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KOMMUNFÖRBUNDET

Förord

Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år
1991 och som består av sex generella frågor. Kan alla frågorna besvaras med ”Ja” anses de
åtgärder som riktningsanalysen avser inte stå i konflikt med en uthållig utveckling.
riktningsanalysen fick en snabb spridning och finns numera med i ett femtontal olika
publikationer, de flesta av populärvetenskaplig karaktär.

Det stod ganska snabbt klart att de sex frågorna i riktningsanalysen fungerade som ett
bra underlag för en politisk diskussion, men att det var svårt att göra riktningsanalysen
operativ,     t. ex. att kvantifiera svaren på en del av frågorna i fysiska termer. Med
anledning av detta beslutade Svenska Kommunförbundet att tilldela Avdelningen för
Restproduktteknik vid Luleå Tekniska Universitet ett forsknings- och utvecklingsanslag för
att utveckla riktningsanalysen.

Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan Staffan Delin vid Luleå Tekniska
Universitet, Luleå och Strängnäs kommuner samt Eva Grundelius, Svenska
Kommunförbundet, som tillika har fungerat som projektledare. Från Luleå kommun har
Mats-Åke Bygdemark, Lars Magnus Eriksson, Melker Lundmark, Stefan Marklund och
Bo Sundström medverkat. Från Strängnäs kommun medverkade Bertil Antonsson, Dennis
Furustrand, Berndt Karlsson, Anna-Lena Sandor och Einar Schuch.

Vi ville utföra exergiberäkningar och vi valde exempel från verkligheten i de två
kommunerna utifrån två kriterier: Dels ville vi undersöka verksamheter där vi kunde
förmoda att det fanns tillräckligt underlag i form av fysiska uppgifter och dels ville vi
fokusera på frågor som var aktuella för politiska beslut. Vår förhoppning var att kunna
komplettera de redan befintliga beslutsunderlagen med exergiberäkningar.

Den föreliggande rapporten är uppdelad i två delar. Först kommer en
populärvetenskaplig version som tillika innehåller analys och slutsatser. Ansvarig för den
är Eva Grundelius. Sedan kommer själva forskningsrapporten som är skriven av Staffan
Delin.

Förutom de personer som redan är nämnda, vill vi särskilt tacka tekn. dr. Göran Wall,
som är exergiexpert. Han har kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång.

Nils Tiberg Lars Fladvad
Professor Chef för Plan- och miljösektionen
Luleå Tekniska Universitet Svenska Kommunförbundet
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Del 1. Populärvetenskaplig version

Resurshushållning och hållbarhet

Resurser är ordnad materia
Vad är en resurs? Det är materia där atomerna är väl ordnade på ett meningsfullt sätt.

Motsatsen är oordnad eller slumpvis utspridd materia. Det är ingen resurs. Sådan materia
kan vi inte nyttja direkt, men den kan ha ett stort värde som ”byggstenar” (atomer och enkla
kemiska föreningar) i en ordnande process.

Materien blir aldrig mer ordnad av sig själv, tvärtom. Vi har en naturlag
(termodynamikens andra lag) som innebär att materien spontant sprids och blir oordnad.
Det gäller såväl i det stora som i det lilla. Det blir t. ex. stökigt hemma, utan att vi gör något
särskilt, men det städas aldrig utan att vi gör en särskild ansträngning. Tidens tand bryter
ned materien. Järn rostar, våra kläder slits och våra kroppar åldras.

Om vi vill ha en hållbar utveckling, vill vi att resurserna ska förnyas i minst samma
takt som vi använder dem. Men resurser förnyas inte av sig självt. Hela tiden är den
motsatta processen verksam. Resurserna bryts ned och förskingras.

Ordning på en plats ger oordning någon annanstans
Om den utspridda materien ska kunna ordnas på ett meningsfullt sätt, d.v.s. resurser ska
byggas upp, måste det till processer som förmår plocka upp de utspridda byggstenarna och
foga samman dem enligt ett bestämt mönster, precis som när vi bygger lego med barnen.
När materien ordnas upp på en plats blir det alltid mer oordning någon annanstans.

Allt högre liv på Jorden är helt beroende av två ordnande processer som förmår ”arbeta
mot strömmen” och bygga upp resurser ur oordnad materia, utan att det blir mer oordning
någon annanstans på Jorden. Det är fotosyntesen och den process som bildar sötvatten ur
havsvatten så att vi får regn. Båda processerna drivs av solen. De har den unika
egenskapen att all den oordning som uppstår när processerna är verksamma exporteras till
världsrymden i form av spillvärme.

Exergi som mått på resursers värde
För att en ordnande process överhuvud taget ska kunna äga rum måste det till en drivkraft
som kan styra materien i den bestämda riktning som gör att ordningen ökar. Den
drivkraften heter exergi. Solljus är nästan ren exergi.
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När vi gör någonting i den fysiska verkligheten, använder vi energi. Vi brukar säga att
vi producerar och förbrukar energi. Det är fel. Energi kan varken bildas eller försvinna,
bara omvandlas (termodynamikens första lag). Det vi förbrukar när vi utför ett arbete är just
exergi, som är ett mått på energins såväl som materiens ordning och användbarhet. Exergin
är själva drivkraften i alla fysiska processer och den förbrukas i större eller mindre grad när
processerna sker.

Hur värdefull en resurs är, i fysisk bemärkelse, bestäms således av hur mycket exergi
den representerar (hur mycket ordnande kraft den innehåller). Vi kan räkna ut hur mycket
exergi en viss mängd materia innehåller. Vi kan också räkna ut hur mycket exergi en viss
typ av energi innehåller.

När en resurs är helt förbrukad, d.v.s. när det inte går att få ut någon mer nytta av
den, är materien slumpvis utspridd och all exergin har gått förlorad. Exergiförluster sker i
form av spillvärme. Spillvärme har så liten temperaturskillnad i förhållande till
omgivningen, att någon exergi inte kan utvinnas ur den.

Exergiberäkningar som mått på resurshushållning och hållbarhet
Om vi vill använda resurserna effektivt, vill vi få ut så mycket nytta som möjligt av en viss
mängd resurser. Vi kan räkna ut hur mycket exergi som en viss mängd resurser innehåller.
Vi kan också räkna ut hur mycket exergi som man måste tillföra för att kunna använda eller
behandla resursen. Det kan vi i sin tur jämföra med hur mycket  exergi som man verkligen
fick nytta av. Då får man ett mått på hur effektivt man har använt resurserna. Sådana mått
har vi tagit fram i den här rapporten.

Men det räcker inte, som sagt, med att vara duktig på att använda resurser effektivt.
Om resurserna inte förnyas tar de förr eller senare slut. Därför har vi också i den här
studien värderat i vilken utsträckning resursanvändningen sker på ett sådant sätt att
resurserna kan förnyas i minst samma omfattning som de förbrukas. Även detta har vi gjort
med hjälp av exergiberäkningar.

Om vi kan visa dels att vi använder resurserna effektivt och dels att de förnyas i minst
samma takt som vi använder dem, då har vi tagit några viktiga steg i riktning mot att
hushålla med resurserna på ett hållbart sätt.

Praktiska exempel

Avloppsvatten, hushållsavfall och trädgårdsavfall
De praktiska exempel vi har valt är hämtade från verkligheten i Luleå respektive Strängnäs
kommuner. I Luleå har vi studerat hanteringen av avloppsvatten från en by som heter
Smedsbyn. Idag går vattnet till slamavskiljare. Slammet körs med lastbil till reningsverket.
Det vatten som återstår sedan slammet avskilts, rinner endast delvis renat ut i
Smedsbyfjärden som står i förbindelse med Persöfjärden. I fjärdarna uppstår smittskydds-
och övergödningsproblem. Det finns ett kommunalt, ännu icke verkställt beslut, om att
ansluta Smedsbyn till det kommunala reningsverket som heter Uddebo och ligger i Luleå,
fyra till fem mil bort. Ledningarna planeras att dras via Ängesbyn, som också ska anslutas
till reningsverket. Vi har även undersökt en alternativ, lokal, lösning med urinseparerande
toaletter, där näringsämnena återförs till jordbruket.

I Strängnäs har vi studerat hanteringen av hushållsavfall och trädgårdsavfall. Idag
deponeras hushållsavfallet i Eskilstuna och där utvinns en del metangas som används till
bostadsuppvärmning via fjärrvärmenätet. I ett tänkt framtida alternativ, utökas
källsorteringen och det avfall som blir kvar skickas till förbränning i antingen Högdalen,
Uppsala eller Linköping.
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Är avloppsvatten och avfall resurser?
En av de första frågorna man ställer sig är om avloppsvatten och hushållsavfall ska
betraktas som resurser? Vi har tidigare inte sett dem som resurser, utan som ickeresurser,
redan förbrukade resurser eller avfall, som det gäller att göra sig av med på ett bra och
billigt sätt. Det är en viktig förklaring till varför vi har de avfalls- och
avloppsbehandlingssystem som vi har idag.

Om man däremot studerar vilken (mänsklig) nytta som man skulle kunna ha av
hushållsavfall och avloppsvatten, om vi behandlade dem med andra metoder, än de som är
förhärskande idag, framgår det tydligt att både hushållsavfall och avloppsvatten faktiskt
fortfarande är resurser. (Ibland kallas avfall för resurser på fel ställe.)

Om vi dessutom, även i en avlägsen framtid, vill säkra en tillräcklig tillgång till vad
hushållsavfallet och avloppsvattnet var innan de blev just avfall och avloppsvatten, d v s
mat, kläder, redskap, rent vatten etc., bör vi försäkra oss om att materien kan cirkulera på
ett sådant sätt att de ursprungliga resurserna kan återskapas.

Förklaring till hur man kan tänka och räkna
Innan vi går in på de konkreta exemplen i Luleå och Strängnäs kan det vara på sin plats att
ytterligare tydliggöra hur man kan förstå och göra exergiberäkningar på avfall och
avloppsvatten. Tabell 1 förklarar processen, steg för steg. Liknande tabeller återkommer
när vi analyserar och drar slutsatser utifrån de konkreta exemplen i Luleå respektive
Strängnäs.

Rad Begrepp Förklaring Omräkning till exergi m.m.

1 . Exergi-
innehåll

Vi har en viss mängd resurser, i det
här fallet en viss mängd
avloppsvatten eller avfall per år.

Avloppsvattnet eller avfallet
representerar en viss mängd
exergi.

2 . Exergi-
kostnad för

 behandling

Vi måste tillföra resurser att
behandla avloppsvattnet eller
avfallet.

Hur mycket behandlingen
kostar i form av resurser varje
år kan uttryckas som exergi.

3 . Exergi-
intäkt från
behandling

Ibland kan vi få ut en viss nytta av
själva behandlingen av
avloppsvattnet eller avfallet.

Denna nytta kan också
uttryckas som exergi.

4 . Exergi-
effektivitet,
hushållning,
procent

Vi kan jämföra hur mycket nytta vi
har fått ut av behandlingen med hur
mycket resurser (avloppsvatten eller
avfall) vi hade från början och hur
mycket det kostade att utföra själva
behandlingen.

Vi tar exergivärdet på rad 3
och dividerar med summan av
exergivärdena på rad 1 och
rad 2. Svaret kan uttryckas i
procent.

5 . Exergi-
intäkt från
resurs-
uppbyggnad

Näringsämnena från avloppsvattnet
eller avfallet kan återföras till åkern
och/eller naturen och där utgöra
byggstenar till ny biomassa
tillsammans med koldixoid och

Den biomassa som bildas
genom fotosyntes utgör en
resurs. Biomassan
representerar en viss mängd
exergi.
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vatten.

6 . Hållbarhet Vi kan jämföra hur mycket resurser
(biomassa) som har byggts upp
genom fotosyntes med hur mycket
resurser (avloppsvatten eller avfall) vi
hade från början samt vad det
kostade att behandla resurserna.

Vi tar exergivärdet på rad 5
minus summan av
exergivärdena på rad 1 och
rad 2. Om resultatet blir
negativt har vi inte lyckats
återskapa lika mycket resurser
som vi har använt. Det vi har
gjort är inte hållbart.

Tabell 1. Begrepp och förklaringar vid exergiberäkningar.

Avloppsvatten i Luleå

Nuvarande behandling av avloppsvattnet i Smedsbyn
Exergiberäkningarna för avloppsvattnet från Smedsbyn framgår av Tabell 2.
Avloppsvattnet i Smedsbyn behandlas för närvarande på det sätt som beskrivs i Figur 1.
Det innehåller 23 MWh (megawattimmar = miljoner wattimmar) exergi per år (rad 1). För
att driva det nuvarande systemet med slamavskiljning, transport till Uddebo och behandling
i reningsverket åtgår det ca 10 MWh exergi per år (rad 2).

Den nytta vi får ut av avloppsvattnet är i form av gas som förbränns för att värma upp
rötkammare och lokaler i reningsverket. Nyttan motsvarar 2 MWh exergi per år (rad 3). Vi
har således använt 23 + 10 = 33 MWh exergi och fått nytta av 2 MWh exergi, vilket
motsvarar 6 procent av resurserna (rad 4).

Dessutom kommer en del av näringsämnena till användning för ny resursuppbyggnad,
som sker dels på åkrarna och dels i vattnet i Smedsby- och Persöfjärdarna. Delar av
slammet från reningsverket sprids på åkermark. Den biomassa i form av jordbruksgrödor
som byggs upp av näringsämnen från slammet, som kommer från Smedsbyn, motsvarar ca
4 MWh exergi per år (rad 5).
Det avloppsvatten som rinner ut i Smedsbyfjärden sätter fart på alg- och växtproduktionen i
Smedsby- och Persöfjärdarna. Näringsämnena ger upphov till biomassa motsvarande 36-
45 MWh exergi per år (rad 5). Det finns här två oönskade effekter. Dels bidrar
näringsämnena till övergödning, med igenväxning och eventuell syrebrist som kan leda bl.
a. till fiskdöd som följd. Dels är det risk för spridning av sjukdomsalstrande
mikroorganismer som finns i det orenade avloppsvattnet.

Anslutning till det kommunala reningsverket
Om vi skulle behandla avloppsvattnet från Smedsbyn genom att bygga ledningar till det
kommunala reningsverket i Uddebo skulle det se ut som i Figur 2. Den behandlingen
kostar sammanlagt ca 91 MWh exergi per år (rad 2 i Tabell 2). Den dominerande
exergikostnaden här (65 MWh exergi per år) utgörs av el för att driva de pumpar som ska
pumpa vattnet till reningsverket. Byggandet av ledningarna kostar 18 MWh exergi per år,
om vi räknar med en avskrivningstid på 50 år.

Den nytta vi får ut av avloppsvattnet är, liksom i det förra alternativet, i form av gas
som används till att värma upp rötkammare och lokaler i reningsverket. Denna nytta
motsvarar 2,5 MWh exergi per år (rad 3).

Om vi väljer att behandla Smedsbyns avloppsvatten genom att bygga ledningar till
Uddebo har vi alltså använt 23 (exergin i avloppsvattnet) + 91 = 114 MWh exergi och fått
nytta av 2,5 MWh exergi. Två procent av de resurser vi har använt nyttiggörs (rad 4).
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En något större del av näringsämnena i avloppsvattnet från Smedsbyn återförs till
åkermarken i detta alternativ. Den biomassa som kan byggas upp med hjälp av dessa
näringsämnen motsvarar 6-8 MWh exergi per år (rad 5). Vi slipper samtidigt de problem
med övergödning och smittspridning i Smedsby- och Persöfjärdarna som härrör från
Smedsbyn.

Lokal urinseparering i Smedsbyn
När vi räknar på ett alternativ med lokal urinseparering i Smedsbyn finner vi att det kostar
52 MWh exergi per år att behandla avloppsvattnet på detta sätt (rad 2 i Tabell 2). I detta
alternativ har vi ingen direkt mänsklig nytta av avloppsvattnet när det behandlas. Däremot
kan det mesta av näringsämnena fångas upp spridas ut på åkrarna kring byn och där ge
upphov till grödor som innehåller sammanlagt 110 MWh exergi per år (rad 5). Systemet
beskrivs i Figur 3.

Slutsatser från Luleåexemplet
Resultatet från exergiberäkningarna beträffande avloppsvattnet från Smedsbyn
sammanfattas i Tabell 2. Vi kan bl. a. konstatera följande:

1. Exergikostnaden för att behandla avloppsvattnet varierar kraftigt mellan de olika
alternativen (rad 2).

2. Den exergimässiga nytta vi får ut under själva behandlingen av avloppsvattnet är
liten i alla tre alternativen (rad 3). Det reser sin tur frågan om man kan välja något annat sätt
att behandla avloppsvattnet som nyttiggör en större del av resursen, än vad de här tre
alternativen gör.

3. Exergieffektiviteten blir också låg (rad 4). Den styrs dels av storleken på
exergikostnaden för behandling (rad 2) och dels av storleken på exergiintäkten från
behandling (rad 3).

4. Exergiintäkten från resursuppbyggnad varierar kraftigt mellan de olika alternativen
(rad 5). I alternativet med anslutning till Uddebo kostar behandlingen och nedbrytningen av
det organiska materialet till näringsämnen mycket mer resurser än vad som återskapas (rad
6). Det alternativet är inte hållbart. Den bristande hållbarheten beror på två saker. För det
första kostar det mycket resurser att behandla avloppsvattnet på det här sättet. För det andra
är det en stor del av näringsämnena som inte cirkuleras på ett sådant sätt att nya resurser
byggs upp genom fotosyntes. (En betydande del av kvävet omvandlas till gasform, innan
det kan komma några växter till del och en betydande del av slammet från reningsverket
deponeras och används som täckmassor, i stället för att gå till odling.)

Om vi räknar in den resursuppbyggnad som sker i Smedsby- och Persöfjärdarna ger
det nuvarande systemet, med slamavskiljning av Smedsbyns avloppsvatten, mer resurser
tillbaka än vad behandling och nedbrytning kostar. Ur naturens synvinkel kan det vara
fördelaktigt, men det är som tidigare nämnts inte någon bra lösning ur mänsklig synpunkt,
eftersom det ger problem med smittspridning och igenväxning.

Alternativet med lokal urinseparering framstår som bäst när vi tittar på hur mycket
resurser som byggs upp i förhållande till vad nedbrytning och behandling kostar (rad 6).
Det kostar visserligen en hel del resurser att genomföra det här alternativet (52 MWh exergi
per år), men vi får igen ännu mer resurser med hjälp av solen när vi odlar.

Rad Nuvarande
system

Anslutning till
Uddebo

Lokal
urinseparering

1. Exergiinnehåll i avloppsvatten
MWh per år 23 23 23
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2. Exergikostnad för att behandla
avloppsvatten
MWh per år 10 91 52

3. Exergiintäkt från behandling
(nytta)
MWh per år 2 2,5 0

4. Exergieffektivitet, hushållning
(rad 3/rad 1 + rad 2)
Procent 6 % 2 % 0 %

5. Exergiintäkt från resursuppbyggnad
(biomassa ur näringsämnen)
MWh per år

4 (åker)
eller 40 till 49
(åker + fjärd) 6-8 110

6. Hållbarhet
(rad 5 -(rad 1 + rad 2))
MWh per år

-29 (åker)
eller 7 till 16
(åker + fjärd) -106 till -108 35

Tabell 2. Sammanfattning av exergiberäkningarna för tre olika sätt att behandla
avloppsvattnet från Smedsbyn. (Se vidare Figur 1-3.)

Med hjälp av Tabell 2 kan vi dra slutsatsen att alternativet med urinseparering är bäst ur
hållbarhetssynpunkt. Om man funderar på att genomföra urinseparering bör två frågor
undersökas. För det första om man kan sänka exergikostnaden för behandling (rad 2) på
något fiffigt sätt, och för det andra om man kan få ut någon mänsklig nytta (rad 3), t. ex. i
form av värme, i samband med själva behandlingen av avloppsvattnet.

Avfall i Strängnäs

Nuvarande behandling av avfallet i Strängnäs kommun
Idag hämtas hushållsavfall i Strängnäs på 9 500 ställen, se Figur 4. De körs till Kvitten,
som är en deponi i Strängnäs, där de omlastas för vidare transport till deponi i Eskilstuna.
Där utvinns en del metangas som förbränns och därvid värmer vatten, som i sin tur
används till bostadsuppvärmning i fjärrvärmenätet.

Förutom själva hushållsavfallet samlas trädgårdsavfall in och används som täckmassor
på Kvitten, som är en gammal deponi. Hushålls- och trädgårdsavfallet innehåller
tillsammans 18,3 GWh (gigawattimmar = miljarder wattimmar) exergi per år (se rad 1 i
Tabell 3). Att behandla avfallet på det ovan beskrivna sättet kostar 0,8 GWh exergi per år
(rad 2).

Den nytta man får ut av denna behandling motsvarar 0,3 GWh exergi i form av
varmvatten (rad 3). Nyttan utgör således ca 1,5 procent av den totala exergikostnaden (rad
4).
Det skulle kunna växa biomassa motsvarande 2 GWh exergi ur det nedbrutna
trädgårdsavfallet som utgör täckmassor på Kvitten (rad 5). Denna biomassa tillvaratas inte
idag.

Framtida system för behandling av avfallet i Strängnäs
Man vill göra om systemet för behandling av hushållsavfall och trädgårdsavfall i Strängnäs,
se Figur 5. Ett förslag är att skapa 200 kretsar med ca 25 hushåll i varje. På så sätt kan
källsorteringen förväntas fungera bättre. Framför allt kan mer pappers- och trädgårdsavfall
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hållas åtskilt från övrigt avfall. Man tänker sig att trädgårdsavfallet komposteras i kretsarna
och komposten används till odling i trädgårdarna i närområdet. Papperet går till
pappersåtervinning.

En annan skillnad är att kommunen i detta alternativ bara behöver hämta avfall på 4
700 ställen, i stället för som tidigare på 9 500 ställen. Vi har även räknat med att den
biomassa tillvaratas, som växer på täckmassorna på Kvitten (som ursprungligen kom från
trädgårdsavfall). Återstoden av hushållsavfallet skickas till förbränning i antingen Uppsala,
Högdalen eller Linköping. Askan deponeras.

Det kostar ca 0,6 GWh exergi per år att behandla avfallet på det här sättet (rad 2 i
Tabell 3). Värmen från avfallsförbränningen kan användas till att värma varmvatten till
fjärrvärmenätet . Den nyttan motsvarar 2,7 GWh exergi per år (rad 3). Dessutom kan det
utsorterade papperet återvinnas. Det representerar 1,5 GWh exergi per år (rad 3). Den
sammanlagda nyttan blir i detta behandlingsalternativ 22 procent av exergikostnaden (rad
4).

De nya resurser som kan byggas upp ur näringsämnena från det komposterade
materialet innehåller sammanlagt 3,3 GWh exergi per år (rad 5). Det är dels det som odlas i
trädgårdarna med hjälp av den kompost som tas fram i kretsarna och dels det som växer på
täckmassorna på Kvitten.

Slutsatser från Strängnäsexemplet
Resultatet av exergiberäkningarna i Strängnäs sammanfattas i Tabell 3. Vi kan konstatera att
exergikostnaden för att behandla avfallet enligt de här två alternativen är liten i förhållande
till den resurs avfallet representerar (jämför rad 2 med rad 1). Kostnaden för behandling är
något mindre i det framtida systemet, men ungefär lika stor i båda alternativen (rad 2).

Exergiintäkten från behandlingen av avfallet är synnerligen begränsad i dagens system
(rad 3). Exergieffektiviteten ökar visserligen i det framtida alternativet (rad 4), men man bör
undersöka om den kan ökas ytterligare. Resursvärdet av avfallet är stort och nästan fyra
femtedelar förspills i det framtida alternativet. Det beror på att förbränningstemperaturen är
minst 850 ˚C och det mesta av värmen går förlorad när man gör 90-gradigt varmvatten.

När det gäller cirkulation av näringsämnen så att nya resurser kan byggas upp, är
denna obetydlig i dagens system och liten även i det framtida systemet (rad 5). Det framtida
systemet framstår som bättre än dagens system, därför att man nyttjar avfallet mer effektivt
och därför att resursuppbyggnaden ökas något, genom den utökade källsorteringen av
trädgårdsavfall, men inget av de två systemen för att ta hand om hushållsavfall är hållbart.

Om man fokuserar på den del av hushållsavfallet i det framtida systemet som går till
förbränning, sker ingen återcirkulation av näringsämnen, och därmed inte heller någon
resursuppbyggnad. Det beror på att den aska som blir resultatet av förbränningen sannolikt
är alltför förorenad för att den ska kunna återföras till odling.

Lösningen på detta problem är att utveckla källsortering och efterföljande behandling.
Om vi både vill använda avfallet effektivt och möjliggöra att de resurser som avfallet
kommer ifrån kan ersättas med nya, bör vi i största möjliga utsträckning undvika att blanda
olika materialströmmar. Följande principresonemang kan föras:

1. Allt organiskt material bör hållas isär från övrigt avfall. Det bör komposteras eller
rötas på ett sådant sätt att näringsämnena återförs till odling.

2. Det är viktigt att olika varor och prylar repareras och återanvänds i så stor
utsträckning som möjligt. (De bör helst från början vara utformade så att lång livslängd och
reparationsmöjligheter främjas.)

3. Material som inte kan återanvändas längre bör i första hand återvinnas  (t. ex.
papper, tyg, plast, metaller, glas, etc.).

4. Det är viktigt att inte någon av materialströmmarna förorenas av giftiga ämnen
(miljöfarligt avfall).
5. Avfallsförbränning bör komma ifråga endast när ovanstående möjligheter är uttömda.
Om de nämnda åtgärderna genomförs bör den mängd avfall som är aktuell för förbränning
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vara liten. Det kan t. ex. handla om ämnen och material som har återvunnits så många
gånger att kvaliteten på det återvunna är för låg. (För varje varv i återvinningscykeln sker
en viss uppblandning av ämnen och material. Det är detsamma som att ämnena och
materialen förlorar exergi, d. v. s. ordning och struktur. Jämför med när barnen leker med
modellera eller ”playdough”. Till en början är de olika färgerna åtskilda, men ju fler
sammansatta figurer man gör, desto mer blandas färgerna.)

Rad Nuvarande system Framtida system

1. Exergiinnehåll i hushållsavfall och trädgårdsavfall
GWh per år 18,3 18,3

2. Exergikostnad för att behandla hushållsavfallet och
trädgårdsavfallet
GWh per år 0,8 0,6

3. Exergiintäkt från behandling
(nytta)
GWh per år 0,3 4,2

4. Exergieffektivitet, hushållning
(rad 3/rad 1 + rad 2)
Procent 1,5 % 22 %

5. Exergiintäkt från resursuppbyggnad
(biomassa ur näringsämnen)
GWh per år

0
eller

2 (biomassa på
täckmassor)

3,3

6. Hållbarhet
(rad 5 -(rad 1 + rad 2))
GWh per år

-19,1
eller -17,1 (biomas-
sa på täckmassor) -15,6

Tabell 3. Sammanfattning av exergiberäkningarna för två olika sätt att behandla
hushållsavfall och trädgårdsavfall från Strängnäs kommun. (Se vidare Figur 4 och 5.)

Exergianalys som planeringsverktyg

Exergibegreppet är ganska nytt
Om vi verkligen vill veta hur väl vi hushållar med resurserna och om vi gör det på ett
hållbart sätt, är det självklart att vi måste utföra någon form av fysisk resursberäkning.
Eftersom exergi är ett tillförlitligt och relevant fysiskt mått på resursers värde, är det ett mått
som det ligger nära till hands att använda.

Man kan fråga sig varför exergibegreppet inte har kommit till större användning
tidigare? Det finns många tänkbara förklaringar. En är att exergibegreppet är relativt ungt i
forskarvärden. En annan förklaring är att det är först under senare decennier som vi alltmer
börjar uppleva det som viktigt att hushålla med resurserna på ett hållbart sätt. En tredje
förklaring är att gemene man knappast klarar av att ge sig i kast med att göra egna
exergiberäkningar. Det krävs högskolekompetens för att utföra sådana, men det är inte
märkvärdigare än att det krävs högskolekompetens t. ex. för att räkna ut en större
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verksamhets ekonomiska resultat eller för att planera och uppföra vilken större byggnad
eller anläggning som helst.

Lätt att förstå när beräkningarna är gjorda
Till de stora fördelarna med exergianalys hör, att när väl beräkningarna är gjorda, är
resultaten lätta att tolka och förstå. Man kan tänka på och förstå exergiberäkningar på
samma sätt som vi tänker på och förstår penningekonomin. För att ett företag ska överleva
på sikt måste det täcka alla sina kostnader. Helst bör intäkterna vara större än kostnaderna,
då ges utrymme för tillväxt och expansion.

Likadant är det i resursekonomin. Om vi ska överleva på sikt, får inte
exergikostnaderna överstiga exergiintäkterna. Vad som är viktigt att förstå i det
sammanhanget, är att den enda exergikälla vi har att tillgå är solen. Att använda exergi som
redan har bundits på Jorden är att knapra på resurskapitalet. Om vi inte ersätter den exergi
som bundits på Jorden genom att binda lika mycket ny exergi från solen minskar kapitalet.

Vi är för närvarande inne i en process, där vi i ett globalt perspektiv förbrukar mer
jordbunden exergi än vad som tillförs från solen och binds upp i resurskapitalet under
samma tid. Det är detsamma som att utvecklingen inte är hållbar. Fortsätter vi på det sättet
vänder vi riktningen på den biologiska evolution (utveckling) som har pågått i flera
miljarder år. Det innebär dessutom att framtida mänskliga generationer har mindre resurser
att leva av, än vad vi har idag.

Det omvända gäller också. Vi kan utöka resurskapitalet genom att binda mer solexergi
till Jorden. Det kan vi göra genom att öka mängden biomassa som bildas genom
fotosyntes. Om vi utökar resurskapitalet genom att binda mer exergi från solen har vi
åstadkommit en reell tillväxt av fysiska resurser. Det innebär i sin tur att utrymmet för
biologiskt liv kan öka. Om resurskapitalet tillväxer minst lika snabbt som det förbrukas är
utvecklingen hållbar.

I penningekonomin vill vi få ut så mycket nytta som möjligt av en viss investering
(kapitalinsats). Likadant är det med fysiska resurser. För att ta reda på hur effektiv
resursanvändningen är, kan vi utföra exergiberäkningar.

Riktningsanalys
Upprinnelsen till den här pilotstudien var den riktningsanalys som består av sex frågor, se
Tabell 4 nedan1. Avsikten med riktningsanalysen är att den ska vara  en
”hållbarhetskompass”. Om alla frågorna kan besvaras med ”Ja” bör den tilltänkta
förändringen kunna anses vara ett steg i hållbar riktning.

Fråga Ja Nej ---> Åtgärd

1. Minskar energianvändningen? Övergår vi till att använda förnyelse-
bara energikällor?

2. Ökas naturens resursuppbyggande kapacitet? Ökar naturens biolo-
giska mångfald?

3. Skapas slutna kretslopp för materia?

4. Håller vi oss inom gränserna för vad naturen och människan tål?

5. Löser vi flera problem samtidigt i ett hållbarhetsperspektiv, utan att
samtidigt skapa nya?

6. Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Allt går inte att beräkna i förväg.
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Tabell 4. Riktningsanalys.

1 Se t. ex. SOU 1992:42, sid 15-17 eller Grundelius E. Villkor för en uthållig utveckling. Kommentus
Förlag. 1997, bilaga 5.

Till riktningsanalysens förtjänster hör att den kan bidra till att föra upp frågor om
resurshushållning och hållbarhet på den politiska dagordningen. En brist är att
riktningsanalysen inte är operativ. Det är svårt att exakt bestämma och kvantifiera svaren på
frågorna, vilket framgår även av denna forskningsrapport.

Exergiberäkningar som beslutsunderlag
Exergiberäkningar utgör en mer handfast metod, än vad riktningsanalysen är, för att
bedöma effektiviteten i resursutnyttjandet och hållbarheten. Exergiberäkningar kan ses som
ett viktigt komplement till alla beslutsunderlag, när man vill veta om det planerade tilltaget
leder till att man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt. Vem vet, i framtiden kanske
det kommer att vara lika naturligt att ta fram en exergikalkyl inför viktiga beslut, som det
idag är att ta fram en ekonomisk kalkyl.

Om vi börjar ta fram exergikalkyler parallellt med ekonomiska kalkyler, ger det oss
dessutom vägledning om hur det ekonomiska systemet bör anpassas för att bättre stämma
överens med de ekologiska spelreglerna. Idag är ett av våra stora problem, att mycket av
det som är klokt ur hållbarhetssynpunkt inte är ekonomiskt lönsamt. I ett hållbart samhälle
är denna konflikt minimal.

Samtidigt är det nödvändigt att påpeka att exergiberäkningar endast utgör en del av ett
beslutsunderlag. Det finns även många andra frågor som är viktiga att belysa. Ett par
frågeställningar som alltid är bra att ha med, är dels om det tilltänkta alternativet leder till
oönskade risker och/eller effekter, och dels om det leder till en bra helhetslösning på det
aktuella problemet.

Det är slutligen angeläget att framhålla att exergiberäkningar inte ger tillräcklig
information om vad som händer på ekosystemnivå. För att fatta hållbara beslut, är det även
viktigt att t. ex. belysa frågor om påverkan på den biologiska mångfalden. När det gäller
användningen av naturresurser i en större region eller globalt kan det vara intressant att
komplettera med en beräkning av det ekologiska fotavtrycket2 eller av rättvist
miljöutrymme3.

Uppslag till fortsatt forskning och utveckling
Exergiberäkningar ger möjlighet att bedöma huruvida vi förbrukar mer resurser än vad som
återskapas och de ger uppslag till var och hur vi bör söka efter effektiviseringsmöjligheter.
De är en kraftfull inspirationskälla till fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete, som är
mycket angeläget i en värld där befolkningen snabbt växer samtidigt som resurserna
krymper.

En mycket viktig fråga, som inte närmare har berörts i den här rapporten, är hur man
sätter gränser för de system som man studerar. Här behövs fortsatt forsknings- och
utvecklingsarbete. Om exergiberäkningar ska bli en vedertagen metod, behövs
dessutom överenskommelser om hur de ska göras för att vara jämförbara, precis som vi
idag har regler för hur ekonomiska kalkyler ska utföras.
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2 Se Wackernagel M. och Rees W. Our Ecological Footprint. New Society Publishers. 1996.
3 Se Ställ om för Rättvist Miljöutrymme. Mål och beräkningar för ett hållbart Sverige. Miljöförbundet
Jordens Vänner. 1997.



15

Arbetsinsats för 
slamtömning och 

transporter till Uddebo 
= 2 800 kWh exergi.

Andel av exergitillförseln för drift 
av Uddeboverket:

1 000 kWh (elektrisk energi)
4 200 kWh (kemisk energi i gas)

1 300 kWh (manuellt arbete)
272 kWh (slamspridning).

Gasen bränns för 
värmning av vatten till 

90 °C.
 Exergi=2 000 kWh.

Andel av slam (Ts):
Deponering: 1 -1.3 ton 

Täckmassor: 0,85 - 1 ton 
(6 500 - 9 500 kWh exergi)
Kompostering: 1,5 - 1,8 ton.

1,8 - 2,2 ton biomassa alstras 
genom fixering av 46-57 kg 
kväve som begränsande faktor 

och med solenergi som 
drivmedel.

Spillvärme =
500 - 3 500 kWh.

Exergiuttag som kemisk 
energi i gas i Uddebo-
verket = 9 800 kWh.

Avloppsvatten från Smedsbyn:   
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) =
23 000 kWh exergi.

Spillvärme
12 500 kWh.

26 -32 kg kväve, 
44 -54 kg fosfor. 

Fotosyntes  av 14-18 
ton biomassa (Ts) =

36 000-45 000 kWh 
exergi om fosfor är 

begränsande.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes:  
Exergi i grödor =
 3 500 - 4 300 

kWh. 

Exergi från 
solljus

Slamavskiljare i Smedsbyn:

Slam 90m3 med 4,2 ton 
organiskt material (Ts) körs 

till Uddebo.

Exergiinnehåll 10 500 kWh.

Figur 1. Nuvarande system för hantering av avloppsvatten från Smedsbyn. (Grovleken hos
de grå pilarna i figuren speglar exergiflödenas storlek.)
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Avloppsvatten från Smedsbyn:   
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) = 
23 000 kWh exergi.

Pumpning:
65 000 kWh exergi.

2,4-3 ton biomassa/år alstras 
med solljus som drivmedel och 
med mellan 60 och 73 kg kväve 

som begränsande faktor.

Spillvärme 99 000 - 101 000 kWh.
Läckage av 75-92 kg kväve och    

57-70 kg fosfor.
Allt aluminium sprids i miljön.

Smedsbyns andel av slam(Ts):
Deponering 1,4-1,7 ton 

Täckmassor 1,1-1,3 ton     
Totalt 6 200 - 7 300 kWh exergi.

Smedsbyns andel av exer-
giuttaget i form av gas i 
Uddeboverket: 13 000 

kWh.

 Gasen bränns för 
värmning av vatten:

Exergi = 2 500 kWh.

Uddeboverket

Fotosyntes:         
6 000 - 7 500 

kWh exergi fixeras 
i grödor.

Exergi från 
solen

Kompostering 1,9-2,3 ton (Ts)
= 4 800 - 5 700 kWh exergi.

Smedsbyns andel av exergitill-
förseln för drift i Uddeboverket:  

1 320 kWh (el-energi)               
5 500 kWh (kemisk energi)       

1 700 kWh (manuellt arbete)  
352 kWh (spridning av slam).

Byggande av anläggningar: 18 000 
kWh. Avskrivningstid 50 år.

Figur 2. Anslutning av Smedsbyns avloppsvatten till Uddebo reningsverk i Luleå.
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Avloppsvatten från Smedsbyn: 
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) från 220 person-
ekvivalenter = 23 000 kWh/år exergi.

Urintank:
Kväveinnehåll = 1,1 ton/år

Fosforinnehåll =  0,09 ton/år
Kaliuminnehåll = 0,2 ton/år.

Drift och underhåll:
manuellt arbete = 6 300 kWh exergi 

elektrisk energi = 30 000 kWh exergi.

Infiltrationsanläggning 
och kompostering.

kompost

separerad urin

Spillvärme:
75 000 kWh/år.

Exergiintäkt:
110 000 kWh/år.

Jordbruksmark:

Fotosyntes:  Odling 
och fixering av 

solexergi 110 000 
kWh/år i 44 ton bio-
massa om kväve antas 

vara begränsande.

Exergi från 
solen

Uppbyggnad av anläggningarna:
Manuellt arbete =16 000kWh/år exergi.

Figur 3. Omhändertagande av Smedsbyns avloppsvatten lokalt genom urinseparering.
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6 500 ton 
hushållsavfall

från 9 500 
uppsamlings-

ställen.  
Exergiinne-

håll16,3 
milj. kWh. 

Transport till Eskilstuna: 

275 h/år = 26 000 kWh  
exergi.

Arbete på Eskilstuna-
deponin: 123 h/år 

= 12 000  kWh exergi.

Arbete på “Kvitten”: 500 
h/år = 47 000 kWh  exergi.

Cirka 300 000 kWh 
exergi per år utnyttjas 

som värme (90 °C).

 6 500 ton 
hushållsavfall 

omlastas. 

Spillvärme.

Gasutvinning: 
1,40 miljoner 
kWh exergi . 

Sp i l l -
värme.

“Kvitten” i Strängnäs

Deponi i Eskilstuna

Biomassa till-
varatas ej.

Insamling och transport av 
avfall till “Kvitten”: 7 850 
h/år=740 000 kWh exergi.

800 ton trädgårdsavfall=
2 miljoner kWh exergi.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes  av 800 
ton täckbiomassa = 2 
milj. kWh exergi .
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Figur 4. Nuvarande system för hantering av hushållsavfall i Strängnäs. (Grovleken hos de
grå pilarna i figuren speglar exergiflödenas storlek.)
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Mantimmar för transport till 
förbränninsanläggning:  

275-550 h =                        

26 000 - 52 000 kWh exergi.

Arbete med avfallsförbrän-
ning = 4 700  kWh exergi.

Sp i l l -
värme.

Sp i l l -
värme.

600 ton pappersav-
fall återvinns. 

Exergiinnehåll 1,5 
miljoner kWh.

Förbränning av 5400 
ton avfall. Exergiin-
nehåll 13,5 miljoner 
kWh. Deponering av  
2 000 ton aska o dyl.  

Exergi som utnyttjas 
för uppvärmning =  
2,7 miljoner kWh.

Förbränningsanläggning och deponi

4 500 hämt-
ningsställen.

Arbete på “Kvitten”: 
500 h = 47 000 kWh exergi.

Insamling och transport av av-
fall till “Kvitten”: 4 000 h      

= 376 000 kWh exergi.

500 ton trädgårdsavfall =
1,3 miljoner kWh exergi.

800 ton trädgårdsavfall =
2 miljoner kWh exergi.

“Kvitten” i Strängnäs

5 400 ton 
hushållsavfall 

omlastas .

Fotosyntes  av 500 ton bio-
massa =1,3 milj. kWh exergi. 

 5 000 
hämtnings-
ställen görs 
om till 200 

kretsar.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes  av 800 
ton täckbiomassa = 2 
milj. kWh exergi .

Exergi från 
solljus

5 400 ton 
hushållsavfall
från 4 700 

uppsamlings-
ställen =  

13,5 miljo-
ner kWh 
exergi. 

Entreprenörsarbete: 
1 000 h = 94 000  kWh exergi.
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Del 2. Forskningsrapport
Bakgrund

Det råder enighet om att vi måste ha tillgång till mat, kläder bostäder och en mängd andra 
resurser för att kunna försörja oss. För att kunna göra detta uthålligt måste resurserna 
dessutom tillföras oss i minst samma takt som vi förbrukar dem.

Oenighet råder emellertid om hur dessa resurser skapas. Enligt nationalekonomisk teori 
skapar vi människor resurser genom vårt arbete och genom vårt vetenskapliga och 
tekniska kunnande. Enligt naturlagarna, närmare bestämt termodynamikens andra lag, är 
det däremot omöjligt att skapa mera resurser än vad som samtidigt måste förbrukas för att 
framställa dem.

Om termodynamikens andra lag gäller och vi vill uppnå ett hållbart (ekologiskt hållbart) 
samhälle, måste den ekonomiska teoribildningen ersättas med en annan och relevant 
ekonomisk teori, som står i överensstämmelse med naturlagarna. Den måste, till skillnad 
från dagens nationalekonomiska teorier, kunna användas för att beskriva både samhällets 
och ekosystemets ekonomi, dvs hela det livsuppehållande systemets ekonomi, eftersom 
samhället och dess resurshushållning bara utgör en del av det livsuppehållande systemets 
totala ekonomi. Denna teori för det livsuppehållande systemets ekonomi, skulle kunna 
kallas ekolomi för att skilja den från gängse ekonomiska teorier. 

I ekolomin utgörs tillgångar och förmögenhet av fysiska resurser, t ex mat, rent vatten, 
ren luft, drivmedel och annat som främjar det livsuppehållande systemet och livet på 
Jorden. Intäkterna i ekolomin består i att resurser skapas och byggs upp ur avfall och 
andra enkla kemiska ämnen (“byggstenar”). Kostnaderna utgörs på analogt sätt av 
resursnedbrytning och omvandling av resurser till avfall, föroreningar och andra enkla 
kemiska ämnen. Deras värde bör rimligen mätas med mått som är objektivt relaterade till 
naturlagarna. Det kravet uppfylls inte av pengar, som ju är subjektiva och uttrycker mer 
eller mindre godtyckliga mänskliga värderingar.

I ekolomin utmärks lönsam verksamhet av att den förnyar och bygger upp minst lika 
mycket resurser som den själv förbrukar, så att livsförutsättningarna i det 
livsuppehållande systemet förbättras eller åtminstone inte försämras. Detta kan tyckas stå 
i motsättning till naturlagarna, men man skall då ha i minnet att resurser här på Jorden 
faktiskt kan byggas upp med hjälp av verksamheter som drivs med solenergi. Solenergin 
är en resurs som kontinuerligt tillförs det livsuppehållande systemet på Jorden utifrån 
världsrymden. Det avfall som alstras när solenergin används består av värme, som strålar 
ut i världsrymden och således inte ackumuleras i livsmiljön och förstör den. 

Resursuppbyggnad, resursnedbrytning, kretslopp och ekonomi

Både resursförnyelse och resursnedbrytning, dvs både intäkter och kostnader i det 
livsuppehållande systemet, är intimt förknippade med omsättning av energi. Energi binds 
således när resurser byggs upp ur avfall och intäkter uppstår. Energin frigörs igen, 
vanligen som värme, när resurserna bryts ned till avfall. Resursnedbrytningen är 
samtidigt en kostnad för det livsuppehållande systemet. 

Solenergi binds när träd och andra växter växer genom att omvandla vatten, koldioxid och 
andra avfallsprodukter och enkla kemiska ämnen från omgivningen till resurser, som i 
detta speciella fall tar sig formen av dels trä och annan biomassa och dels syrgas, som 
avges till atmosfären. Den energi från solljuset som binds genom processen utgör ett mått 
på den intäkt till det livsuppehållande systemet som denna resursuppbyggnad utgör. Lika 
mycket energi som binds när biomassan byggs upp, frigörs igen som värme när biomassan 

1



brinner med syrgas från luften och bryts ned till rök och aska, dvs till vatten, koldioxid 
och andra avfall igen. Den frigjorda energin är den kostnad som det livsuppehållande 
systemet åsamkats genom att biomassan brunnit upp och omvandlats till rök och aska. 

Ämnena i röken och askan kan omvandlas till ny biomassa igen med hjälp av nya växter 
som använder solenergi som drivmedel för sin tillväxt. Resultatet blir ett kretslopp där 
nedbrytningsprodukter omvandlas till resurser med hjälp av solenergi. Dessa resurser 
förbrukas i sin tur igen genom att omvandlas till nedbrytningsprodukter samtidigt som 
energi frigörs. Jämför figur 1. 

I ett kretslopp, som förtjänar namnet, är uppbyggnaden av resurser ur 
nedbrytningsprodukter och avfall precis lika stor som nedbrytningen av resurser till 
nedbrytningsprodukter och avfall. Uttryckt i ekolomiska termer betyder det att intäkterna 
och utgifterna alltid är lika stora i ett kretslopp. Om det inte förhåller sig så, är det inte 
heller något riktigt kretslopp, eftersom antingen nedbrytningsprodukter och avfall eller 
resurser ansamlas i det livsuppehållande systemet och därmed också förändrar det. Jämför 
figur 1.

Träd, biomassa

Rök och aska, dvs
vatten, koldioxid

m m

Ned brytning av 
biomassa

Uppbyggnad av 
biomassa

Energi från
solen binds

Energi frigörs
som värme

Figur 1. Det kemiska och fysiska tillståndet hos ämnena i rök och aska, d v s hos 
koldioxid, vatten och vissa mineralämnen, kan ändras med solenergi, så att 
biomassa, t ex träd uppstår. Denna biomassa kan brytas ned igen till rök och aska 
igen genom förbränning, varvid energin, som bundits vid bildningen av biomassan 
frigörs som värme. 

Det är inte bara rök och aska från nedbruten biomassa som omvandlas till resurser med 
hjälp av solenergi. Det finns ytterligare några processer, som drivs direkt eller indirekt 
med energi från solen och äger rum i det livsuppehållande systemet. Ett viktigt exempel är 
sötvattnets avdunstning från havsytorna. Även i dessa fall blir resultatet kretslopp där 
resurser byggs upp ur avfall och bryts ned igen till avfall, vilka i sin tur omvandlas till 
resurser på nytt med solenergi som drivmedel. Så länge som den totala resursuppbyggnaden 
är lika stor som den totala nedbrytningen av resurser i det livsuppehållande systemet, är 
systemet uthålligt eller hållbart. Jämför figur 2. 

Uttryckt i ekolomiska termer är intäkterna lika stora som kostnaderna. Den totala 
förmögenheten i det livsuppehållande systemet ändrar sig inte heller så länge som 
resursuppbyggnaden och resursnedbrytningen där är precis lika stora. 
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Resurser i det 
livsuppehål-
lande systemet

Avfall i det 
livsuppehål-
lande systemet

Resursned- 
brytning

Resursupp-
byggnad

Energi binds Energi frigörs

Figur 2. Inte bara växter och biomassa byggs upp ur nedbrytningsprodukter och 
avfall. Åtskilliga andra processer, där materia ändrar tillstånd från avfall till 
resurser och tillbaka till avfall igen, äger rum i det livsuppehållande systemet. 
Gemensamt för alla kretsloppsprocesser är dock att de drivs av solenergi direkt 
eller indirekt.

Kretslopp, som således innebär att resursförnyelse och resursförbrukning är precis lika 
stora, kan bara drivas av solenergi, som ju utmärks av att den kommer in till Jorden från 
världsrymden och strålar ut igen från Jorden till världsrymden som värmestrålning efter 
att ha fungerat som drivmedel för kretsloppen.

Försöker man driva kretslopp med drivmedel, som hämtas från det livsuppehållande 
systemet självt, t ex fossila bränslen, biobränslen o s v, förbrukas systemets egna 
resurser. Resultatet blir att det livsuppehållande systemet självt bryts ned och att avfall 
alstras och ackumuleras i det och förorenar det.  Jämför figur 3. (Biobränslen förnyas med 
hjälp av solenergi, men kretslopp förverkligas endast när askan från förbränning av 
biobränslen återförs till marken så att näringsämnena kan utgöra “byggstenar” för nya 
biobränslen.)

Resurser i form av 
drivmedel från det 
livsuppehållande 
systemet

Avfall i form av aska och 
avgaser till det livsuppe-
hållande systemet 

Energi frigörs

och driver

Resursned- 
brytning

Resurser 

Avfall 

Resursupp-
byggnad

Energi frigörs

Figur 3. Om man försöker driva kretslopp med drivmedel som hämtas från det 
livsuppehållande systemet självt, kommer alltid mera resurser att omvandlas till 
avfall än tvärt om. Det leder oundvikligen till att livsbetingelserna på Jorden 
försämras.
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I vårt samhälle är resursnedbrytningen större än resursförnyelsen. Det beror i mycket 
stor utsträckning på att vi använder oss av andra drivmedel än enbart solenergi för att driva 
våra verksamheter. Därför ackumuleras också avfall i det livsuppehållande systemet 
samtidigt som resurserna i det utarmas. Fenomenet kallas i dagligt tal för miljöförstöring 
och beror på att samhällets verksamheter utgör en nettokostnad för det livsuppehållande 
systemet, som därför inte blir uthålligt. 

En förklaring till att samhället utformats på detta sätt är, att den ekonomiska och tekniska 
utvecklingen styrts av ekonomiska teorier, enligt vilka vi anser oss skapa mera resurser än 
vi samtidigt förbrukar för att skapa dem. 

Av figur 4. framgår hur vi förstör det livsuppehållande systemet genom att använda vissa 
resurser från det som drivmedel för att omvandla andra resurser till vad vi kallar 
“förädlade produkter”, vilka dock, förr eller senare, omvandlas vidare till 
nedbrytningsprodukter och avfall som ackumuleras i och förorenar det livsuppehållande 
systemet.

Resurser i form 
av drivmedel 

Avfall i form av aska och 
avgaser till det livsuppe-
hållande systemet 

Resursned- 
brytning

Resurser i form 
av råvaror 

Avfall till det 
livsuppehållande 
systemet 

Energi frigörs
som värme

Energi som driver
omvandlingsprocesser

Omvandling till produk-
ter. (Resursnedbrytning)

Figur 4.Vi utarmar det livsuppehållande systemet genom att använda bränslen och 
andra drivmedel från det för att omvandla andra resurser i form av råvaror till 
“förädlade” produkter och konsumtionsvaror och vidare till avfall. Förutom att 
utarmas, förstörs systemet också av att avfall och nedbrytningsprodukter 
ackumuleras i det och förgiftar det. 

Riktningsanalys och exergi

Riktningsanalysen är ett instrument som består av sex frågor och som syftar till att 
klarlägga om en verksamhet är förenlig med en uthållig utveckling eller inte (16, 17). 
Hittills har Riktningsanalysen tillämpats kvalitativt och den har gjort det möjligt att styra 
bl a den politiska diskussionen till centrala frågeställningar som är förknippade med 
uthållig utveckling. 

Ekolomin syftar till att beskriva resurshushållningen, dvs ekonomin, i det livsuppehållande 
systemet. För att kunna göra beskrivningen kvantitativ krävs, att såväl resurser som 
resursnedbrytning och resursuppbyggnad kan mätas med mått, som till skillnad från 
pengarna i vårt nuvarande ekonomiska system, är objektiva och relaterade på ett 
naturlagsbundet sätt till den fysiska verkligheten. Ett sådant mått är exergi. 
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Exergi är ett kvalitetsmått på energi.(1) Exergibegreppet behövs för att förklara att det 
inte är energi vi förbrukar utan energins kvalitet, dvs exergin. Det är en fundamental 
naturlag (termodynamikens första lag) att energin varken kan skapas eller förintas, utan 
bara omvandlas mellan olika former. Vid varje sådan omvandling förbrukas exergi. Energins 
kvalitet, dvs exergin, kan vi hushålla eller slösa med. Det är dock en grundläggande naturlag 
(termodynamikens andra lag) att exergin, totalt sett, ständigt förbrukas och går förlorad 
när energi omvandlas, vilket alltid sker när någonting förändras. När vi använder resurser 
utnyttjar vi således alltid exergi. 

Ingenting är gratis. En ökning av exergin på ett ställe förutsätter alltid en större minskning 
någon annan stans, så att exergin totalt sett minskar. För oss här på Jorden betyder det att vi 
kan hämta och förbruka exergi i form av resurser från det livsuppehållande systemet bara i 
samma takt som detta system kan tillgodogöra sig exergi från solljuset och bygga upp nya 
resurser, om utvecklingen skall vara hållbar. (2 )

Allt som skiljer sig från sin omgivning och kontrasterar mot denna har exergi. Finns det 
ingen kontrast eller skillnad finns det heller ingen exergi och ju större kontrasten och 
skillnaden är, desto mera exergi har vi. 

Allt som vi uppfattar som resurser, t ex malmer, växter, rent vatten, syrgasen i luften osv, 
skiljer sig från sin omgivning. Följaktligen representerar de också ett exergiinnehåll. Allt 
som saknar exergiinnehåll kan därför definieras som icke-resurser. Avfall, dvs sådant som 
inte skiljer sig från omgivningen och som vi därför inte kan utnyttja utan att tillföra exergi 
någonstans ifrån, är exempel på detta.

Ekologisk-ekonomisk redovisning av kommunal verksamhet

Tidigare har Göteborg och Västerås studerats ur exergihushållningssynpunkt. (3)

Det primära syftet med detta arbete är att ta fram exergi-schabloner som möjliggör 
redovisning av kommunal verksamhet i ekologisk-ekonomiska, dvs ekolomiska termer. I två 
pilotkommuner, Strängnäs respektive Luleå, har några verksamheter, där statistik som kan 
ligga till grund för arbetet finns tillgänglig, studerats. 

I Luleå kommun har tre metoder för behandling av avloppsvatten jämförts sinsemellan och i 
Strängnäs har två behandlingsmetoder för hushållsavfall undersökts.
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Hantering av hushållsavfall i Strängnäs

Nuvarande system

I Strängnäs samlas årligen 6 500 ton källsorterat hushållsavfall in från 9 500 
hämntningsställen. Dessutom tillvaratas 800 ton trädgårdsavfall. Både hushållsavfallet, och 
trädgårdsavfallet transporteras till ett upplag, “Kvitten”, i Strängnäs. Där används 
trädgårdsavfallet som täckmassa medan hushållsavfallet transporteras vidare till deponi i 
Eskilstuna, där metan utvinns och används som bränsle för bostadsuppvärmning via 
fjärrvärmenätet. (4 ) Jämför tabell 1 och figur 5. 

Insamlingen av avfallet i Strängnäs sker med två veckors intervall. Den erforderliga 
arbetsinsatsen för hämtning och transport av avfallet till mellanupplaget “Kvitten” i 
Strängnäs uppgår till 7 850 timmar per år och arbetsinsatsen på "Kvitten” uppgår till 500 
timmar per år. Transporterna till Eskilstuna kräver 275 timmar per år (5).

I Eskilstuna.utvinns totalt 1,34 miljoner m3 gas per år ur totalt 31000 ton 

hushållsavfall. Energiinnehållet i gasen är 5 kWh per m3 (4). Det motsvarar 10,2 m3 gas 
per ton hushållsavfall med ett metaninnehåll av cirka 35%. Om hushållsavfallet från 
Strängnäs antas generera i genomsnitt lika mycket gas av samma kvalitet, ger 

hushållsavfallet från Strängnäs upphov till cirka 0,28 miljoner m3 gas med ett 
energiinnehåll av cirka 1,40 miljoner kWh exergi (i form av kemisk energi) per år. Om 
energiinnehållet i avfallet vidare antas vara 2 500 kWh per ton, dvs som för genomsnittligt 
svenskt hushållsavfall (6), är energiinnehållet i hushållsavfallet från Strängnäs 16 
miljoner kWh per år. Det skulle innebära att cirka 9% av hushållsavfallets totala 
energiinnehåll återfinns i den tillvaratagna gasen. Den används i sin tur som bränsle för 
bostadsuppvärmning, vilket medför att högst 20 % av exergin i gasen, dvs högst 0,3 
miljoner kWh utnyttjas. Jämför figur 5 och bilaga 2,. För beräkning av exergin i kemisk 
energi och i värme hänvisas till tabell B 2.

För att hantera 131 000 ton avfall i Eskilstuna krävs en arbetsinsats av cirka 2 500 
timmar per år (4). Om den arbetsinsats som hänför sig till hushållsavfallet från Strängnäs, 
förutsätts vara proportionell mot den hanterade mängden, utgör den knappt 5% eller 123 
mantimmar per år. Detta motsvarar en exergikostnad av cirka 11 700 kWh per år. (För 
beräkning av exergin i manuellt arbete hänvisas till bilaga 2. 

Avfallshanteringen i Strängnäs har varit inriktad på att tillgodose kraven på god hygien och 
hälsa. För att även tillgodose kravet på att inte äventyra samhällets uthållighet och 
hållbarhet måste emellertid den exergimängd som kan tas ut ur avfallshanteringssystemet 
vara minst lika stor som den som tillförs i form av hushållsavfallet jämte de resurser som 
krävs för att driva avfallshanteringen. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för den 
nuvarande behandlingen av hushållsavfallet i Strängnäs kommun redovisas i tabell 2.

Figur 5 (nästa sida). Materialflöden i ton per år och exergihushållningen i kWh per år i den 
nuvarande hanteringen av hushållsavfall i Strängnäs. Avfallet samlas in från 9 500 
hämtningsställen och transporteras till ett mellanupplag på "Kvitten"i Strängnäs. Där sker 
sortering och omlastning av avfallet. Trädgårdsavfall används som täckmassa, medan övrigt 
hushållsavfall transporteras vidare till deponi och gasutvinning i Eskilstuna. Gasen används 
för bostadsuppvärmning i Eskilstuna. Grovleken hos de grå pilarna i figuren är 
proportionella mot exergiflödenas storlek.
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6 500 ton 
hushållsavfall

från 9 500 
uppsamlings-

ställen.  
Exergiinne-

håll16,3 
milj. kWh. 

Transport till Eskilstuna: 

275 h/år = 26 000 kWh  
exergi.

Arbete på Eskilstuna-
deponin: 123 h/år 

= 12 000  kWh exergi.

Arbete på “Kvitten”: 500 
h/år = 47 000 kWh  exergi.

Cirka 300 000 kWh 
exergi per år utnyttjas 

som värme (90 °C).

 6 500 ton 
hushållsavfall 

omlastas. 

Spillvärme.

Gasutvinning: 
1,40 miljoner 
kWh exergi . 

Sp i l l -
värme.

“Kvitten” i Strängnäs

Deponi i Eskilstuna

Biomassa till-
varatas ej.

Insamling och transport av 
avfall till “Kvitten”: 7 850 
h/år=740 000 kWh exergi.

800 ton trädgårdsavfall=
2 miljoner kWh exergi.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes  av 800 
ton täckbiomassa = 2 
milj. kWh exergi .
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Hushållsavfall

Ton/år: 6 500

Från: 9 500 hämtningsställen.

Til l : Deponi i Eskilstuna.

Behandling: Deponering och gasutvinning.

Arbetsvolym h/år: 7 850 (insamling från 9500 ställen)
275 (transport till Eskilstuna)
123 (arbete på Eskilstunadeponin).

Produkt (per år): Varmvatten för bostadsuppvärmning 0,3 milj. kWh exergi (90 °C.).

Trädgårdsavfall

Ton/år: 800

Från: Trädgårdar och parker.

Til l : “Kvitten” i Strängnäs.

Behandling: Täckmassa på tippen.

Arbetsvolym h/år: 500 (arbete på “Kvitten”).

Produkt (per år): Potentiellt kan det växa 800 ton biomassa per år. Ingen biomassa 
tillvaratas.

Tabell 1. Insamling och behandling av hushållsavfall och trädgårdsavfall i Strängnäs

Exergikostnader, miljoner kWh/år Exergiintäkter, miljoner kWh/år

Hushållsavfall 16,3 Varmvatten (90 °C.) 0,3

Trädgårdsavfall 2 Biomassa på Kvitten som ej till-

Insamling av avfall 0,74 varatas 2,0

Arbete på “Kvitten” 0,047

Transport till Eskilstuna 0,026

Arbete på Eskilstunadeponin 0,012

Summa exergikostnader: Summa exergiintäkter:

19,1 miljoner kWh/år 0,3 miljoner kWh/år (+ 2 milj. 
kWh/år som ej tillvaratas)

Tabell 2. Exergikostnader och exergiintäkter för behandling av hushållsavfallet i Strängnäs 
kommun Beträffande beräkningen av de olika posternas exergiinnehåll hänvisas till 
bilagorna 1 och 2. 
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Framtida system i Strängnäs. 

Från och med år 2002 får inte längre brännbart avfall deponeras. Detsamma gäller 
beträffande organiskt avfall från och med år 2005. Deponering av avfall kommer också att 
försvåras på andra sätt. Avfall som deponeras längre än ett år kommer t ex att beskattas med 
250 kr per ton. I Strängnäs kommun strävar man därför efter att reformera hanteringen av 
hushållsavfallet för att minska de mängder, som måste deponeras, så mycket som möjligt.

Utsorteringen av komposterbart avfall kan ökas med 500 ton per år och utsorteringen och 
insamling av förpackningar och tidningar beräknas också öka med 600 ton per år till följd 
av utökat producentansvar och om flera mottagningsstationer än nu inrättas (7). För 
närvarande finns sex stationer.

En förändring av avfallsinsamlingen enligt Olofströmsmodellen förväntas medföra både 
ekonomiska fördelar och förbättrad källsortering (8). Bättre kvalitet på 
avfallsfraktionerna kan man t ex förvänta sig om 5 000 av dagens 9 500 hämtningsställen 
omvandlades till 200 kretsar enligt Olofströmsmodellen.

Om hälften av dessa kretsar komposterar, skulle utsorteringen av komposterbart avfall ökas 
med 500 ton per år (7). Man tänker dessutom i framtiden tillvarata den biomassa som 
växer ur den kompost som idag används som täckmassa på Kvitten (800 ton/år). 
Insamlingsstationerna i kretsarna förutsätts vidare vara inrättade så att hushållen kan 
lämna sitt avfall där i förbifarten och i samband med andra ärenden, så att inget extra 
transportarbete krävs från deras sida.

Det återstående hushållsavfallet, som utgör 5 400 ton, transporteras vidare till antingen 
Uppsala, Högdalen eller Linköping för förbränning (7). Därefter återstår omkring 2 000 
ton, bestående av aska och annat inert material, för deponering. 3 400 ton av 
hushållsavfallet omvandlas således till rök som deponeras i atmosfären. Dessutom kan man 
tillgodogöra sig 2,7 miljoner kWh/år exergi i form av varmvatten med en temperatur av 
90 °C. Det återvunna papperet motsvarar ytterligare 1,5 miljoner kWh/år exergi i form 
av kemisk energi. Om det komposterbara materialet komposteras och om komposten 
utnyttjas för odlingsändamål, kan ytterligare mellan 2,1 och 4,7 miljoner kWh/år exergi 
nyttiggöras från solljuset.

Kommunens insamlingsarbete minskar om antalet hämntningsställen reduceras från dagens 
9 500 till 4 700. Arbetstidsbesparingen antas vara två minuter per hämtningsställe och 
blir totalt 160 mantimmar per hämtningsrunda eller cirka 4 000 timmar per år, om 
hämntningen sker med två veckors intervall (9).Jämför tabell 3. Exergikostnaderna och 
exergiintäkterna för hanteringen av hushållsavfallet i Strängnäs har beräknats enligt 
bilagorna 1 och 2 och resultatet har sammanställts i tabell 4 och figur 6

Figur 6 (nästa sida). Materialflöden i ton per år och exergihushållningen i kWh per år i det 
framtida hanteringssystemet för hushållsavfall i Strängnäs. Avfallet hämtas från 4 700 
insamlingsställen varav 200 utgörs av kretsstationer där viss återvinning sker. Avfallet 
transporteras, via mellanupplag på "Kvitten", vidare till förbränning i antingen Uppsala, 
Högdalen eller Linköping. Den frigjorda värmen används för bostadsuppvärmning. Grovleken 
hos de grå pilarna i figuren är proportionella mot exergiflödenas storlek.
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Mantimmar för transport till 
förbränninsanläggning:  

275-550 h =                        

26 000 - 52 000 kWh exergi.

Arbete med avfallsförbrän-
ning = 4 700  kWh exergi.

Sp i l l -
värme.

Sp i l l -
värme.

600 ton pappersav-
fall återvinns. 

Exergiinnehåll 1,5 
miljoner kWh.

Förbränning av 5400 
ton avfall. Exergiin-
nehåll 13,5 miljoner 
kWh. Deponering av  
2 000 ton aska o dyl.  

Exergi som utnyttjas 
för uppvärmning =  
2,7 miljoner kWh.

Förbränningsanläggning och deponi

4 500 hämt-
ningsställen.

Arbete på “Kvitten”: 
500 h = 47 000 kWh exergi.

Insamling och transport av av-
fall till “Kvitten”: 4 000 h      

= 376 000 kWh exergi.

500 ton trädgårdsavfall =
1,3 miljoner kWh exergi.

800 ton trädgårdsavfall =
2 miljoner kWh exergi.

“Kvitten” i Strängnäs

5 400 ton 
hushållsavfall 

omlastas .

Fotosyntes  av 500 ton bio-
massa =1,3 milj. kWh exergi. 

 5 000 
hämtnings-
ställen görs 
om till 200 

kretsar.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes  av 800 
ton täckbiomassa = 2 
milj. kWh exergi .

Exergi från 
solljus

5 400 ton 
hushållsavfall
från 4 700 

uppsamlings-
ställen =  

13,5 miljo-
ner kWh 
exergi. 

Entreprenörsarbete: 
1 000 h = 94 000  kWh exergi.
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Hushållsavfall

Ton/år: 5 400

Från: 4 700 hämtningsställen

Til l : Högdalen, Uppsala eller Linköping

Behandling: Förbränning

Arbetsvolym h/år:4 000 (insamling från 4700 ställen)
275 - 550 (transport till förbränning)
50 (arbete i förbränningsanläggning)

Produkt (per år): Varmvatten för bostadsuppvärmning 2,7 milj. kWh exergi (90 °C).

Pappersavfall

Ton/år: 600

Från: 4 700 hämtningsställen.

Til l : Pappersåtervinning.

Behandling: Hålls åtskilt från övrigt hushållsavfall.

Arbetsvolym h/år:Ej inräknad.

Produkt (per år): Returpapper med ett exergininnehåll av 1,5 miljoner kWh.

Trädgårdsavfall

Ton/år: 800 + 500 = 1 300.

Från: Trädgårdar och parker.

Til l : 800 ton till “Kvitten” och 500 ton komposteras i de 200 kretsarna.

Behandling: 800 ton används som täckmassa på Kvitten, efter nedbrytning kan den 
ge upphov till lika mycket ny biomassa genom fotosyntes. De 500 ton som komposteras i 
de 200 kretsarna används för odling i närområdet.

Arbetsvolym h/år:1 000 (entreprenörsarbete).

Produkt (per år): 1 300 ton biomassa med ett exergiinnehåll av 3,3 miljoner kWh.

Tabell 3. Framtida insamling och behandling av hushållsavfall och trädgårdsavfall i 
Strängnäs.
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Exergikostnader miljoner kWh/år Exergiintäkter miljoner kWh/år 

Hushållsavfall 13,5 Varmvatten (90 °C.) 2,7

Utsorterat pappersavfall 1,5 Odling på kompost (fotosyntes) 3,3

Trädgårdsavfall 3,3 Pappersåtervinning 1,5

Insamling av avfall 0,38

Entreprenörsarbete 0,094

Mantimmar på “Kvitten” 0,047

Transport till förbränning 0,026 - 0,052

Mantimmar för förbränning 0,005

Summa exergikostnader: Summa exergiintäkter:

18,9 miljoner kWh/år 7,5 miljoner kWh/år

Tabell 4. Exergikostnader och exergiintäkter för framtida hantering av hushållsavfall i 
Strängnäs. (Observera att den solexergi som behövs för att åstadkomma fotosyntes inte är 
medräknad på kostnadssidan.)
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Behandling av avloppsvatten från Smedsbyn .

Uddeboverket

I Uddeboverket behandlas 8,9 miljoner m3 avloppsvatten per år, motsvarande 69 000 
personekvivalenter, varav 9 000 härrör från industrianläggningar. 

I verket tillsätts kemikalier till avloppsvattnet för att fälla ut fosfat m m. Enligt uppgift 
används årligen 1 300 ton AVR (AvloppsVattenRening), med en aluminiumhalt av 7% och 4 
ton Magnafloc (10). Som resultat alstras ett slam, som rötas i en rötkammare dels för att 
utvinna metangas och dels för att reducera slammets volym och vattenhalt och därmed göra 
det mera lätthanterligt. 8 000 ton slam, med en torrsubstanshalt av mellan 25 och 30% och 
1,1 miljoner m3 rötgas alstras årligen. Energiinnehållet i gasen är cirka 5,8 miljoner kWh 
och den används som bränsle för uppvärmningsändamål. 

Slammet, som således innehåller mellan 2 000 och 2 400 ton torrsubstans (Ts), innehåller 
totalt mellan 62 och 75 ton kväve och mellan 47 och 57 ton fosfor. Aluminiuminnehållet 
uppgår till mellan 115 och 138 ton totalt (10). Av det alstrade slammet komposteras         
3 500 ton, 2 500 ton deponeras och 2 000 ton används som täckmassor (10). 

Driften i Uddeboverket ombesörjes av fem heltidsanställda. Den kräver dessutom 600 000 
kWh elektrisk energi per år och 2,5 miljoner kWh per år för uppvärmning. 
Värmeförsörjningen sker genom att förbränna metan, som framställs lokalt i verkets 
rötkammare(11).

Nuvarande system i Smedsbyn

Smedsbyn består av 70 fastigheter. Avloppen från dessa är utformade med slamavskiljare, 
varav en del är gemensamma för flera hushåll, jämför figur 7.

De slamavskiljare som är gemensamma för flera hushåll töms två gånger per år medan 
enskilda hushålls slamavskiljare töms bara en gång per år. Det uppsamlade slammet, som 
har en total volym av 90 m3 per år och ett torrsubstansinnehåll är 4,2 ton, transporteras 
med tankbil till Uddeboverket och behandlas på konventionellt sätt där. Det utgör 0,17 % av 
Uddeboverkets totala belastning. 

För jämförelsens skull antas här, att exergiinnehållet i avloppsvattnet från Smedsbyn från 
början uppgår till 23 000 kWh per år (13). En del av denna exergi går dock förlorad pga 
nedbrytningsprocesser i avloppsvattnet och i det slam som samlas i slamavskiljarna mellan 
tömningarna. En stor del av växtnäringsämnena i avloppsvattnet och slammet kommer också 
att följa med avloppsvattnet från slamavskiljarna ut i Smedsbyfjärden, som står i 
förbindelse med Persöfjärden. Där bidrar de till eutrofieringen (övergödningen).

Mellan 44 och 54 kg fosfor beräknas hamna i Persöfjärden. Om fosforn förutsätts vara 
begränsande för tillväxten och om fosforhalten i biomassan antas vara 0,3%, kan mellan 14 
och 18 ton biomassa (Ts) produceras per år Det motsvarar ett exergiinnehåll av mellan 36 
000 och 45 000 kWh per år.

Figur 7 (nästa sida). Karta över området. Smedsbyn ligger upptill. till vänster.
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Eutrofieringen kan ses som förnyelse av naturens resurser i och med att biomassa skapas 
med hjälp av växtnäringsämnena och solenergi. Man skall dock ha i minnet att det 
avloppsvatten som hamnar i Persöfjärden på detta okontrollerade sätt också innebär 
hygieniska problem och risk för smittspridning. 

Behandlingen av det slam från Smedsbyn, som når Uddeboverket, kräver ytterligare 
insatser av exergi i form av drivmedel, mantimmar och slamspridning i enlighet med vad 
som framgår av figur 8. Av samma figur framgår att exergi också tas ut ur processen i form 
av varmvatten och grödor som odlas på slammet. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för 
processen har sammanställts i figur 8 och tabell 5. För beräkning av exergiinnehållet i 
mantimmarna hänvisas till bilagorna 1 och 2

Exergikostnader MWh/år Exergiintäkter, MWh/år

Avloppsvatten från Smedsbyn 23,0 Fixering av exergi i grödor 3,5 - 4,3

Transport till Uddebo 2,8 Varmvatten (90 °C) 2,0

Elektrisk energi 1,0 Eutrofiering, fotosyntes 36-45

Gas 4,2

Manuellt arbete. 1,3

Slamspridning 0,3

Summa exergikostnader: Summa exergiintäkter:

32,6 MWh/år   5,5-6,3 MWh/år + 36-45 MWh/år 
  som biomassa i Persöfjärden 

  = 41,5-51,3 MWh/år

Tabell 5. Exergikostnader och exergiintäkter för den nuvarande behandlingen av 
avloppsvatten i Smedsbyn (10, 11, 12,13, 14, 15). (Observera att den solexergi som 
behövs för att åstadkomma fotosyntes inte är medräknad på kostnadssidan.)
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Arbetsinsats för 
slamtömning och 

transporter till Uddebo 
= 2 800 kWh exergi.

Andel av exergitillförseln för drift 
av Uddeboverket:

1 000 kWh (elektrisk energi)
4 200 kWh (kemisk energi i gas)

1 300 kWh (manuellt arbete)
272 kWh (slamspridning).

Gasen bränns för 
värmning av vatten till 

90 °C.
 Exergi=2 000 kWh.

Andel av slam (Ts):
Deponering: 1 -1.3 ton 

Täckmassor: 0,85 - 1 ton 
(6 500 - 9 500 kWh exergi)
Kompostering: 1,5 - 1,8 ton.

1,8 - 2,2 ton biomassa alstras 
genom fixering av 46-57 kg 
kväve som begränsande faktor 

och med solenergi som 
drivmedel.

Spillvärme =
500 - 3 500 kWh.

Exergiuttag som kemisk 
energi i gas i Uddebo-
verket = 9 800 kWh.

Avloppsvatten från Smedsbyn:   
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) =
23 000 kWh exergi.

Spillvärme
12 500 kWh.

26 -32 kg kväve, 
44 -54 kg fosfor. 

Fotosyntes  av 14-18 
ton biomassa (Ts) =

36 000-45 000 kWh 
exergi om fosfor är 

begränsande.

Exergi från 
solljus

Fotosyntes:  
Exergi i grödor =
 3 500 - 4 300 

kWh. 

Exergi från 
solljus

Slamavskiljare i Smedsbyn:

Slam 90m3 med 4,2 ton 
organiskt material (Ts) körs 

till Uddebo.

Exergiinnehåll 10 500 kWh.

Figur 8. Exergi- och materialflödena i det nuvarande systemet för behandling av 
avloppsvatten i Smedsbyn. Grovleken hos de grå pilarna i figuren är proportionella mot 
exergiflödenas storlek.
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Framtida system i Smedsbyn

I Smedsbyn beräknas 19 300 m3 avloppsvatten per år, motsvarande 220 
personekvivalenter, uppkomma. Det beräknas innehålla 42 kg. organiskt material per 
personekvivalent, vilket motsvarar totalt omkring 9,2 ton organiskt material per år (13). 
Den mängd kväve som härrör från Smedsbyn uppgår till mellan 136 och 165 kg/ per år. 
För fosfor är motsvarande värden mellan 103 och 125 kg per år. 

För att behandla detta avloppsvatten diskuteras två alternativ. Det ena består i att ansluta 
Smedsbyns avlopp till det befintliga Uddeboverket via en ledning enligt figur 9 och behandla 
avloppsvattnet där på konventionellt sätt. Det andra alternativet består i att avloppsvattnet 
tas till vara lokalt och behandlas i en infiltrationsanläggning, sedan urinen, som är 
värdefull som gödningsmedel i jordbruket, först avskiljts med hjälp av urinseparerande 
toaletter.

En anslutning av Smedsbyn till Uddeboverket skulle innebära att ytterligare 19 300 m3 
avloppsvatten skulle komma att behandlas där och det motsvarar en ökning av belastningen 
på verket med 0,22 %. Det förutsätts här att mängderna av slam, rötgas, tillsats av 
fällningsmedel m m, ökar i samma proportion. För att pumpa avloppsvattnet från Smedsbyn 
till Uddeboverket krävs cirka 65 000 kWh el per år. (14.)

Behandlingen av avloppsvattnet från Smedsbyn medför ytterligare insatser av exergi i form 
av drivmedel, fällningsmedel, manuellt arbete, byggande av ledningar och pumpstationer och 
hantering och spridning av slam i enlighet med vad som framgår av figur 10. Av samma 
figur framgår att exergi också tas ut ur processen i form av varmvatten och grödor som 
odlas på slammet. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för processen har sammanställts 
i figur 10 och tabell 6. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för hanteringen av 
avloppsvattnet har beräknats enligt bilagorna 1 - 3.

 

Exergikostnader MWh/år Exergiintäkter MWh/år

Avloppsvatten från Smedsbyn 23 Fixering av exergi från 
Pumpning till Uddebo 65 solen i grödor (fotosyntes) 6-7,5

Gas mm 5,5 Varmvatten (90 °C) 2,5

Elenergi 1,0

Mantimmar 1,3

Slamspridning 0,3

Mantimmar för anläggningsarbeten

mellan Ängesbyn och Smedsbyn 18

Summa exergikostnader: Summa exergiintäkter:

114,1 MWh/år 8,5-10 MWh/år

Tabell 6. Exergikostnader och exergiintäkter för behandlingen av avloppsvatten från 
Smedsbyn i Uddeboverket (10, 11, 12,13, 14, 15). (Observera att den solexergi som 
behövs för att åstadkomma fotosyntes inte är medräknad på kostnadssidan.)

Figur 9 (nästa sida). Enligt detta alternativ dras en avloppsledning från den befintliga 
avloppspumpstationen vid Persön via Ängesbyn till Smedsbyn.
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Avloppsvatten från Smedsbyn:   
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) = 
23 000 kWh exergi.

Pumpning:
65 000 kWh exergi.

2,4-3 ton biomassa/år alstras 
med solljus som drivmedel och 
med mellan 60 och 73 kg kväve 

som begränsande faktor.

Spillvärme 99 000 - 101 000 kWh.
Läckage av 75-92 kg kväve och    

57-70 kg fosfor.
Allt aluminium sprids i miljön.

Smedsbyns andel av slam(Ts):
Deponering 1,4-1,7 ton 

Täckmassor 1,1-1,3 ton     
Totalt 6 200 - 7 300 kWh exergi.

Smedsbyns andel av exer-
giuttaget i form av gas i 
Uddeboverket: 13 000 

kWh.

 Gasen bränns för 
värmning av vatten:

Exergi = 2 500 kWh.

Uddeboverket

Fotosyntes:         
6 000 - 7 500 

kWh exergi fixeras 
i grödor.

Exergi från 
solen

Kompostering 1,9-2,3 ton (Ts)
= 4 800 - 5 700 kWh exergi.

Smedsbyns andel av exergitill-
förseln för drift i Uddeboverket:  

1 320 kWh (el-energi)               
5 500 kWh (kemisk energi)       

1 700 kWh (manuellt arbete)  
352 kWh (spridning av slam).

Byggande av anläggningar: 18 000 
kWh. Avskrivningstid 50 år.

Figur 10. Exergi- och materialflöden i det system för behandling av avloppsvatten som 
innebär en anslutning av Smedsbyn till Uddeboverket. Grovleken hos de grå pilarna i figuren 
är proportionella mot exergiflödenas storlek.
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Lokal behandling av avloppsvatten med urinseparering i Smedsbyn.

Genom att utnyttja avloppsvattnet med dess innehåll av växtnäringsämnen för 
odlingsändamål, tillvaratar man möjligheten att fixera solenergi och bygga upp bioresurser. 
En förutsättning för att göra detta på ett tillfredsställande sätt är emellertid att urinen 
separeras från övriga exkrementer på sådant sätt, att den kan lagras och distribueras till 
växterna i rätt mängd och vid rätta tidpunkter under odlingsförloppet. Samtidigt 
komposteras de övriga exkrementerna. Denna kompostering syftar till att bryta ned 
materialet till tillväxtfaktorer som växterna kan utnyttja. Samtidigt sker också en 
hygienisering beroende på att maskar och andra organismer i komposten utnyttjar 
bakterierna i den som föda. En riktigt genomförd kompostering minskar risken för 
smittspridning samtidigt som bördigheten hos marken förbättras. 

Vid hanteringen och användningen av såväl urin som övriga exkrementer och kompost, är det 
givetvis viktigt att tillgodose kravet på god hygien, eftersom hanteringen av såväl urin som 
fekalier innebär en risk för smittspridning. 

Den principiella utformningen av ett system för att tillvarata och utnyttja avloppsvatten för 
växtodling lokalt i Smedsbyn framgår av figur 11.

Behandlingen av avloppsvattnet i Smedsbyn medför insatser av exergi i form av drivmedel, 
manuellt arbete, byggande av ledningar och andra anläggningar. Dessutom måste slammet 
komposteras och komposten spridas ut i enlighet med vad som framgår av figur 11. Av 
samma figur framgår att exergi också tas ut ur processen i form av grödor som odlas på på 
komposten och urinen. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för processen har 
sammanställts i figur 11 och tabell 7. Exergikostnaderna och exergiintäkterna för 
hanteringen av avloppsvattnet har beräknats enligt bilagorna 1- 3.

Exergikostnader MWh/år Exergiintäkter MWh/år

Avloppsvatten från Smedsbyn 23 Fixering av exergi från
Elektrisk energi 30 solen i grödor (fotosyntes) 110

Mantimmar för drift och underhåll 6,3

Mantimmar för anläggningsarbeten 16

Summa exergikostnader: Summa exergiintäkter:

75,3 MWh/år 110 MWh/år

Tabell 7. Exergikostnader och exergiintäkter för lokal behandling av avloppsvatten i 
Smedsbyn (12,13, 14, 15). (Observera att den solexergi som behövs för att åstadkomma 
fotosyntes inte är medräknad på kostnadssidan.)
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Avloppsvatten från Smedsbyn: 
19 300 m3 med 9,2 ton organiskt 

material/år (Ts) från 220 person-
ekvivalenter = 23 000 kWh/år exergi.

Urintank:
Kväveinnehåll = 1,1 ton/år

Fosforinnehåll =  0,09 ton/år
Kaliuminnehåll = 0,2 ton/år.

Drift och underhåll:
manuellt arbete = 6 300 kWh exergi 

elektrisk energi = 30 000 kWh exergi.

Infiltrationsanläggning 
och kompostering.

kompost

separerad urin

Spillvärme:
75 000 kWh/år.

Exergiintäkt:
110 000 kWh/år.

Jordbruksmark:

Fotosyntes:  Odling 
och fixering av 

solexergi 110 000 
kWh/år i 44 ton bio-
massa om kväve antas 

vara begränsande.

Exergi från 
solen

Uppbyggnad av anläggningarna:
Manuellt arbete =16 000kWh/år exergi.

Figur 11. Exergi- och materialflöden vid lokal behandling av avloppsvattnet med 
urinavskiljning i Smedsbyn. Grovleken hos de grå pilarna i figuren är proportionella mot 
exergiflödenas storlek.
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Resultat och diskussion

Jämförelse av olika alternativ med hjälp av Riktningsanalys

Som tidigare nämnts är Riktningsanalysen ett instrument som består av sex frågor och som 
syftar till att klarlägga om en verksamhet är förenlig med en uthållig utveckling eller inte 
(16, 17). De sex frågorna är:

Fråga Ja Nej-->Åtgärd
1. Minskar energianvändningen? Övergår vi till att 
använda förnyelsebara energiikällor?

2. Ökas naturens resursuppbyggande kapacitet? 
Ökar naturens biologiska mångfald?

3. Skapas slutna kretslopp för materia?

4. Håller vi oss inom gränserna för vad naturen och 
människan tål?

5. Löser vi flera problem samtidigt i ett 
helhetsperspektiv, utan att samtidigt skapa nya?

6. Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Allt går 
inte att beräkna i förväg.

En jämförelse mellan det nuvarande systemet för hantering av hushållsavfall 
(nollalternativ) i Strängnäs och det tilltänkta framtida systemet med förbränning visar 
följande: 

Fråga Förbränning
1. Minskar energianvändningen? Övergår vi till att 
använda förnyelsebara energiikällor? Obetydligt/ja.
2. Ökas naturens resursuppbyggande kapacitet? 
Ökar naturens biologiska mångfald? Ja/?.
3. Skapas slutna kretslopp för materia?

(Ja).
4. Håller vi oss inom gränserna för vad naturen och 
människan tål? Nej.
5. Löser vi flera problem samtidigt i ett 
helhetsperspektiv, utan att samtidigt skapa nya?

Nej.
6. Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Allt går 
inte att beräkna i förväg. Nej.

1. Den totala energiomsättningen är tämligen oförändrad och ligger mellan 18 och 20 
miljoner kWh/år i det nuvarande systemet och omkring 17  och 20 miljoner kWh/år i 
det framtida, vilket talar för att hållbarheten ökar endast obetydligt. Tar man hänsyn till 
att exergiintäkterna blir större i det framtida systemet, särskilt om 
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komposteringsmöjligheterna, återvinning och energiinnehållet i hushållsavfallet 
utnyttjas bättre, framstår dock detta alternativ som mera hållbart. Avfallsförbränningen 
innebär också en ökad användning av mer eller mindre förnyelsebara energikällor

2. Den tilltänkta förändringen kan innebära en övergång till mera flödande energi från 
solen om komposterings- och odlingsmöjligheterna utnyttjas.

3. Den tilltänkta förändringen innebär knappast att kretslopp för materia sluts med 
undantag för koldioxid (förbränning), papper och kompost. 

4. Den tilltänkta förändringen innebär fortfarande inte att vi håller oss inom ramarna för 
vad naturen och människan tål, eftersom resurser fortfarande bryts ned i snabbare takt 
än de förnyas.

5. Den tilltänkta förändringen innebär i viss mån att flera problem löses samtidigt 
eftersom vi tillgodogör oss värme från avfallsförbränningen bättre och således sparar 
andra bränslen. Å den andra sidan tillvaratas resurserna i soporna dåligt och askan från 
förbränningen måste deponeras.

6. Den tilltänkta förändringen innebär större försiktighet i vissa avseenden men större 
risker i andra.

Slutsatsen blir att den tilltänkta förändringen i viss utsträckning bidrar till förbättring av 
samhällets uthållighet, men även det tilltänkta systemet bryter ned mera resurser än det 
skapar och utgör därför en nettokostnad för det livsuppehållande systemet. Jämför 
figurerna 5 och 6.

En jämförelse mellan det nuvarande systemet för behandling av avloppsvatten i Smedsbyn 
(nollalternativ) och de två tilltänkta framtida systemen ser ut som följer:

Fråga B. Till Uddebo C. Urinsep.
1. Minskar energianvändningen? Övergår vi till att 
använda förnyelsebara energiikällor? Nej!/Nej. Nej./Nej.
2. Ökas naturens resursuppbyggande kapacitet? 
Ökar naturens biologiska mångfald? Nej./Nej. Ja!/Nej.
3. Skapas slutna kretslopp för materia?

Nej. Ja.
4. Håller vi oss inom gränserna för vad naturen och 
människan tål? Nej. Naturen - ja. Människan - nej.
5. Löser vi flera problem samtidigt i ett 
helhetsperspektiv, utan att samtidigt skapa nya?

Nej. Ja.
6. Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Allt går 
inte att beräkna i förväg. Nej. Ja.

1. Av de tre alternativen, A, nuvarande system, B, anslutningen till Uddebo och C, lokal 
behandling av avloppsvattnet, visar sig alternativ A förorsaka den minsta 
energiomsättningen. Det skulle tala för att detta alternativ bidrar mest till ökad 
uthållighet. 

2. Av de tre alternativen, A, B och C, bidrar alternativ A troligen mest till naturens 
resursuppbyggande kapacitet och till främjande av biologisk mångfald i och med att 
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växtnäringsämnen och tillväxtfaktorer ställs till förfogande för ekosystemet i 
Persöfjärden, men några mätvärden som styrker detta finns inte. Den mest omfattande 
fotosyntesen får vi i alternativ C, men konventionellt jordbruk betraktas ofta som ett hot 
mot den biologiska mångfalden. Naturvårdsanpassat jordbruk kan å den andra sidan vara 
en tillgång för biologisk mångfald.

3. Av de tre alternativen A, B, och C innebär alternativ C att kretslopp för materia 
skapas.Detsamma torde gälla för alternativ A, om man tar hänsyn till vad som sker i 
Persöfjärdens ekosystem, för vilket mätdata dock saknas

4. I alternativ C håller vi oss inom ramen för vad naturen och människan tål i och med att 
exergiintäkterna är större än exergikostnaderna. För alternativ A gäller att vi håller oss 
inom gränserna för vad naturen tål, men kanske inte inom gränserna för vad människan 
tål p g a smittorisker och bristande hygien.

5. Flera problem löses samtidigt i alternativ A och C. i och med att föroreningsproblem 
löses samtidigt som nya resurser skapas 

6. Försiktighetsprincipen tillämpas framför allt i alternativ C..

Jämför figurerna 8, 10 och 11. 

Slutsatsen blir att alternativ C, lokal behandling av avloppsvatten med urinseparation 
framstår som det bästa när det gäller att bidra till ökad uthållighet hos det livsuppehållande 
systemet. Hänsyn måste dock tas till att hanteringen av urin och fekalier innebär risker ur 
hygienisk synpunkt och arbetsmiljösynpunkt. Det skall också betonas att de resultat som här 
redovisas i stor utsträckning beror på de systemgränser som kommit till användning. Dessa 
gränser har dock i görligaste mån dragits så att jämförelserna skall blir relevanta. 
Alternativ A för behandling av avloppsvattnet i Smedsbyn haltar dock p g a att avloppsvatten 
i det fallet rinner förbi slamavskiljarna och ut i Persöfjärden, är dess innehåll av 
växtnäringsämnen och tillväxtfaktorer torde bidra till ökad produktionen av bioresurser 
med hjälp av solenergi,

Diskussion

Avfall i olika former uppkommer som, tidigare framhållits, alltid när energi och materia 
omvandlas och resurser bryts ned till avfall. Detta är en konsekvens av termodynamikens 
andra lag, en naturlag, som populärt uttryckt innebär att det är omöjligt att åstadkomma en 
evighetsmaskin, d v s en maskin som uträttar mera arbete än vad den tillförs. Det betyder 
att det inte finns några processer, vare sig tekniska eller andra, som kan skapa mera 
resurser än vad de samtidigt förbrukar. Detta faktum står i motsättning till de ekonomiska 
teorier, som omfattas av en majoritet av befolkningen i vårt samhälle och som utgår från att 
vi människor förmår förädla och skapa mervärden. Våra ekonomiska teorier förutsätter 
således att människan och hennes aktiviteter inte är underkastade naturlagarna.

Det är emellertid ett ovedersägligt faktum att det är möjligt att skapa resurser och 
mervärden i det livsuppehållande systemet här på Jorden. Förutsättningen för detta är dock 
att exergi måste tillföras det livsuppehållande systemet utifrån. I praktiken betyder det att 
exergin tillförs från solen via solstrålningen som når Jorden och som utnyttjas för att driva 
de resursuppbyggande processerna på Jorden, t ex växternas fotosyntes.

Resursuppbyggnaden på Jorden begränsas inte av att det inte finns tillräckligt med solljus 
och inte heller av att detta ljus inte innehåller tillräckligt mycket exergi. Begränsningen 
ligger snarare i förmågan att utnyttja denna exergi för att bygga upp resurser ur avfall. 
Denna begränsning är relaterad till vårt sätt att handla och handskas med Jordens resurser, 
vilket i sin tur beror på vårt sätt att tänka och uppfatta verkligheten. Det kommer påtagligt 
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till uttryck i vårt sätt att uppfatta teknik och ekonomi och i våra förväntningar på att den 
tekniska och ekonomiska utvecklingen skall göra det möjligt för oss att skapa mera resurser 
än vad vi samtidigt måste förbruka och därigenom skapa ett uthålligt samhälle.

Slutsatsen som kan dras av föreliggande arbete är, att inget avfallshanteringssystem kan bli 
uthålligt med mindre än att det på något sätt utnyttjar och fixerar exergi från solstrålningen 
för att bygga upp nya resurser ur avfall. Detta illustreras av alternativet för lokal 
behandling av avloppsvattnet med urinseparering i Smedsbyn. Rätt skött skulle det kunna 
förnya minst lika mycket resurser som det själv förbrukar och därmed bidra till att göra 
samhället uthålligt.

Exergianalys som planeringsverktyg - hur gör man?

Exergianalysen innebär att värdet av resurser kvantifieras i fysiska termer i stället för i 
penningtermer. Alla värdeförändringar innebär också att exergiinnehållet förändras. Det 
kan minska och minskar i allmänhet när energi frigörs (t ex som spillvärme till 
omgivningen). Avfall kan omvandlas till resurser genom att exergi tillförs och energi binds. 
Exempel är omvandlingen av koldioxid, vatten m m till biomassa via växter och deras 
fotosyntes. Genom att jämföra hur mycket exergi som binds i en process med hur mycket 
exergi som går förlorad i den, kan man avgöra om processen innebär en nettouppbyggnad av 
resurser eller inte. Det är analogt med att avgöra om en ekonomisk transaktion medför 
större intäkter än kostnader eller inte. 

Förslag till fortsatt arbete.

Till skillnad från traditionell ekonomi skapar exergianalysen möjligheter att beskriva det 
livsuppehållande systemets ekonomi och är inte begränsad till att bara omfatta samhället. 
Hushållningen med resurser kan dessutom göras i reella, fysiska termer i stället för i 
imaginära penningtermer. Detta medför att konflikten mellan naturlagarna och fysiken å ena 
sidan och de samhällsekonomiska teorierna å den andra blir tydlig, vilket i sin tur gör det 
möjligt att ta sig an och lösa denna konflikt och därmed ta ett viktigt steg på vägen mot ett 
uthålligt och livskraftigt samhälle.
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Bilaga 1.

Exergi

Allmänt:

Det råder ett samband mellan energi, termodynamisk potential och exergi som kan 
uttryckas på flera sätt. Jämför nedanstående sammanställning.

1. E = ∆ H - T·∆S (Används för beräkning av kemiskt arbete)
2. E = R·T ·lnC2/C1 (För beräkning av koncentreringsarbete)

3. E = -n·F·U (För beräkning av elektriskt arbete)

4. E = h·ν1 - h·ν2 (För beräkning av arbetsinnehållet i ljus)

Där: E = Exergi J·mol-1

H = Entalpi J·mol-1

T = Temperatur Kelvin

S = Entropi i J·mol-1·Kelvin-1

R = Allmänna gaskonstanten, 8,314 J·mol-1·grad-1

C = Koncentration i mol·l iter-1

n = Antal ekvivalenter·mol-1

F = Faradays konstant, 96494 Coulomb·ekvivalent-1

U = Elektromotorisk kraft i volt

h = Plancks konstant, 6,6262·10-34J·s

ν = Ljusets frekvens Hz

∆ = förändring av.

5. E = k·ln2·To·I (Ekvivalensen mellan arbete och information)

Där: E = Exergi J

k = Boltzmanns konstant 1,381·10 -23 J·K-1 
I = Information i binära enheter
To = Omgivningstemperaturen Kelvin

För att beräkna exergin i en viss mängd energi måste såväl energimängden som dess 
termodynamiska potential gentemot omgivningen vara kända. Exergin i energimängden Q 
beräknas med Carnots ekvation, som är ett uttryck för termodynamikens andra lag: 

E = Q·(T2- T1)/T2

Där: E = exergin J

Q = Energimängden J.

T1= Omgivningstemperaturen K

T2 = den teoretiska förbränningstemperaturen K.

Faktorn (T2- T1)/T2 kallas Carnotfaktorn.
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Beräkning av energiinnehåll och exergi i hushållsavfall

I brist på mera precisa data har ett antal antaganden måst göras. 

Energiinnehållet i avfallet på deponin i Eskilstuna antas således vara detsamma som för 
genomsnittligt svenskt hushållsavfall och uppgå till 2500 kWh per ton. (3) Detta antagande 
gäller även beträffande hushållsavfallet från Strängnäs, som under dessa förutsättningar 
beräknas innehålla cirka 16 miljoner kWh per år i enlighet med:

6500 ton·2500 kWh/ton=1,63·107 kWh

Avfallet antas huvudsakligen bestå av organiskt material och följaktligen föreligger energin 
i det som kemisk energi. Dess exergifaktor har därför antagits vara 1. Jämför tabell B 2 i 
bilaga 2. 

Hushållsavfallets energiinnehåll har vidare antagits vara 2500 kWh/ton. Exergin i 
hushållsavfallet från Strängnäs beräknas således till:

16 300 000·1 = 16,3 miljoner kWh per år.

Beträffande energiinnehållet i trädgårdsavfallet bör detta vara jämförbart med 
energiinnehållet i träflis, vilket kan variera ganska mycket. Jämför nedanstående tabell, 
tabell B 1. 

Tabell B 1.

Energiinnehåll i och teoretiska förbränningstemperaturer för några 
olika bränslen .

Bränsleslag Värmevärde Förbränningstemp, K Carnotfaktor
kWh/ton (Ts) (omgivningstemp. 20 °C)

Stenkol 9000 2480 0,88
Träflis 3750 1560 0,81
Träflis 1680 1330 0,78
Olja 12600 2530 0,88
Vätgas 33500 2770 0,89

Referens: Svensk uppslagsbok. Förlagshuset Norden, Malmö 1949, spalt 1056
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Bilaga 2.

Exergi och manuellt arbete

För att beräkna hur mycket exergi som krävs för att en person skall kunna prestera en 
mantimme under rådande förhållanden i Sverige divideras den årliga exergiförbrukningen i 
landet med antalet presterade mantimmar under samma tid. Detta är dock inte möjligt f. n. 
beroende på att exergin i bränslen, råvaror och andra resurser inte redovisas i statistiken. 

En ungefärlig uppfattning kan man dock få med hjälp av uppgifter om den årliga 
energiomsättningen och antalet presterade mantimmar per år i Sverige. 

1995 presterades 125 miljoner mantimmar per vecka i Sverige. (Statistisk årsbok, SCB, 
1997 sid. 174) Det motsvarar 6,5 miljarder mantimmar per år. 

1,25·108 arbetsh/vecka·52 veckor/år= 6,5·109 arbetsh/år

Energiomsättningen uppgick samma år till 2202 PJ/år. (Statisk årsbok, SCB, 1997, sid 
107) Det motsvarar 612 miljarder kWh/år

2202·1015J/år
3600 sek/h·1000 J/kJ

= 612·109 kWh/år 

Detta motsvarar en energiomsättning av 94 kWh/mantimme, dvs en effekt av 94 kW. 

6,12·1011 kWh

6,50·109h
=94 kW

Energiförsörjningen i Sverige baseras på en blandning av olika bränslen och drivmedel 
bestående av 7% kol, 2% gas, 44% olja, 18% vattenkraft, 15% ved och flis och 15% 
kärnkraft. (14) Exergifaktorn för alla dessa drivmedel är nära 1.Jämför nedanstående 
tabell, tabell.B 2

Tabell B 2. 

Exergifaktorn för några vanliga energiformer. .

Energiform Exergi faktor
Mekanisk energi 1,0 
Elektrisk energi 1,0 
Kemisk energi 1,0† 
Kärnenergi 0,95 
Solljus 0,93 (termisk)
Ånga (600°C) 0,6 
Fjärrvärme (90°C) 0,2 - 0,3‡ 
Värme vid rumstemperatur (20°C) 0 -0,2‡ 
Värmestrålning från jorden 0

†Är ibland större än 1, beroend på definition av systemgränserna och 
sluttillståndet 

 ‡Beror i hög grad på utomhustemperaturen

Referens: Energy, Society and Morals, Göran Wall Solhemsgatan 46, SE-
431 44 Mölndal, Sweden Tel./Fax: +46-31-877579; Email: 
gw@exergy.se; Internet: http://exergy.se/
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Exergiförbrukningen eller exergikostnaden har därför satts till 94 kWh per mantimme i 
genomsnitt och detta värde används för att beräkna exergikostnader för verksamheter där 
arbetstiden är känd, men närmare specifikation av energiomsättningen i verksamheten 
saknas. 

I de fall då energiomsättningens storlek i verksamheten däremot är känd läggs denna till 
grund för beräkningarna. Hänsyn tas också till människornas “tomgångsförbrukning” av 
exergi. Tomgångseffekten beräknas ur den årliga exergiförbrukningen i Sverige, dividerad 
med antalet innevånare i landet och antalet timmar per år:

=7,9kW/pers
8840000 pers·365 d/år·24h/d

612·109kWh/år·1

Vid beräkningarna av exergikostnaden för såväl transportarbete som byggande, underhåll av 
anläggningarna och den övriga driften i Strängnäs har antagits, att verksamheten inte 
avviker väsentligt från genomsnittsverksamheten i Sverige. Därför har värdet 94 kW 
använts som mått på den effekt med vilken verksamheten drivs.
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Bilaga 3

Värdena i figur 5 

Insamling och transport av avfall, 7 850 h/år·94 kWh/h=737 900 kWh/år

Arbete på Kvitten=500 h/år·94kWh/h= 47 000 kWh/år

Transport till Eskilstuna= 275 h/år·94 kWh/h= 25 850 kWh/år

Arbete på Eskilstunadeponin= 123 h/år·94kWh/h= 11 562 kWh/år

Exergin i varmvattnet för bostadsuppvärmningen ca 300 000 kWh/år bygger på 
antagandet att vattnet har en temperatur av 90 °C varvid endast 20% av exergin i 
metangasen, 1 400 000 kWh utnyttjas.

Värdena i figur 6.

Insamling och transport av avfall, 4 000 h/år·94 kWh/h = 376 000 kWh/år

Entreprenörsarbete för ökad återvinning 1 000 h/år·94 kWh/h=94 000 kWh/år

Arbete på Kvitten=500 h/år·94kWh/h= 47 000 kWh/år

Transport till förbränning= 275 h/år·94 kWh/h= 25 850 kWh/år respektive  
550 h/år·94 = 51 700 kWh/år

Arbete med avfallsförbränning = 50h/år·94 = 4 700 kWh/ år

Värdena i figur 8

Exergiinnehållet i 9,2 ton organiskt material, 23 000 kWh, har erhållits genom 
beräkningen: 9,2 ton·2500 kWh kemisk energi/ton·

Exergiinnehåll 10 500 kWh/år i de 4,2 ton slam som transporteras från Smedsbyns 
slamavskiljare till Uddeboverket har erhållits genom att anta ett exergiinnehåll av 2500 
kWh kemisk energi/ton: 4,2 ton·2500 kWh/ton=10 500 kWh

Manuellt arbete 8 300·0,17/100. timmar/år·94 kWh=1 330 Wh/år 

El-energi = 600 000 kWh·0,17/100 per år=1 020 kWh/år

Rötgas genereras i Uddedeboverket. Andelen från Smedsbyn beräknas utgöra 1 900 kWh 
per år exergi i hetvatten med temperaturen 90 °C. Siffran har erhållits genom be-

räkningen av: 1 787 m3 gas/år·5,5 kWh/m3·0,2 = 1 966 kWh/år. Jämför tabell B 2

Andelen kvävenäring från Smedsbyn som utnyttjas för odling uppgår till 44% av mellan 
105 och 127 kg/år, dvs till mellan 46 och 56 kg per år. Det räcker för tillväxt av 
mellan 1.8 och 2,2 ton biomassa per år, om kvävet antas vara tillväxtbegränsande. Om 
biomassan förutsätts innehålla 2 500 kWh kemisk energi per ton, binds mellan 3 500 
och 4 300 kWh exergi från solen som kemisk energi i biomassa. 

Om de 44 - 54 kg fosfor, som hamnar i Persöfjärden är begränsande för tillväxten av 
biomassa där, kan mellan 14 och 18 ton biomassa (Ts) produceras, om fosforhalten i 
biomassan förutsätts vara 0,3% . Det motsvarar ett exergiinnehåll av mellan 36000 och 
46000  kWh per år.

Värdena i figur 10

Exergiinnehållet i 9,2 ton organiskt material, 23 000 kWh, har erhållits genom 
beräkningen: 9,2 ton·2 500 kWh kemisk energi/ton·

Smedsbyns andel av exergitillförseln vid anslutning av Smedsbyn till Uddeboverket:
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I slam 9,2 ton/år·2 500 kWh/ton = 23 000 kWh/år kemisk energi

I pumpning från Smedsbyn till Uddeboverket = 65 000 kWh per år mekanisk energi.

I manuellt arbete 8 300·0,22/100 timmar/år·94 kWh/h=1 716 kWh/år 

I byggande av anläggningar 1 200 mandagar·8h/dag·94kW/50 år= 18 048 kWh/år 

I El-energi = 600 000 kWh · 0,22/100 per år=1 320 kWh/år

Smedsbyns andel av exergiuttaget vid anslutning av Smedsbyn till Uddeboverket:

i rötgas som genereras i Uddedeboverket. Andelen från Smedsbyn, 0,22%, beräknas 
utgöra 2500 kWh per år, som exergi i hetvatten med temperaturen 90 °C. Siffran har 

erhållits genom beräkningen av: 2 312 m3 gas/år·5,5 kWh/m3·0,2 = 2 543 kWh/år. 
Jämför tabell B 2

Slammet, som alstras i Uddeboverket innehåller mellan 2 000 och 2 400 ton 
torrsubstans, och totalt mellan 62 och 75 ton kväve, mellan 47 och 57 ton fosfor.och 
115 och 138 ton Aluminium. (Bäckman, K., Brev daterat 1997-11-12.) Smedsbyns 
andel utgör 0,22%, dvs 136 - 165 kg kväve och 103 - 125 kg fosfor per år. 3 500 ton 
slam från Uddeboverket komposteras, 2 500 ton deponeras och 2 000 ton används som 
täckmassor. (8. Bäckman, K., Luleå kommun, i brev daterat 1997-11-12.) Smedsbyns 
andel utgör 0,22% av detta motsvarande 7,7 ton (1,9 ton Ts) till kompostering, 5,5 ton 
(1,4 ton Ts) till deponering och 4,4 ton (1,1 ton Ts) till täckmassor.

Andelen kvävenäring från Smedsbyn som utnyttjas för odling uppgår till 44% av mellan 
136 och 165 kg/år, dvs till mellan 60 och 73 kg per år. Det räcker för tillväxt av 
mellan 2,4 och 3 ton biomassa per år, om kvävet antas vara tillväxtbegränsande. Om 
biomassan förutsätts innehålla 2 500 kWh kemisk energi per ton, binds mellan 6 000  
och 7 500 kWh energi från solen som kemisk energi i biomassa.

Värdena i figur 11

Exergiinnehållet i 9,2 ton organiskt material, 23 000 kWh, har erhållits genom 
beräkningen: 9,2 ton·2 500 kWh kemisk energi/ton·

Kväveinnehållet i den separerade urinen är 5,1 kg per personekvivalent/år . Antalet 
personekvivalenter i Smedsbyn år 220.Den totala mängden kväve är 5,1·220=1,112 
ton per år i Smedsbyn. Fosforinnehållet är 0,4·220=88 kg per år och kaliuminnehållet 
är 0,9·220= 198 kg per år.

Exergiförbrukningen för drift och underhåll:

Manuellt arbete består dels av 128 h·7,9 kW = 1 011 kWh per år och dels av 
56 h·94 kW=5 264 kWh/år för spridning av urin och kompost från 
infiltrationsanläggningen. Totalt 6 275 kWh/år.

Uppbyggnad av anläggning med antagen avskrivningstid av 50 år kräver 
1060 mandagar·8 h/d·94 kWh/h/50 år = 15942 kWh per år

Slammet i Smedsbyn innehåller, jämfört med urinen, små mängder närsalter, som dock 
går förlorade genom urlakning i infiltrationsanläggningen. 
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