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Inledning
För andra gången anordnade International Water Association (IWA) en konferens kring vatten och energi. Den
är en del av en trio, där den sista konferensen hålls i
Dublin 2012. Water and Energy pågick under två dagar
med två  parallella spår (Technical-scientific respektive
Management). Konferensen innehöll ett 60-tal muntliga
presentationer och 25 posterpresentationer. Antalet
delegater var omkring 200.

Konferensinnehåll
Metoder för att minska reningsverks energiförbrukning
eller öka dess energiutvinning var ett vanligt tema under
presentationerna. Studier av rötningprocessen var också
ett centralt ämne där man både undersökte möjlig
heterna kring användning av biogasen (uppvärmning,
slamtorkning, CHP, bränsle, bränsleceller) samt hur
man kan öka utvinningen av gas (tillsats av fett med
olika dispergeringstekniker) (Simoës, Parry, Baten et al.,
Merta et. al., Kolisch & Salomon, Bouchy et al.).
Flera exempel på energineutrala reningsverk presenterades från Nederländerna och Österrike. I Österrike presenterades resultat från två reningsverk med ett förmånligt lågt förhållande mellan inkommande kväve och kol
där reningsverken blivit energineutrala med rötningsprocesser utan tillsats av substrat (Nowak et al.). I en
studie från Nederländerna visade det sig att nio av femton reningsverk i studien tekniskt sett kan uppnå energineutralitet (Kiestra). Av dessa planerar sex reningsverk
att genomföra förändringar som behövs för att uppnå
detta. En viktig faktor för om reningsverken kan uppnå
energineutralitet eller ej visade sig vara regnförhållanden
på platsen. Ett intressant perspektiv är att en stor del av
energiförbrukningen inom VA-systemet ligger hos hushållen i form av uppvärmning av vatten för dusch och
tvätt m.m.
På management-spåret nämndes bland annat hur man
kan skapa nya affärsmodeller kring energieffektivisering,
s.k. Energy savings performance contracting (ESPC) där
en privat aktör tillsammans med reningsverket gör en
energi audit och kommer överens om förbättringsåtgärVATTEN · 3-4 · 10

der för energieffektivisering (Abel et al.). Energibesparingarna bekostar projektbudgeten.
Liksom på IWA:s World Water Congress and Exhibition i Montreal 2010 var lustgasavgång från vattenrening och slamhantering ett hett ämne. Flera resultat
presenterades av forskargrupper i Nederländerna och
inom Suez i Frankrike och Spanien (Kampschreur et al.,
Senante et al, Massagué et al.). Många mätningar utförs
just nu internationellt och en Task Group inom IWA
har bildats. Här kommer man även att ta upp frågan om
modellering av lustgasbildning som ett viktigt instrument för att kunna använda i systemanalys eller motsvarande på simuleringsnivå (Porro et al.).
Pumpstyrning (scheduling) togs upp som åtgärder för
effektivare energianvändning och även möjlighet till billigare drift av pumpsystemet om det anpassats till energiprisernas variation eller maximerar verkningsgraden
(Heijkoop & Malda, Fowler & Main, Bunn). I Nederländerna har man använt vattensystemet som buffert för
att balansera energibehovet då elpriset är som dyrast.
Flera resultat från lyckade åtgärder för energieffektivisering presenterades på konferensen, t.ex. visades resultat från Global Water Coalition kring fallstudier runt
om i Europa där man sparat mellan 5 och 25 procent på
energiförbrukningen (Frijns et al.). En presentation belyste Katalanska motsvarigheten till det svenska energiprojektet (Moragas et al.). Här nämndes nya luftningssystem och varvtalsdrivna pumpar som vanliga åtgärder
för energieffektivisering.
Trots att luftning är en välkänt energikrävande process behandlade relativt få talare ämnet. En presentation
diskuterade syreöverföringen (alfa-värdet) och förhållandet mellan denna, icke-inert slamhalt och slamåldern
(Henkel et al.). En poster visade hur man kan modellera
alfa-värdet på ett mer sofistikerat sätt än tidigare (Plano
et al.) och en presentation från en nederländsk forskargrupp samt en svensk poster visade hur man kan utnyttja
information om regelbundenheter i inflödet för att förbättra syreregleringen (van Schagen et al., Åmand &
Carlsson). De två andra svenska bidragen beskrev VAkluster  Mälardalens uppbyggnad och verksamhet samt
en ny strategi för att styra reningsprocesser resurseffektivt (Åmand & Carlsson, Carlsson).
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En finsk studie presenterades där man gjort en stor
studie kring slamhantering och biogasproduktion (Merta
et al.). Man kom bland annat fram till att det är mest
fördelaktigt att använda producerad biogas till att producera el och värme både ur kostnadssynpunkt, miljösynpunkt och med hänsyn tagen till energibalanser.
Enligt en tidigare talare används biogas till just detta
ändamål i två tredjedelar av reningsverken med rötning
i Tyskland (Kolisch & Salomon). Slutsatsen från den
finska presentationen var att det är lokala förhållanden
som avgör resultatet av vad som är mest fördelaktigt ur
ett energiperspektiv. Detta kom upp i fler av konferensens presentationer där väderförhållanden, kol-kväve
kvot och emissionsfaktorer för elproduktion kan variera
kraftigt mellan länder eller inom länder och därmed påverka utgången av en systemanalys.
Vid den avslutande diskussionen diskuterades bland
annat vikten av att VA-branschen tar sitt ansvar när det
gäller resurseffektivisering och utsläpp av växthusgaser.
Det poängterades att det är viktigt att få med brukarna,
inte minst för dricksvattenleverantörer. Dock kan man
behöva ändra affärsmodell i takt med att vattenförbrukningen går ned. Frågan om globalisering belystes också
och man efterlyste ett tydligare engagemang från IWA
vilket representanter från IWA skulle verka för.

Sammanfattning
En stor del av konferensens innehåll speglade forskningsinsatser som bedrivs i Europa med tonvikt på
Nederländerna. Flera lyckade försök med energieffektivisering visades upp. Exempel inkluderar optimering av
rötningsprocessen, användning av biogas och energi
neutralitet för reningsverk.
Med tanke på det pågående svenska energiprojektets
relevans för området Water and Energy kan man hoppas
på en starkare svensk närvaro vid nästa konferens i Dublin 2012.
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