen är betald under år 7 (minus betyder att 
investeringen är betald och genererar vinst). För att exakt ta reda på när under år 7 
investeringen är betald så beräknas detta genom att restskulden år 6 är lika med månatliga 
investeringsbesparingen multiplicerat med okänd parameter, kallad x. Ekvationen blir således: 
 
 4217,373 = 6667x 
 
 X= 0,6 ≈ 1  
 
Investeringen är därmed i (beräknat fall) avbetalad månad ett (januari), år 7.  
 

                                                 
37 Originalfakturorna i Fakturapärm Tony strandhs kontor  

  



Vidare blir investeringsinbetalningarna en ren vinst, som efter avskrivningstiden blir: 
 
 februari – december år 7 lika med 11 6667× kr = 73 337 kr. 
 
Resterande tid att betala av det är (20-8) =12 80 000 × kronor = 960 000  
 
Total energivinst blir därmed 960 000 + 73337 = 1 033 337 kronor på att möjliggöra en 
ökning av drifteffektiviteten av gasmotorn med dryga två dygn mer per månad under 
investeringsperioden. 
 

år 1 Investeringsbelopp Internränta  Räntekost/år Årsspar Årsslut 
 422 704 0,04 16 908,16 80 000 359 612,2

År 2      
 359 612,16 0,04 14384,4864 80 000 293 996,6

År3      
 293 996,6464 0,04 11759,86586 80 000 225 756,5

År 4      
 225 756,5123 0,04 9030,26049 80 000 154 786,8

År 5      
 154 786,7727 0,04 6191,47091 80 000 80 978,24

År 6      
 80 978,24366 0,04 3239,129746 80 000 4217,373 

År 7      
 4217,373402 0,04 168,6949361 80 000 -75 613,9 

 

4.9.3 Beräkning med 6 bars värmeväxlare utan lucka: 
 

år 1 Investeringsbelopp Internränta  Räntekost/år Årsspar. Årsslut 
 392 704 0,04 15 708,16 80 000 328 412,2

År 2      
 328 412,16 0,04 13136,4864 80 000 261 548,6

År3      
 261 548,6464 0,04 10461,94586 80 000 192 010,6

År 4      
 192 010,5923 0,04 7680,42369 80 000 119691 

År 5      
 119 691,0159 0,04 4787,640638 80 000 44 478,66

År 6      
 444 78,65658 0,04 1779,146263 80 000 -33 742,2 

År 7      
 -33 742,19715 0,04 -1349,68789 80 000 -115092 

  
 
Väljs istället värmeväxlaren utan lucka så är investeringen betald i juli år 6. Totala 
investeringens vinst blir därmed: 

 
Augusti – december = 5 6667× = 33 335 kronor 

  



 
Resterande tid att betala av det är (20-7) =13 80 000 × kronor = 1040 000 
 
Den totala vinsten skulle då bli 1073 335 kronor om detta alternativ väjs. 

5. Diskussion 
Utifrån den ekonomiska aspekten är den 20- åriga annuitetskostnaden för investeringen  
31 103 kronor i fallet med växlare med lucka, och 28 895 kronor om alternativet utan lucka 
väljs, om investeringen implementeras. Däremot ändras vinstsumman och återbetalningstiden, 
beroende på hur mycket gasmotorn används i förhållande till fjärrvärmen. Detta är på grund 
av att det finns ett krav på minimitemperatur i ledningen efter gasmotorn, som leder till 
rötkammarna.  
 
Så investeringens återbetalningstid och vinstsumma är en fullt rimlig approximering av 
resursutnyttjandegraden utifrån dagens driftsituation, och har ännu högre relevans när 
rötningstemperaturen blir högre inom en förväntad snar framtid.  
 
Att sänka den nödvändiga strömstyrkan från 685 ampere till 494 ampere genom 
faskompensering, reduceras kostnaderna med 52 %, eller 27 739,2 kronor årligen. Så skulle 
annuitetsbeloppen på investeringsalternativen istället bli: 
 
Alternativ 1: 31 103 – 27 739,2 =3364 kronor per år 
 
Alternativ 2: 28 895 – 27 739,2 = 1156 kronor per år 
 
Ingen direkt hänsyn tas för den delvis ökade servicekostnaden då investeringsintervallet ökas i 
takt med tiden ändå. Finner arbetsledningen en adekvat nytta att beräkna denna, står det dem 
fritt att ta del av materialet. Analogt sett kan tack vare den årliga besparingen av 
förlustkostnaderna göra det möjligt att det årliga underhållet kan uppgå till 27 739 kronor. 
Detta utan att investeringens indirekta följdkostnader fördyrar användningen av gasmotorn.  

  



6. Slutsats 
Värmeväxlaren med tryckklass 3 bar är endast med för att visa aktuell prisskillnad mellan den 
(i rapporten) lägst tryckklassade växlaren, och den högst tryckklassade växlaren på 10 bar, då 
den billigaste versionen kostar 300 000 kronor och den dyraste 375 000 kronor.  
 
Då trycket i ledningarna är 7.2 bar38 efter tryckstegringspumparna, kan därför inte växlaren på 
tre bar tryck användas utan kraftfull strypning. Därför anses de båda alternativen med tre bar 
som ytterst olämplig och rekommenderas inte. 
 
Av samma anledning är inte merkostnaden för att använda växlare med tryckklass på 10 bar 
försvarbar, då värmeväxlaren sitter på avstånd från 7,2 bars vattentryck. Eftersom trycket 
avtar ytterligare innan vattnet når värmeväxlaren, så anses därför inte detta förslag vara en 
lämplig investering.    
 
Kvar är då de två alternativen med trycksäkerhetsklass 6 bar, antingen utan lucka eller med 
den dyrare varianten med lucka som förenklar och snabbar på rengöring, underhåll etc, av 
växlaren. Investeringskostnaden enbart på värmeväxlaren är mellan 330 000 och 360 000 
kronor beroende på vilken variant som väljs.  
  
Valet som rekommenderas är spiralväxlaren, med tryckklass 6 bar, med lucka, med 
motiveringen att merkostnaden på 30 000 kronor för varianten med lucka, betalar igen sig 
själv. Detta med tanke på att stilleståndskostnaderna blir mindre då det går snabbare och blir 
effektivare rengörning då en lucka kan öppnas, än att rengöra kanalerna utan lucka med 
trycksatt färskvatten.  
 
Totalt för den rekommenderade investeringens årliga betalning blir 3364 kronor per år, med 
förbehåll att faskompensering utförs samtidigt. Om investeringen utan faskompensering 
implementeras blir den beräknade årskostnaden 31 103 kronor.  

                                                 
38 Processdata för spolvatten/rejektvatten  
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