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NU GÅR VI från planering till genomförande 
i Himmerfjärdsverkets största investerings- 
projekt sedan anläggningen invigdes 
1974: Nya Krav Himmerfjärdsverket 
(NKH). Besluten om genomförandet är 
fattade och finansieringen är på plats. 
Det betyder starten på ett projekt som 
ska leda fram till i stort sett halverade 
utsläppshalter från vårt upptagnings-
område ut till Östersjön – en viktig  
miljöinvestering för ett levande hav för 
kommande generationer. 

Projektet är stort och kommer att vara 
helt klart först om sju år, men delar av 
anläggningen kommer att tas i bruk suc-
cessivt fram till färdigställandet år 2026. 

DET SOM NU närmast ligger framför oss  
är upphandling av entreprenörer och  
leverantörer för ett gott genomförande i 
samverkan.

ETT INVESTERINGSPROJEKT I den här stor-
leken, och den komplexitet det innebär 
att upprätthålla en god funktion under 
ombyggnaden, ställer stora krav på sam-
arbetet mellan å ena sidan den ordinarie 
organisationen som ansvarar för renings-
verket och reningsresultat, och å andra 
sidan projektet som ska bygga nytt. Ytter- 
ligare en svårighet är att belastningen på 
reningsverket kommer att vara den  
historiskt största samtidigt som vi måste 
stänga av delar i den gamla process- 
anläggningen för ombyggnaden. 

DEN OJÄMFÖRLIGT STÖRSTA risken som 
projektets riskhanteringsarbete har  
definierat är att det blir ytterligare förse-
ningar i bortkopplingen av avloppsvatten- 
mängderna från Eolshällsanläggningen,  
med vatten från Essingeöarna i norr till 
Skärholmen i söder. Planen är att det 
vattnet ska ledas om och renas i Henriks-
dals reningsverk, men projektet är redan 
nu flera år försenat jämfört med de ur-
sprungliga besked vi fick. Detta innebär 
stora svårigheter i planering, projektering 
och genomförande. Det kan eventuellt 
innebära att kapaciteten för den nya  
anläggningen vid Himmerfjärdsverket 
måste utökas för att kunna ta emot av-
loppsvattnet från Eolshällsanläggningen 

under en längre tid än i den ursprungliga 
planen. Det är praktiskt genomförbart, 
men kommer att påverka projektets kost-
nader och tidsplan. 

VI ETABLERAR NU en genomförande- 
organisation som tillsammans med våra  
konsulter, entreprenörer och leverantörer 
ska leverera en processanläggning som 
kommer att klara de nya miljökraven i en 
växande region. Den nya anläggningen 
ska vara klar för läkemedelsrening. När 
kraven har fastställts på nationell nivå är 
vi redo för läkemedelsrening på Himmer- 
fjärdsverket. Organisationen ska klara 
tidsplanerna, kvaliteten, arbetsmiljön 
och inte minst styra ekonomin så att fast-
ställda ekonomiska ramar kan hållas. Vi 
ska klara våra uppsatta reningskrav och 
ha en bra dialog med tillsynsmyndigheten, 
närboende och intressenter under genom- 
förandet.

VÅRA MEDARBETARES KUNSKAP ska tas till- 
vara så att vi får en anläggning anpassad 
för underhåll, säkerhet och god drifts-
ekonomi. Det engagemang vi har från 
ägare, styrelse, ledning och medarbetare 
gör att vi med glädje och självtillit nu  
går in i genomförandefasen för det nya 
Himmerfjärdsverket med nya förutsätt-
ningar för samarbetet inom Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag 
– SYVAB. 

GEMENSAMT VÄRNAR VI vårt vatten och 
tar ansvar för framtida generationers 
möjlighet att njuta av en levande skär-
gård för liv och rekreation i ett hav i  
balans.

Äntligen!

VD har ordet

Carl-Olof Zetterman, VD

”Våra medarbetares 
kunskap ska tas till- 
vara så att vi får en  
anläggning anpassad 
för underhåll, säkerhet 
och god driftsekonomi. ”
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Miljö | Produktion | Process
Process
Reningsresultat
Reningsresultaten för 2018 klarades med god marginal under 
gällande gränsvärden, se tabell nedan. 

• Tabell 1: Reningsresultat i mg/l:

Parameter 2018 Villkor Typ av villkor

Tot-N (mg/l) 5,7 8 Begränsningsvärde som årsmedel

Tot-P (mg/l) 0,37 0,4 Begränsningsvärde som årsmedel

BOD
7
 (mg/l) 6,0 8

Riktvärde som kvartalsvärde och 
gränsvärde som årsmedel

COD (mg/l) 34 70 Riktvärde som årsmedel

För att undvika problemen som fanns under 2017, som ledde 
till att villkoren för kväve och fosfor överskreds, har ett antal 
åtgärder vidtagits i processen. Den största är införandet av det 
så kallade FAST-systemet (Försedimentering, Avskiljning av 
Suspenderat material med Trippeldosering). Systemet innebär 
dels att fällningskemikalien järn(II)sulfat/Hepta byttes ut mot 
en Polyaluminiumklorid och järn(III)klorid och dels införandet 
av dosering av två polymerer före och efter sandfånget.

Bytet av fällningskemikalie var nödvändig då Heptan inte läng-
re reagerade med den lösta fosfaten i avloppsvattnet. Detta var 
anledningen att villkoret för fosfor överskreds 2017. Genom att 
övergå till en fällningskemikalie med trevärt järn/aluminium 
styrs nu fällningen som så kallad förfällning istället för som 
tidigare med simultanfällning, all fällning är således färdig före 
den biologiska reningen. Tillstånd för FAST-systemet erhölls 
180621 och uppstart skedde 180911. Efter en viss intrimnings-
period har mycket låga utgående halter av fosfor erhållits sedan 
vecka 46.

Effekten av FAST syns inte bara i försedimenteringen och på 
fällningen av fosfat, utan också i mellansedimenteringen. Här 
har slamnivåerna sjunkit rejält, vilket är positivt då det minskar 
risken för slamflykt. Slamflykt har två negativa konsekvenser 
för reningseffektiviteten. Dels förloras nitrifierande biomassa i 
biologin och dels täpper slammet igen skivdiskfiltret och ger 
förhöjda utgående halter av suspenderat material från verket. 

Kvävereningen under året gynnades dels av att inkommande 
belastning minskade och dels av den torra och varma sommaren. 
Inkommande ton kväve till Himmerfjärdsverket minskade med 
8 % till 1 362 ton/år. Det har en stor påverkan på reningskapaci-

teten då den biologiska reningen går på maximal kapacitet. Det 
är intressant att inkommande mängd kväve minskat trots att 
antal anslutna ökar. Varje ansluten person bidrar tydligen med 
mindre mängd kväve per dag jämfört med tidigare, se figur 1. 
Många andra reningsverk i Sverige ser motsatt tendens vilket 
man har korrelerat till ökad köttkonsumtion i samhället. Inkom-
mande mängd fosfor, BOD och COD ökade däremot. Där ser vi 
också en ökande trend på den specifika belastningen från varje 
ansluten person, se figur 1 och figur 2. 
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• Figur 2.

Specifik inkommande belastning (g/person, dag) för kväve och fosfor.

Specifik inkommande belastning (g/person, dag) för organiskt material 
uttryckt i BOD och COD.

• Figur 1.
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Kvävereningen ska förstärkas inför NKH-projektet (Nya Krav 
Himmerfjärdsverket), så att linjer successivt kan kopplas ur för 
ombyggnad. Det görs genom att en så kallad returslamluftning 
etableras i två av dagens befintliga försedimenteringslinjer. 
FAST-systemet möjliggör denna förändring genom att polymer- 
doseringen över sandfånget förstärker kapaciteten på resterande 
linjer i försedimenteringen. Returslammet kommer att ledas 
från mellansedimenteringen till den nya returslamluftningen. 
Här kommer det att luftas och mikroorganismerna har en 
skyddad miljö där de kan föröka sig. Från returslamluftningens 
utlopp pumpas returslammet till respektive linje i den biolo-
giska reningen och blandas med inkommande avloppsvatten.

Biogas
Biogasproduktionen och substrattillförseln har varit stabil 
under 2018. Totala gasproduktionen uppgick till 7,8 MNm3 
med ca 62 % metanhalt. Det är något mindre än tidigare år och 
förklaras med att en mindre mängd externt organiskt material 
togs emot på anläggningen till följd av renovering av mottagnings- 
stationen för ABP-material. 44 800 ton externt organiskt material 
togs emot under 2018.

53 % av den producerade rågasen uppgraderades till fordons- 
gas och totalt producerades 2,35 MNm3 fordonsgas under 
2018. Det är glädjande att mängden facklad gas minskade från 
14 % 2017 till 6 % 2018. 

• Tabell 2: Fördelningen av producerad gas 2018:

Anläggningsandel Andel %

Fordonsgasproduktion 53

Gasmotor 26

Uppvärmning pannor 15

Fackla 6

Den nya rejektvattenreningen Demon har trimmats in under 
2018 och Syvab tog över ansvaret i september. Anläggningen 
renar nu allt rejektvatten från avvattningen av rötat slam till 
förväntad nivå.

Uppströmsarbete
Uppströmsarbetet som bedrivs är en viktig del av Syvabs verk-
samhet. Att arbeta för att avloppsnätet används till det som  
det är avsett för är avgörande för att både förbättra slammets 
kvalitet och för att öka energieffektiviteten på anläggningen. 

Att minska inkommande mängd tungmetaller till Himmer-
fjärdsverket gör att slammets kvalitet förbättras och slammet 
kan återföras till jordbruksmark. Genom att återföra slammet 
sluts kretsloppet för den ändliga resursen fosfor. Även kväve 
och mullbindande ämnen återförs till jordbruksmarken.  
De prioriterade metallerna för vårt arbete 2018 har varit  
koppar, nickel, kadmium och zink. Under året har provtagare 

installerats ute i tunnelsystemet och under 2019 kommer prov- 
tagning att starta för att kunna ge respektive kommun inform-
ation kring vilka ämnen som just de bör arbeta med i sitt upp-
strömsarbete. 

Ovidkommande vatten ska i största möjliga mån kopplas bort 
från Himmerfjärdsverket. På så sätt används anläggningen till 
det som den är avsedd för och detta minskar resursbehovet för 
den maskinella utrustningen. Detta arbete ansvarar respektive 
kommun för. 

I kommunerna har ett aktivt arbete bedrivits under året.  
Kemikalielistor har samlats in från verksamheter, informations-
kampanjer till allmänheten har genomförts och en behandlings-
metod för lakvatten från Tvetatippen i Södertälje har tagits fram. 

Syvabs slamkvalitet har förbättrats under året. Då kvaliteten 
bedöms på kvoter mot inkommande mängd fosfor så kan de 
positiva resultaten också härledas till att mer fosfor har inkom-
mit till verket under året, vilket beskrevs ovan. 

2018 producerade Syvab 28 000 ton slam eller 6 667 ton TS.  
Av detta lagrades 99,9 % in för spridning på jordbruksmark.

Produktion/EL/IT
Under året har ett nytt mellanspänningsställverk (MSP) byggts 
och tagits i bruk. Projektet har drivits som en samverkansentre-
prenad med våra entreprenörer. Det gamla ställverket har varit 
i bruk sedan 1975 och klarar inte dagens och framtida krav på 
tillförlitlighet och personsäkerhet, även reservdelar är svåra att 
få tag på. Projektet har haft en ganska snäv tidsram och för att 
spara tid prefabricerades stora delar av byggnaden, tack vara 
detta kunde vi spara in två månader. Arbetet har genomförts 
planenligt med minsta möjliga avbrott och störning för renings- 
verkets drift. Endast två totala avstängningar har krävts vid om- 
koppling från gammalt till nytt ställverk. 

Mycket tid har lagts ner på riskbedömning och planering av 
arbetet. För ledningsdragning har vi använt oss av OPI- 
kanalisation. Det innebär att ledningarna läggs direkt på grus-
material och sedan byggs konstruktionen av plasthållare och 
plastdistanser med plyfaskiva som väggmaterial. Avslutningsvis 
gjuts allt in i betong. Genom denna metod blev avstängningen 
av vägen utanför det gamla ställverket väldigt kortvarig. 

En ny pumpstation för renat avloppsvatten (RAV) har byggts 
och projekterats i egen regi. Den gamla pumpstationen är  
placerad vid det befintliga bassängblockets pumpstation B3 
som i den nya anläggningen kommer att utgöra överförings-
kanal för vatten till det nya membranfiltret. Pumpstation B3 
kommer i förberedelse för NKH-projekt att tömmas på utrust-
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ning och sedemera byggas om och vattenfyllas. Den nya RAV-
pumpstationen är placerad söder om blocket och innehåller 
fyra pumpar som förser verket med renat avloppsvatten 
(tidigare kallat processvatten).

Under våren har IT haft fullt upp med att uppfylla den nya 
dataskyddsförordningen – GDPR.

En inventering har gjorts över vilka register som berörs av den 
nya lagstiftningen samt dokumenterat och tagit fram register- 
beskrivningar för varje aktuellt register i enlighet med de nya 
kraven.

Besökssystemet har även det gåtts igenom. När en besökare 
loggar ut sig ur systemet raderas automatiskt dennes  
information bort från vårt system. Undantaget för dem som 
aktivt väljer att kryssa i ”kom ihåg mig” och därmed medgivit 
att personnära uppgifter lagras hos Syvab.

I juni började Tomas Paulsson som ny biträdande produktions-
chef. Han har börjat införa nya arbetsmetoder som används i 
tillverkning och läkemedelsindustrin som till exempel ett system 
för att visualisera avdelningens arbeten. Till detta används en 
underhållstavla där medarbetarna själva får planera ut sina 
jobb. Vi har också börjat använda en japansk metod för att 
strukturera och skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Den 
heter 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Sköta 
om). Vår verkstad är den första anläggningsdelen där denna 
metod implementerats fullt ut.

De gamla deammonbassängerna i försedimenteringens linje 15 
och 16 har under året börjat att återställas till sin ursprungliga 
funktion som försedimenteringsbassänger. Den nya rejekt-
vattenanläggningen har tagit över deammonanläggningens 
funktion, varför anläggningen ej längre behövs. All utrustning 

som använts för deammonprocessen har tagits bort. Nya skrap-
verk, avdragsrännor och inloppsluckor installeras. 

En ny flödesmätare har monterats i Tobaksmonopolet i Söder-
tälje. Noggrann flödesmätning säkerställer korrekt debitering 
till respektive kommun. Arbetet har skett nattetid så att ingen 
avstängning/bräddning har krävts vid installationen.

Ett nytt projektkontor har färdigställts. Medarbetarna på pro-
jektavdelningen har tidigare varit utspridda på olika ställen 
men har nu samlats i ett gemensamt rum genom att väggen 
mellan två befintliga kontor tagits bort. Andra arbeten som 
utförts på administrationsbyggnaden är utbyte av fönster. I 
samband med detta har takfoten i trä klätts med aluminium-
plåt. Även balkongen utanför matsalen har renoverats och 
byggts ut.

Vår tillbudsrapport som tidigare bestod av en pappersblankett 
har digitaliserats i en webbapplikation och kopplats till under-
hållssystemet Infor. Det innebär att uppföljningen på tillbuden 
kommer att bli bättre och arbetsordrar skapas på rapporterade 
händelser. En liknande variant har vi också gjort på våra 
skyddsronder, även här användes tidigare ett pappersformulär. 
I det nya systemet skapas uppföljningsarbetsordrar direkt när 
avvikelser inrapporteras. En annan förbättring som utförts är 
att underhållssystemet Infor har kopplats ihop med Scada-
systemet Citect. Från Citect kan vi via en popup skapa arbets-
ordrar, se händelser, få information om reservdelar m.m.

Vår mottagningsstation för flytande organiskt material har 
efter ca 10 års drift genomgått en större renovering. Vid mot-
tagningsstationen hygieniseras animaliska biprodukter enligt 
ABP-lagstiftningen. Två av tre mottagningstankar har blästrats, 
fått ny beläggning samt isolerats.

Miljö | Produktion | Process
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (5 mil)
4  Grovgaller (2 cm spalt), 2 st 

och renskvarnar, 2 st
5  Huvudpumpstation  

(6 st pumpar)
6 Fällningskemikalie (HEPTA)
7 Fingaller (6 mm hål), 6 st
8 Renshantering
9 Sandfång, 3 st
10 Sandtvätt, 2 st
11  Finsilar, 2 st
12 Rejektvattenrening, 2 st
13  Försedimenterings- 

bassänger, 14 st

14 Luftningsbassänger, 8 st
15  Ozonbehandling av 

 retur slam
16  Mellansedimenterings-

bassänger, 16 st
17  Eftersedimenterings-

bassänger, 16 st
18 Rotosil
19 Fluidbäddar, 4 st
20  Skivdiskfilter  

(dukstorlek 10 µm), 6 st
21 Sandfilter
22 Utlopp (Himmerfjärden)

Slam/biomull
1 Flotation, 6 st
2 Förtjockare, 3 st
3 Förtjockarcentrifug
4  Mottagningsstation  

(externt flytande material)
5  Mottagningsstation  

(externt fast material)
6 Bioreaktorer, 3 st
7 Förtjockarcentrifug (EXRT)
8 Avgasningstorn
9 Slamlager
10 Centrifuger, 4 st
11 Slamsilos, 3 st
12 Slamtork
13 Säckhantering (torkat slam)

Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3 Gaskompressorstation, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning
6 Gasfackla

Processkarta
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Utgående
39,5 miljoner m3

243 ton BOD7
15 ton fosfor
235 ton kväve

Material- och energiflöde 2018

Himmerfjärden

Gasanvändning
Totalproduktion 7,83 miljoner Nm3 
Till panna 1,119 miljoner Nm3

Till slamtork 0 miljoner Nm3

Til gasmotor 1,94 miljoner Nm3

Till uppgraderings-
anläggning 4,339 miljoner Nm3

Till fackla 0,435 miljoner Nm3

(Not. Resultatet 0 till tork är pga att den var avstängd under 2018)

 
Slam
Avvattnat slam   6 667 ton TS
Torkat slam   0 ton TS
Jordbruk  1 454 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  0 ton TS torkat slam
Jordtillverkning  0 ton TS avvattnat slam
Förbränning  9 ton TS avvattnat slam
Lager  5 152 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
334 440 personer

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 23 050 MWh
 Rötgasförbrukning 19 540 MWh 
 Totalt 42 590 MWh  
 
Kemikalieanvändning 
 Järnsulfat  971 ton
 Ekomix  739 ton
 Polyaluminiumklorid   915 ton
 Polymer   87 ton
 Metanol   1 831 ton
 Fosforsyra   49 ton
 Nutriox    56 ton

Inkommande
39,5 miljoner m3

6 480 ton BOD7
177 ton fosfor
1 362 ton kväve



Efter att ha varit elansvarig på Syvab i flera decennier har 
Henrik Ulriksson gått i pension. Nu väntar renovering av 
sommarstugan och fiske på sjön – och på Syvab finns det 

”duktigt folk som kan ta över”, konstaterar han nöjt.

V
ERKA, MEN INTE SYNAS. Det är en 
devis som passar väl in på Henrik 
Ulriksson, som varit elansvarig på 

Syvab i många år. När andra lyfter fram 
och lovordar hans insatser i framväxten 
av det senaste tillskottet i anläggningen – 
det nya mellanspänningsställverket (se 
sid 10–11) – så kommentar han själv det 
bevisligen digra arbetet med ett lugnt:

– Jo, vi har offrat många timmar på det.
Som sägs nästan på inandning, så inga 

överord i onödan här inte. Att han brinner 
för det han gör blir i alla fall tydligt  
när han sedan börjar berätta om den kom-
mande stora omställningen i elnätet.

– Det finns brist på el i hela Stockholms- 
regionen, och tänk när ännu fler skaffar 
elbilar som de ska ladda när de kommer 
hem från jobbet… Fast egentligen är det 
inte elen som är problemet, utan att det 
är överföringskapaciteten som brister. 
För att råda bot på det kommer det  

regionala elnätet successivt att bytas  
ut – och då måste även Syvab byta trans-
formatorer, säger han med lågmäld  
entusiasm och ett tydligt glöd i ögonen.

Det arbetet skulle med största sanno-
likhet vara något som Henrik Ulriksson 
med glädje skulle ”offra” åtskilliga arbets-
timmar på, men det är inte så troligt att 
han kommer att göra det när det väl blir 
dags om ungefär fyra år. Den sista mars 
2019 var nämligen hans sista arbetsdag 
som fast anställd elansvarig på Syvab, och 
den 1 april blev han officiellt pensionär.

– Nå, jag har ju en överenskommelse 
om att hjälpa till vid behov, speciellt när 
det gäller högspänning. Det känns bra, 
men sen måste man ju kunna släppa det 
också. Det finns duktigt folk som kan ta 
över, det vet jag.

En lång rad arbetstimmar har det i alla 
fall hunnit bli ute på Himmerfjärdsverket 
för Henrik Ulriksson, som började sin 
tjänst som elingenjör i januari 1986. 

– Jag hade jobbat som industrielektriker 
innan, och tyckte att det här verkade  
intressant. Och det stämde ju. Dagarna 
har alltid gått fort på jobbet här, och det 
är ju ett tecken på att man trivs, säger 
han och ler milt.

UNDER DE DRYGT 33 år som har gått sedan 
hans första arbetsdag har alla avdelningar 
på Himmerfjärdsverket på något sätt 
märkt hur trycket har ökat genom såväl 
större mängder inloppsvatten som högre 
reningskrav – och el-avdelningen är inget 
undantag.

– Dessutom har anläggningen hunnit bli 
gammal, så det har behövts en hel del ut-
byggnader och ersättningar för att få det att 
fungera. Själv har jag varit med och byggt 
ut ett tiotal ställverk med tillhörande sys-
tem. Så nog har det funnits att göra.

DIGITALISERINGEN ÄR NÅGOT annat som milt 
uttryckt har slagit igenom sedan mitten 
av 80-talet. Henrik Ulriksson nickar lugnt 
vid tanken på den förändringen, men vill 
inte heller se det som något särskilt om-
välvande i den egna arbetstillvaron.

– Det är bra, det har gjort att det har 
blivit lättare att få koll på allting. Förut 
var det bara penna och papper – vi hade 
många postit-lappar – men nu finns det 
lite olika planeringsprogram, sammanfat-
tar han utvecklingen för egen del.

Framöver är det alltså pensionärslivet 
som gäller – och vad kan det komma att 
innebära?

– Jag vet inte än… jag har sommarstugan 
förstås, jag ligger efter lite med underhåll 
och reparationer. Och så finns det en 
trädgård att ta hand om där också. Sedan 
tänker jag mig att jag är ute på sjön en 
hel del på sommaren. Jag gillar att fiska.

HENRIK ULRIKSSON ÄR inte ensam om att 
stanna länge i sin tjänst på Syvab. Det 
finns en stabil bas av medarbetare vars 
erfarenheter blir som ett fundament av 
kompetens på verket, konstaterar Carl-
Olof Zetterman, vd på Syvab.

– Dessa medarbetare är ytterst värde-
fulla för oss. Deras kunskap ger en trygg-
het och bidrar till att vi hela tiden kan  
utvecklas vidare. Det här, i kombination 
med att vi är en attraktiv arbetsgivare 
även för nya förmågor, gör att vi har bästa 
tänkbara utgångsläge för att växla upp 
och möta framtida utmaningar.  

Henrik Ulriksson, efter 33 år på Syvab:

”Dagarna har alltid gått fort  
– det är ju ett tecken på att 
man trivs”

I januari 1986 började Henrik Ulriksson 
arbeta på Syvab. 

Henrik Ulriksson gjorde betydande insatser 
när det nya mellanspänningsställverket 
växte fram.
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I SKOGSPARTIET INTILL Himmerfjärdsver-
ket finns en anläggning som tar emot 
ström med 70 000 volts spänning från  
regionnätet. Det är ett högspännings-
ställverk, som grovt sett fungerar som den 
elcentral vi har i hemmet, det vill säga att 
den fördelar strömmen till användarna 
och blir dessutom som en skyddande sluss 
(ungefär som vanliga säkringar fungerar). 
Här finns också en transformatorstation 
med transformatorer som omvandlar 
spänningen till 6 000 volt innan den går 
vidare ner till Himmerfjärdsverket.

Via tre ledningar leds strömmen ner till 
verket, där den tas emot av tre transforma-
torer som är kopplade till mellanspännings- 

ställverket inne på anläggningen. Genom 
att det är tre separata ”spår” skapas en  
redundans, så att det inte behöver bli stille-
stånd på verket om det skulle bli problem 
med en av de tre transformatorerna.

I mellanspänningsställverket ska ström-
men fördelas på nytt och transporteras ut 
till de olika anläggningsdelarna där den 
transformeras ner till 400 volt. Nere i  
huvudpumpstationen finns det däremot 
motorer som drivs med 6 000 volt, men 
överallt annars är det 400 volt som gäller.

Mellanspänningsställverket är alltså 
helt avgörande för att upprätthålla driften 
på reningsverket. Lite drastiskt skulle 
man kunna kalla det för anläggningens 
hjärta, där ström istället för blod pumpas 
ut till de olika maskinerna. 

DET GAMLA STÄLLVERKET togs i drift redan 
1971, så om bara några år skulle det ha 

Nytt ställverk på plats
Efter närmare 50 års drift har Syvab bytt ut sitt gamla mellanspänningsställverk. Det 
nya är säkrare både vad gäller drift och arbetsmiljö, och är dessutom förberett för att 
kunna klara de kommande behoven inför den stora ombyggnaden.

Ulrich Brauer och Stephen Milton inne i det nya mellanspänningsställverket.

”Jag skulle säga att  
vi jobbade in två månader 
på projektet genom våra 
smarta lösningar.”
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fyllt 50. Men så blev det inte, för det 
fanns ett tydligt behov av att bygga ett 
helt nytt mellanspänningsställvek för att 
trygga elförsörjningen i dag och i framtiden.

– Det gamla hade helt klart gjort sitt. 
För att säkerställa driften krävs det att 
man kan göra service och underhåll på 
anläggningen, men det tillverkas inte 
längre reservdelar till det tidigare ställ- 
verket. Vi har fått köpa på oss när vi har 
lyckats hitta något, berättar projektchef 
Ulrich Brauer.

Dessutom kunde personsäkerheten 
öka väsentligt, vilket förbättrar arbets-
miljön för Syvabs elektriker och de entre-
prenörer som anlitas, konstaterar han.

– Vi såg också till att göra ställverket 
större än det tidigare, och med möjlighet 
att bygga ut, eftersom den stora ombygg-
naden som väntar kommer att öka  
behovet av ström, säger Stephen Milton,  
biträdande projektchef. 

I FEBRUARI 2018 påbörjades byggarbetet 
med ställverket i praktiken, med utgräv-
ning och förberedelse för sprängning av 
berget där den nya byggnaden skulle  

placeras. I oktober stod anläggningen 
klar och det gamla ställverket kunde 
kopplas från. Det nya ställverket ingår 
rent visuellt i det lilla kluster av nybygg-
nationer som har en synkroniserad färg-
sättning, där grovreningen och rejekt-
vattenanläggningen också ingår. 

– Vi anlitade en totalentreprenör för 
alla delar som hade med elen att göra, 
men däremot bestämde vi oss för att 
själva ta stort ansvar för konstruktionen 
av det nya huset. Det var ett pressat tids-
schema för vår del, vi hade en rätt tuff 
deadline mot entreprenören, men det  
var en situation vi själva hade valt, säger 
Ulrich Brauer.

Genom några olika ”genvägar”, bland 
annat genom att köpa huset prefabricerat, 
kunde de efter grunden gjutits snabbt få 
väggar och tak på plats. 

– Jag skulle säga att vi jobbade in två 
månader på projektet genom våra smarta 
lösningar. Och vi kunde dessutom hålla 
budgeten, säger han.

Även om arbetet alltså löpte på över 
förväntan så fanns det ett antal olika ut-
maningar som de var tvungna att ta sig 
an. En av dem orsakades av placeringen 
av ställverket, snett över vägen sett från 
det gamla. Denna väg är kritisk för trans-
porter till olika delar av anläggningen 
och kunde inte stängas av – samtidigt 
som man nu behövde dra mängder med 
kablar under den.

– Räddningen var ett norskt system – 
OPI – där man kan lägga rören för  
kablarna i en slags kulvert där vägen grävts 
upp. På det sättet kan man snabbt lägga på 
schaktmassor och återställa vägen utan att 
krossa rören. Vi kunde också ta halva väg-
bredden i taget, så att den aldrig behövde 
stängas av helt, säger Stephen Milton.

En liten bit därifrån kom en annan  

utmaning i form av den stora gasledningen 
som leder biogas.

– Vi fick lov att schakta under den och 
dra alla kablar. Det krävde en del var-
samhet, för den där ledningen vill man 
ju sannerligen inte skada, säger han.

Inne i ställverket kommer strömmen till 
kapslade skåp – så kallade ställverksfack 
– vilka också gjorde att noggrannheten i 
byggarbetet sattes på prov. Felmarginalen 
vid placeringen av monteringsskenorna 
för ställverksfacken är bara någon milli-
meter. 

Himmerfjärdsverket fick alltså under 
förra året ett nytt, mer funktionsdugligt 
”hjärta” – utan att driften påverkades 
nämnvärt.

– Vi hade tre planerade driftstopp, när 
vi var tvungna att stänga delar av verket 
tillfälligt. Men i övrigt klarade vi omlägg-
ningen till det nya ställverket med re-
dundans och – inte minst – en väldigt 
bra planering av verkets elansvarige 
Henrik Ulriksson. Han och de andra 
elektrikerna har lagt ner ett otroligt jobb 
för att få det här att fungera. Jag vet att 
de också var tvungna att göra en föränd-
ring i högspänningsställverket i samband 
med den här nybyggnationen. Och där 
var det kritiskt: i det läget hade ett miss-
tag kunnat släcka ner hela Himmer-
fjärdsverket, säger Ulrich Brauer.

NU NÄR DET nya mellanspänningsställverket 
är i full drift är det direkt dags för Ulrich 
Brauer och Stephen Milton att gå in i 
nästa fas – en utbyggnad av ställverket. 
Denna utbyggnad hade behövt göras för 
att klara det ökade behovet av el efter 
den stora ombyggnaden, men den fick ti-
digareläggas på grund av att två tillfälliga 
kompletterande reningsmetoder behövde 
installeras. [Läs mer på sid 12–13] 

Rören för kablarna lades i ett slags kulvertar så att vägen skulle kunna återställas snabbt.
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Snabba åtgärder för att  
klara reningskraven
Under 2017 överskreds 
gränsvärdena för fosfor 
och kväve på Himmer-
fjärdsverket. För att snabbt 
åtgärda problemet har  
två nya, tillfälliga renings-
metoder börjat användas.

DEN STORA OMBYGGNADEN av  
Himmerfjärdsverket kommer att 
medföra en klart förbättrad kapa-

citet, men när gränsvärdena för utsläpp 
av fosfor och kväve överskreds 2017 blev 
det nödvändigt att hitta några lösningar 
snabbt.

– I ett sånt läge kan vi ju inte bara sitta 
och titta på, även om vi är säkra på att det 
kommer att bli bättre efter ombyggnaden. 
Under själva byggnationen kommer delar 
av anläggningen dessutom att stängas 
ner i perioder, och då gäller det att se till 
att vi ändå har kapacitet att klara gräns-
värdena, säger Sara Söhr, processchef på 
Syvab.

Direkt i januari 2018 började hon och 
hennes kollegor därför att analysera situa-
tionen och upptäckte olika anledningar 
till de förhöjda nivåerna. Att gränsvärdet 
för fosfor överskreds berodde i första 
hand på att den fällningskemikalie som 
ska binda till fosfor – för att sedan kunna 
fälla ut den – inte lyckades göra detta. 

Teorin var att kemikalien istället band till 
svavel, och det visade sig att det hade blivit 
ökade svavelmängder i det inkommande 
avloppsvattnet. Vad den ökningen beror 
på är dock fortfarande oklart.

– Det är något som vi undersöker vidare, 
och vi ska börja ta prover i ledningarna 
med inkommande vatten för att se om 
det skiljer sig mellan olika kommuner.

PROBLEMET MED KVÄVEHALTERNA har en 
enklare förklaring: verket körs numera 
på maximal kapacitet med ytterst små 
marginaler. Antalet anslutningar till 
Himmerfjärdsverket har ökat med 25 % 
under de senaste tio åren, och minsta 
störning ger direkt påverkan på  
processen och därmed försämrade resultat.

– För att hitta en lösning på situationen 
arrangerade vi en workshop, där vi  
tillsammans med en konsultfirma, ett  
kemikalieföretag och IVL Svenska Miljö-
institutet gick igenom olika tänkbara alter-
nativ. En av utgångspunkterna var att 
göra minsta möjliga investering, efter-
som åtgärderna bara ska vara igång i tre–
fyra år. När ombyggnaden är klar kommer 
de inte att behövas, säger Sara Söhr.

DET GEMENSAMMA ARBETET ledde till en 
lösning med två delar: FAST respektive 
returslamluftning. FAST är en förkortning 
för ”Försedimentering, Avskiljning av 

Suspenderat material med Trippeldosering” 
och består i sin tur av två delar, där den 
ena är att tillföra en annan fällningskemi- 
kalie för att kunna fälla ut fosfor. Den  
andra delen är att dosera två olika typer 
av polymerer för att förstärka effekten av 
försedimenteringen.

– Det medför då en minskad belastning 
i kommande steg i processen, vilket gör 
det möjligt att ta några sedimenterings-
bassänger i taget ur drift för att genom-
föra ombyggnaden.

FAST-systemet innebär således en ökad 
användning av kemikalier i processen.

– Att behöva använda mer kemikalier  
i reningen är förstås inte den väg vi helst 
hade valt, men i väntan på ombyggnaden 
av verket visade sig det vara den bästa 
vägen att gå.

Systemet var på plats i början av hösten 
2018, men inledningsvis hade de vissa 
problem med att justera halterna av de 
nya kemikalierna. 

– Nu har vi nya rutiner, så att vi säker-
ställer att det alltid finns kemikalier. Dess- 
utom har vi kunnat trimma in nivåerna, 
och har fått väldigt bra resultat med  
ytterst låga nivåer under början av 2019, 
säger Sara Söhr.

BÅDE FOSFOR- OCH kväverening kommer att 
gynnas av FAST, men den främsta åtgärden 
för kvävereningen är att införa en så kallad 

Heidi Lemström och Sara Söhr framför omförare/luftare som ska installeras i returslamluftningen.

Vatten från försedimenteringen, där alla tre 
kemikalier i FAST-systemet är blandade för 
att fälla fosfor och flocka upp suspenderade 
partiklar som sedan ska sedimentera i bas-
sängen.

12 Syvab Årsberättelse 2018  Org.nr. 556050-5728



returslamluftning. Där går returslammet 
från mellansedimenteringen till en skyddad 
bassäng för luftning, och det är två av de 
befintliga 16 försedimenteringsbassängerna 
som används för detta. 

– Man kan beskriva det som att slammet 
aktiveras under tiden i luftningen; bakte-
rierna får ingen ny ”mat”, vilket gör att de 
är aktiva och ”hungriga” när de väl släpps 
tillbaka till vattnet. Där kan de då göra 
ett ännu bättre reningsjobb, förklarar Heidi 
Lemström, processingenjör på Syvab.

Det finns flera fördelar med den här 
lösningen, för den gör också att det går 
att mer kontrollerat reglera den kritiska 
slamåldern, det vill säga hur länge varje 
slampartikel befinner sig inne i systemet.

– Det är en viktig faktor, för om de är 
inne i systemet för kort tid hinner inte 

bakterierna i slammet föröka sig. Då 
kommer man att tappa i population och 
då förloras reningskapacitet. När det är 
kallt ute blir de lite ”sega”, vilket gör att 
det krävs att vi har fler bakterier på plats 
för att klara reningen. Det kan vi då reglera 
med slamåldern, säger Heidi Lemström.

Dessutom kommer de skyddade bas-
sängerna göra att returslammet inte störs 
av kraftiga inflödestoppar, vilka i dagens 
läge kan skölja ur mycket slam ur systemet.

– Den förstärkta kvävereningen är 
också en förutsättning för att vi ska klara 
reningskraven under den kommande 
ombyggnadsperioden, när delar av an-
läggningen kommer att vara avstängda i 
olika omgångar, säger hon. 

Hur ombyggnaden ska genomföras i 
detalj bestäms under detaljprojkteringen, 

som nu pågår. Det innebär att det är  
klurigt att få in rör och pumpar för slam-
luftningen.

– Det är området kring mellansedi-
menteringen och luftningsbassängerna 
som kommer att påverkas mest av bygg-
arbetet, och då vill vi förstås inte att de 
nya rören ska ligga i vägen... Det innebär 
att slamluftningssystemet kommer bli  
något försenad, säger Sara Söhr.

– Det bör vara i gång till årsskiftet, och 
då förhoppningsvis med några månaders 
marginal så att vi hinner trimma in det 
ordentligt, säger hon.

* Intervjun genomfördes i mitten av mars 2019.
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När kraven på utsläppsnivåer successivt skärps – samtidigt 
som allt mer vatten kommer till Himmerfjärdsverket – 
gäller det att kunna arbeta effektivt och ha koll på  
processen ner på detaljnivå. En av nycklarna till att  
lyckas med detta är att ha en IT-avdelning som fokuserar 
på utveckling och användarnytta.

STRAX INNANFÖR ENTRÉN till Himmer- 
fjärdsverket ligger det kontrollrum 
där det går att få full överblick  

över vad som sker i de olika anläggnings-
delarna i realtid. På ett halvdussin skärmar 
visas med tydliga grafiska symboler hur 
det ligger till med allt från hur mycket  
vatten som kommer till verket till den 
producerade fordonsgasens daggpunkt.

– Ja, det är lite skillnad från vårt 
gamla relästyrda kontrollrum, som var 
fullt av reglage på en stor ritning över 
verket. Det kändes ungefär som att 
komma till ett kärnkraftverk från 70- 
talet, säger systemspecialisten Alexander 
Söhr och skrattar.

Förvisso hade ju faktiskt det kontroll- 

 
rummet anor från just 70-talet, när  
verket startade. När det byttes ut blev det 
något av ”en milstolpe” i utvecklingen, 
menar Alexander Söhr.

– Nu går det att övervaka alla detaljer  
i processen samtidigt. Dessutom går det 
att komma åt allt det vi ser här på distans, 
till exempel via mobilen om det skulle 
uppstå något akut när ordinarie personal 
inte är på plats.

DEN HÄR UTVECKLINGEN innebar att det 
gick att ta ett stort steg 2006, då de  
inte längre behövde ha bemanning av 
kontrollrummet på heltid, dygnet runt.

– Efter det har allt fler delar digitalise-
rats, till exempel den dagbok där man 

varje dag noterade resultat och avvikelser. 
Den blev digital för tio år sedan, berättar 
systemspecialisten Bertil Enberg.

Ett annat exempel på digitalisering är 
den numera nästan tomma serverhall som 
en gång innehöll ett stort antal fysiska  
datorer, bandstationer och bildskärmar. 
Med hjälp av virtualiseringsteknik räcker 
det nu med en bråkdel av maskinvaran för 
att göra samma jobb – samtidigt som  
administrationen har förenklats avsevärt.

FÖR ATT HANTERA det digitala flödet som 
har vuxit fram genom åren används en 
rad olika parallella och sammanlänkade 
system.

– Vi har ungefär 120 olika system, va-
rav användarna kommer i kontakt med 
ungefär hälften. Det kan låta mycket, 
men när det hela tiden dyker upp nya be-
hov och möjligheter att effektivisera och 
förbättra arbetet så behövs det nya system. 
Man kan se det som ett tåg med vagnar: 
det finns ett underliggande system som 
fungerar som ett lok, och sedan kopplar 
vi på eller av vagnar allt eftersom behoven 
förändras, säger Bertil Enberg.

Digitala flöden för bättre rening
Kenneth Öhman, IT-chef på Syvab, framför de skärmar i kontrollrummet som ger en detaljerad men åskådlig överblick – i realtid – över vad som händer.
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TÅGLIKNELSEN ÄR EN bild som är lätt att 
förstå, men det gäller att tänka på att det 
inte bara är att koppla på en ny ”vagn” för 
IT-avdelningen – nej, först måste de se 
till att anpassa eller utveckla vagnen…

När det till exempel tillkommer en ny 
anläggningsdel – som rejektvatten- 
anläggningen och mellanspännings- 
ställverket nyligen – så behöver alla  
delar, funktioner och processer ritas upp 
och sammanfogas digitalt med korskopp-
lingar till de befintliga delarna.

– Men det utvecklingsarbetet är mycket 
värt för de som ansvarar för drift och  
underhåll av verket. Om det uppstår ett 
problem i någon del av processen går det 
att göra en snabb felsökning direkt från 
kontrollrummet, och på det sättet veta 
vad som behöver åtgärdas, säger IT- 
teknikern Robin Fernqvist.

Det genomarbetade IT-systemet innebär 
därmed att arbetet kan effektiviseras och 
utföras med mer precision, vilket i sin tur 
gör att det går att frigöra tid för utveckling 
och förbättringar som i slutändan leder till 
bland annat minskade utsläpp.

DEN UTVECKLADE DIGITALISERINGEN i verket 
ger samtidigt värdefulla underlag för 
olika typer av utveckling av processerna.

– Vi installerar allt fler givare och  
mätare som skickar in data i systemet. 
De uppgifterna analyseras direkt med 
automatiserade lösningar, så att vi får  
ut statistik i till exempel visuellt tydliga 
grafer i realtid, säger Robin Fernqvist.

Uppgifterna lagras och kan plockas in 
för att se trender eller upptäcka avvikelser.

– Genom att göra olika jämförelser kan 
man få insikter om till exempel hur olika 
delar av processen påverkar varandra, och 
var det är mest effektivt att göra föränd-
ringar för att få bäst resultat i slutändan.

I DET GRAFISKA gränssnittet som åskåd-
liggör verket går det att klicka på varje 
enskild beståndsdel och få upp aktuell 
status på hårdvaran, men det går även att 
se dokumentation med uppgifter om 
bland annat underhåll.

– Utgångspunkten är att det ska vara så 
användarvänligt som möjligt. Därför lägger 
vi många arbetstimmar på att skriva kod 
och göra bilder och kopplingar. Vanligtvis 
nöjer man sig med en schematisk bild av 
anläggningen – ungefär som ett elschema 
– men vi har satsat på ett mer intuitivt 
gränssnitt för att underlätta och förtydliga 
för operatörerna, säger Alexander Söhr.

FAKTUM ÄR ATT den grafiska överblicken 
rymmer ett bra mycket större område än 
anläggningen vid Himmerfjärden. Här 
går det nämligen även att kontrollera hur 
vattenflödena rör sig mot Himmerfjärds-
verket från de olika tunnlarna i hela upp-
tagningsområdet, från Eolshäll i nordost 
till Nykvarn i väster. För att datakommu-
nikationen ska fungera har Syvab ett  
lokalnät med fem mil fiberkablar i taket 
på tunnlarna.

EN LÅNGT UTVECKLAD digitalisering har 
alltså tydliga fördelar för verksamheten 
och reningsresultatet. Men den medför 
också ett nytt säkerhetstänk:

– Ett exempel är frågan om styrning av 
pumpar och ventiler. Rent tekniskt går 
det att sköta styrningen på distans i det 
digitala systemet, men det är viktigt att 
ta ställning till om den möjligheten kan-
ske behöver begränsas. Man skulle kunna 
tänka sig att någon sätter igång en pump 
som torrkörs tills den brinner upp, eller 
att någon medarbetare ute i verket står i 
vägen för en maskin som börjar röra sig, 
säger Alexander Söhr.

I vissa lägen kan det därför vara relevant 
att enbart tillåta att en maskin startas  
lokalt, alltså när man står intill den. 

Möjligheten till digital distansstyrning 
väcker givetvis också tankar kring vad 
som skulle hända om någon obehörig tar 
sig in i systemet för att mer eller mindre 
medvetet sabotera. Ett scenario som dess-
värre är ytterst angeläget att ta på allvar, 
konstaterar IT-chefen Kenneth Öhman:

– Vi har just nu ungefär 30 000 in-
trångsförsök i brandväggen – varje dygn. 
Det är förstås osannolikt att det är en  
fysisk människa bakom varje försök, men 
även om det är robotiserade attacker så 
kan de leda till stor skada, säger han.

Som ett led i säkerhetsarbetet är det 
alltid den lokala styrningen som är primär. 
Det vill säga, om någon råkar sätta på  
eller stänga av en maskin av misstag på 
distans, så går det att återställa till rätt 
läge på plats.

BEHOVET AV ATT utveckla och koppla på nya 
”tågvagnar” kommer sannolikt aldrig upp-
höra, utan det kommer snarare att inten-
sifieras inom kort när den stora ombygg-
naden av Himmerfjärdsverket tar fart. 
Parallellt med detta arbete sker utveck-
lingen av de befintliga IT-systemen för att 
optimera verksamheten och resultaten. 

– Utveckling tar mycket tid, speciellt 
hos oss. Men inte för att vi arbetar lång-
samt, utan för att alla vi fyra på IT- 
avdelningen har samma inställning: vi är 
inte nöjda om det fungerar till 98 procent. 
Det måste vara 100 procent, och som i 
det mesta utvecklingsarbete så kan de 
första 90 procent gå rätt snabbt, men 
därefter börjar det stora jobbet, säger 
Kenneth Öhman.

Startsidan visar en översikt av verkets alla olika 
anläggningsdelar och hur de processmässigt 
är sammankopplade via olika avloppsvatten-, 
slam- och gasflöden. Sidan ger en snabb över-
blick över hur verket mår och alla anläggnings-
delar är klickbara, vilket öppnar deras egna 
mer detaljerade sidor (processbilder).

Processbild för anläggningsdelen RAV (renat 
avloppsvatten). Anläggningsdelen är noga  
grafiskt avbildad med allt från rör och bas-
sänger till mindre objekt som pumpar och  
ventiler. Alla objekt visar olika driftstatus  
och kan indikera larm genom att skifta färg 
eller blinka. Klickar man på ett objekt får man 
ytterligare information via popupfönster.

Ett egenutvecklat trendanalyseringsverktyg 
där utvalda signaler på verket (flöden, halter, 
nivåer etc.) är presenterade som uppritade 
linjer längs en tidsaxel, även kallat trender. 
Mindre fönster innehåller processanpassade 
grupperingar av trender som gör att använ-
dare lättare ser viktiga samband och snabbt 
kan upptäcka avvikelser.
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”Investeringen gör Syvab till  
ett av de bästa verken i Sverige”

Stefan Dayne, Kristdemokraternas gruppledare och  
kommunalråd i Botkyrka, sitter för närvarande sin fjärde mandatperiod i 
Syvabs styrelse. Han är nöjd med att Syvab nu kan investera i framtiden  

– och han njuter av att känna doften av vatten.

I slutet av förra året fattade ni i styrelsen 
beslut om investeringen inför den stora 
ombyggnaden – hur ser du på detta steg?
– Jag har varit med i den här processen 
under lång tid, och det har verkligen gjorts 
ett grundligt förarbete och en noggrann  
planering inför ombyggnaden, så det känns 
väldigt skönt att komma in i en ny fas. Det 
är fantastiskt hur de började bygga grunden 
till den befintliga anläggningen på 70-talet 
och tänkte så långsiktigt att vi kan använda 
den än i dag. Men nu är det dags att göra 
en satsning som blir en modernisering och 
en investering för framtiden.

Vilka blir konsekvenserna av ombyggnaden, 
som du ser det?
– På ett övergripande plan handlar det 
om att skapa bättre förutsättningar att 
skona miljön i framtiden. Det blir en 
effektivare rening och större kapacitet, 
som bidrar till att vi kan bevara den 
värdefulla Östersjön. Det här är ett jätte- 
stort steg och jag tror att Syvab blir ett 
av de bästa verken i Sverige med den 
här investeringen. Dessutom blir det 
antagligen billigare att göra det nu, än 
att vänta tills det blir ännu mer akut.

Du säger ”ännu mer akut” – hur akut är 
det nu? 
– I dag går det att hålla sig under gräns-
värdena som gäller, men det krävs mer 
kemikalier än tidigare för att göra det. 
Och det vill vi undvika. Sedan vet vi att 
det kommer att presenteras strängare krav 
från EU, och det finns ingen anledning att 
vänta: det är bättre att redan nu se till att 
det finns utrustning och processer på plats.

Vilken nytta gör Syvab för Botkyrka 
kommun?
– Den stora betydelsen är förstås hante-
ringen av vatten och utsläpp som kommer 

från kommunen. Vi är jättestolta över att 
ha tillgång till anläggningen, och det är 
många skolor som ser till att göra besök 
på verket. Det är ett mycket bra sätt att få 
kommande generationer att förstå mer 
om hur det fungerar, och hur de själva 
kan bidra till en bättre miljö. Dessutom 
vet vi att barnen i sin tur påverkar sina 
föräldrar, så det blir en stark effekt i 
slutändan.

Vilka är Syvabs främsta styrkor, tycker du?
– För det första har verket ett mycket bra 
läge, med ett stort område runt anlägg-
ningen som innebär goda möjligheter för 
framtida utveckling. Sedan är det förstås 
personalen, med dels en ledning som gör 
ett imponerande jobb med att hela tiden 
se till att leverera högsta möjliga kvalitet. 
Men de har också lyckats locka en med-
arbetarskara som är kompetenta och 
engagerade. 

Och vilka är de stora utmaningarna för 
verket?
– Ekonomin är alltid något som är utma-
nande för en avancerad verksamhet som 

till stor del finansieras av VA-taxan. Det 
gäller hela tiden att verkligen få ut mesta 
möjliga för varje krona. De stora miljö-
förändringar som pågår kan också kom-
ma att försvåra arbetet på olika sätt, 
samtidigt som det kommer en ökad 
mängd att rena när både befolkningen 
ökar och industriverksamheter byggs ut.

Du är ordförande i tekniska nämnden i 
Botkyrka kommun, hur arbetar du med 
miljöfrågor i den rollen?
– Där finns det stora möjligheter att på- 
verka och minska miljöbelastningen. I 
alla stora projekt, till exempel fastighets-
byggnationer, försöker jag få in miljö-
tänkande som en viktig faktor i de olika 
momenten. Nu står vi också inför en 
situation när många gamla bostäder 
behöver rivas och ersättas av nya, och då 
har vi ett starkt fokus på att det sker på 
ett miljömässigt klokt sätt. Vi har även god 
kontroll över industrierna i kommunen, 
där vi med hjälp av kompetens inom 
Syvab kan bevaka och föreslå åtgärder 
för att minska utsläppen.

För egen del då, hur miljömässig är du 
privat?
– Jag ser till att göra vad jag kan även för 
egen del. Det handlar om allt från att jag 
har skaffat en bil som går på biogas till 
att jag ser till att vattnet inte står och rin-
ner i onödan till exempel när jag rakar 
mig. Jag är också noggrann med källsor-
tering och pratar gärna med mina barn 
och vänner om hur man kan vara mer 
miljövänlig. Jag ser vårt vatten som en 
fantastisk tillgång, som ett ”rinnande 
guld”. Jag kommer från Marocko, och där 
är det vanligt att det luktar klor när vatt-
net rinner ur kranen – men här luktar 
det… vatten! 

Syvab kan hjälpa Botkyrka kommun  
att klara miljöutmaningarna, menar 

Stefan Dayne.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av  kommunerna 
 Botkyrka,  Nykvarn, och Salem samt Stockholm  Vatten AB och 
 Telge i Södertälje AB.

Ägarförhållanden
Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB 
(nedan kallat Syvab), med org.nr 556050-5728  
lämnar härmed följande redogörelse för verksam- 
heten 2018.

Aktieägare:
Botkyrka kommun  20 aktier
Nykvarns kommun  20 aktier
Salems kommun  20 aktier
Stockholm Vatten AB  40 aktier
Telge i Södertälje AB  20 aktier
Totalt: 120 aktier

Styrelse:
Syvabs styrelse har under 2018 haft följande  
sammansättning:

Ordförande: 
• Boel Godner, Telge i Södertälje AB

Vice ordförande: 
• Mats Lindqvist, Stockholm Vatten AB

Ledamöter: 
• Per Ankersjö, Stockholm Vatten AB
•  Lennart Kalderén, Salem
•  Niklas Gladh, Botkyrka
•  Göran Nygren, Nykvarn
•  Pär Klockar (Vision)
•  Elin Åfeldt (Kommunal/Ledarna/ 

Unionen/Sveriges ingenjörer) 
 
 
 

Suppleanter: 
• Kennet Bergh, Stockholm Vatten AB 
•  Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
•  Jan Brolund, Nykvarn
•  Stefan Dayne, Botkyrka
•  Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB
•  Arne Närström, Salem
•  Roger Persson (Vision)
•  Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/ 

Unionen/Sveriges ingenjörer)

Revisorer:
Lekmannarevisorer:
• Håkan Apelkrona, Stockholm Vatten AB
•  Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka
 
Suppleanter:
• Håkan Tornesque, Nykvarn
•  Yvonne Berglund, Salem

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren

Suppleant: 
• Magnus Wennlöf

Verkställande direktör:
• Carl-Olof Zetterman 
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Bolagsstyrningsrapport
Styrelsens årsplan
Vid konstituerande mötet i juni fastställer styrelsen arbetsord-
ning för styrelsens arbete samt VD-instruktion. I arbetsord-
ningen anges ordförandes uppgifter och att minst fyra styrelse-
möten ska hållas under året med angivande av datum för dessa. 
Formalia fastställes såsom hur kallelse ska ske, dagordning för 
styrelsemöten samt hur beredning av ärenden ska ske. I arbets- 
ordningen anges återkommande ärenden som ska hanteras vid 
olika möten:
• Kvartal 1: Årsredovisning
• Kvartal 2: Konstituerande möte med val av styrelsefunktioner, 

fastställande av arbetsordning,  VD-instruktion och attest-
reglemente  

• Kvartal 3: Budget för nästkommande år
• Kvartal 4: Långtidsplanering, denna planering är årsplan för 

bolagets operativa verksamhet 

Utvärdering av styrelse och VD
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas  
av bolagets tre revisorer. Den auktoriserade revisorn lämnar en 
revisionsberättelse där styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning behandlas. Revisionsberättelsen ger bolagsstämman 
vägledning i deras beslut om beviljande av ansvarsfrihet för  
styrelsen. Bolagets två lekmannarevisorer lämnar en gransknings- 
rapport. I granskningsrapporten lämnas redogörelse för lek-
mannarevisorernas granskning av företagets förvaltning.

Närvaro på styrelsemötena
Under året har fyra styrelsemöten hållits. Styrelsen består av 
sex ledamöter, två fackliga ledamöter samt åtta suppleanter. 
Den genomsnittliga närvaron under året har varit 76 % (84 % 
2017). VD har fört protokoll vid styrelsemöten under 2018. 

Bisysslor 
Ingen styrelseledamot har anmält att de har konkurrerande bi- 
syssla. VD har inga uppdrag stridiga med bolagets verksamhet. 

Löpande utvärdering /internkontroll
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansieringspolicy 
har fastställts av styrelsen för antagande av vald risknivå.  
Ekonomisk avrapportering görs på varje styrelsemöte. Styrelse-
protokoll granskas av auktoriserad revisor. I den interna  
styrningen finns policys, ekonomihandbok, personalhandbok, 
rutiner samt internkontroll i ledningssystemet. 

Ärenden till ägarkommunerna
Syvabs styrelse har tagit investeringsbeslut för en större 
ombyggnad av Himmerfjärdsverket. Samtliga ägare har god-
känt investeringen, borgenstäckning har gjorts av samtliga 
kommuner förutom Stockholm stad. 

Enligt besked ska Stockholm fatta borgensbeslut i 
februari 2019. 
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SYVABS UPPGIFT ÄR att kostnadseffektivt driva Himmerfjärds-
verket, pumpstationer, tunnlar och ledningar så att fastställda 
krav klaras. Den långsiktiga målbilden som styrelsen beslutat 
omfattar:

1. Rent vatten, biogas och användbart slam
2. God resurshushållning
3. Hög säkerhet för personal och anläggning

HIMMERFJÄRDSVERKETS ANLÄGGNING ÄR avsedd att vara en 
långsiktig investering för god miljö.

Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift 
och effektiv uppföljning i eget driftlabb är förutsättningar för 
att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Långsiktiga 
reinvesteringsplaner har tagits fram som syftar till att före- 
byggande investeringar genomförs, vilket ger minskade under-
hållskostnader. Anläggningen ska drivas och utvecklas så att av 
myndighet fastställda krav kan uppfyllas och att god resurshus-
hållning samt effektiv uppföljning erhålls. För att driva verk-
samheten har följande organisation gällt under 2018:
• Se organisationsschema nedan.

Viktiga förhållanden och väsentliga  händelser 
under året
Bolagets styrelse har 2018-10-11 fattat investeringsbeslut och 
gett VD uppdraget att genomföra NKH-projektet (Nya Krav 
Himmerfjärdsverket) i enlighet med tidigare fattat inriktnings-
beslut. Ombyggnationen kommer att ske samtidigt som anlägg-
ningen är maximalt belastad. Det medför svårigheter att klara 
kravet på fortsatt god rening under ombyggnadsskedet, vilket 
planeras ske under åren 2019–2026.

Under 2018 har ett nytt mellanspänningsställverk byggts 
som är förberett för kommande ombyggnation, men som också 
är förberett för kommande höjning i regionnätet från 70 000 kWh 
till 130 000 kWh. Under året har förstärkning av renings- 
processen skett för att klara den ökande belastningen på verket. 

Den nya rejektvattenanläggningen har under året trimmats 
in och leveransen har godkänts. 

Studiebesöksverksamheten har fortsatt på inslagen väg.  
Prioriterat är besök från skolor och totalt besökte 1 797 (2 209) 
elever vår anläggning 2018. Förutom skolelever har vi många 
besök från företag, institutioner och internationella intressenter 
här på Himmerfjärdsverket. 

Information om  
verksamheten
Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder 
avloppsvatten till verket. Bolaget renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas 
till fordonsgas samt framställer biomull. 

Administration
Administration/HR-chef
Lars-Göran Zetterman

Produktion
Produktionschef

Ulrich Brauer

El 
Elingenjör

Henrik Ulriksson

Produktion
Bitr. prod.chef

Tomas Paulsson

Projekt 
Projektkoordinator

Stephen Milton

IT
IT-chef

Kenneth Öhman

Administration 
och Ekonomi

Service
Controller

Birgitta Sundin

Service El IT Produktion Projekt

Process
Processchef

Sara Söhr

Process

VD
Carl-Olof Zetterman

NKH-projektet
Projektledare

Petter Björkman, 
Ramböll
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I medeltal har antalet anställda varit 47,85 (47,26) varav 34,29 %  
(30,89) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat under 2018 och 
hamnade på 6,08 % (9,9). Arbetsmiljögruppen (skyddskom-
mittén) har hållit fyra ordinarie sammanträden under året. 

Övertidsuttaget har minskat med 15 % jämfört med 2017, det 
totala antalet övertidstimmar uppgick till 1 801 (2 112) timmar. 
Sjukfrånvaron har minskat till 5 641 timmar (9 128).

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Ägarförhandlingen är slutförd och enighet om strukturen för 
det fortsatta och framtida interkommunala samarbetet i Syd-
västra stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB råder.

Därmed är de tidigare frågetecknen kring ägarandel och 
framtida ansvarsfördelning för erforderliga investeringar nu 
klarlagda. Ett nytt ägaravtal finns framtaget vilket innehåller en 
mer tydlig ägarstyrning för bolaget i form av ett ägardirektiv. 
Ägaravtalet är klart för implementering så snart det signerats i 
respektive ägares styrelse och beslutande församling.

DET NYA AVTALET innebär en utökning av antalet styrelseleda-
möter. Syftet med förändringen är att varje ägares möjlighet till 
påverkan av Syvabs verksamhet och ansvarsfördelningen i styrelsen 
ska motsvara nyttjandeandelen i Syvab.

I ägargruppens uppdrag ingick även att ta fram ett avtal  
gällande Syvabs försäljning av Eolshällsanläggningen inklusive 
tunnlar till SVOA (Stockholm vatten och avfall). När det fram-
tagna avtalsförslaget har förankrats hos samtliga ägare kan det 
undertecknas av VD från Syvab respektive SVOA.

Därefter kan förhandlingen för finansiering av NKH-projektet 
slutföras och genomförandebeslutet som styrelsen fattade den 
11 oktober 2018 verkställas. Syvab kan då genomföra detalj-

projektering, upphandling och byggnation av den nya process-
anläggningen, som ger förutsättningar för att klara de nya  
reningskraven som beslutats av Miljöprövningsdelegationen 
2016. Projektet beräknas vara slutfört 2026 och kostnadsberäknas 
till 1 181 miljoner kronor i 2014 års kostnadsnivå. Marknads- 
risker beräknas kunna uppgå till 180-360 miljoner kronor vilket 
i så fall kommer att tillföras projektet i ett senare beslut.

Risken för överhettning i Stockholmsregionens byggnads-
projekt kan komma att påverka genomförandet negativt, efter-
som kapacitet hos entreprenörer och tillgången på nyckel- 
kompetens är begränsad under genomförandeperioden.

Himmerfjärdsverket är idag maximalt belastad och har små 
marginaler. Samtidigt ska ombyggnad ske under full drift och 
med bibehållna reningsresultat. Detta är en stor utmaning och 
det finns en risk att gränsvärden överskrids. Förstärkningsarbeten 
i processen har gjorts under 2018 för att minimera riskerna och 
arbetena planeras för att en så liten del av anläggningen som 
möjligt i taget tas ur drift för ombyggnation. Det går dock inte 
att undgå det faktum att belastningen är den historiskt högsta 
och ligger på gränsen av vad befintlig anläggning kan hantera. 

En ytterligare osäkerhet är när volymerna från Eolshäll, som 
idag renas hos Syvab, kan kopplas över till Henriksdalsverket. 
Tidpunkten påverkar belastning, dimensioneringsförutsätt-
ningar, investeringskostnader och Syvabs nya miljötillstånd, 
som kan behöva förnyas under genomförandefasen. Vid en ny 
tillståndspröving finns en risk för ytterligare skärpta miljökrav i 
ett nytt miljötillståndsbeslut.

ÄGARNAS BEHOV AV tillgänglig kapacitet vid Himmerfjärdsverket 
ska prioriteras före anslutning av nya kommuner. Beslut i ägar-
gruppen krävs för anslutning av nya kommuner. Det är uttalat 
från ägarna att anslutning av nya kommuner i första hand ska 

0

200

400

600

800

1000

1200 2018

2017

DNOSAJJMAMFJ

Sjukfrånvaro 

0

50

100

150

200

250
2018

2017

DNOSAJJMAMFJ

Övertid 

Information om verksamheten

20 Syvab Årsberättelse 2018  Org.nr. 556050-5728



ske som försäljning av tjänst av avloppsvattenrening, is-
tället för att nya kommuner blir delägare i bolaget.

Ett regeringsuppdrag om framtida slamanvändning på 
produktiv jordbruksmark pågår på nationell nivå. I förut-
sättningarna ingår stopp för slamspridning och krav på 
återvinning av fosfor. Om resultatet blir i enlighet med 
direktivet är risken stor för kraftigt ökade kostnader för 
slamhantering.

Syvab har beviljats bidrag om 2,1 miljoner kronor från 
Naturvårdsverket för att utreda ett principförslag för in-
förandet av ny teknik för läkemedelsrening vid Himmer-
fjärdsverket. Projektet kommer att slutredovisas under 
hösten 2019 och kommer att kunna ligga till grund för 
beslut till genomförande ifall krav om läkemedelsrening 
fastställs av myndigheterna.

Forskning och utveckling
För att vara effektiva idag och väl rustade för kommande 
miljöutmaningar har Syvab som ambition att utveckla 
avloppsrening och produktion av biogas. Vi stödjer och 
medverkar därför i ett flertal utvecklingsprojekt. Sam-
arbete sker med högskolor, universitet, myndigheter och 
forskare vilket främjar och utvecklar vår verksamhet. 
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Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anlägg-
ningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket,  
Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar ut- 
efter tunnelsystemet. Utöver företagsförsäkring för anläggningen 
har ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. 

Driftkostnaderna var 130,1 Mkr (119,9). Avskrivningar och 
finansiella kostnader var 38,7 Mkr (41,3). De totala anslut-
ningsavgifterna delat med inkommande mängd vatten ger  
en kostnad om 3,87 kr/m3 (3,66).  
• Se diagram Kostnad kr/m3 nedan.

Finansieringsläget i ränteportföljen per 181231 var 430 Mkr 
(430) upplånat, medelränta 1,61 % (1,58) och 2,8 år (1,8) 
genomsnittlig förfallotid. Genomsnittlig kapitalbindningstid är 
2,3 år (2,6). Finansieringspolicyn anger att max 70 % av låne-
förfallen får ske inom ett år, läget 181231 var 25,1 % (37,7).

Finansiell riskhantering
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande 
skulden, vilken per balansdagen uppgick till 430 Mkr. Risknivån 
har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen har 
tagit ställning till och fattat beslut ska gälla för bolaget.  
Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika 
typer av räntederivat. Säkringsinstrumentet består av vanliga 
ränteswapar där bolaget byter ränteflöde med banken och där-
med betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig ränta 
eller tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto 
får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten 
tillsammans med fasträntelånen uppgår till netto 322 Mkr med 
avseende på säkring till fast ränta, att jämföra med säkrad posts 
nominella belopp 430 Mkr. Marknadsvärdet för derivat upp-
gick per 181231 till -17,8 Mkr (-20,7).

Kommun 2018 Fördelning % 2018 2017 Fördelning % 2017

Botkyrka kommun         36 865 000    24,1      34 815 000    23,7

Nykvarns kommun           2 865 000    1,9        2 780 000    1,9

Salems kommun 4 825 000    3,2        4 800 000    3,3

Stockholm Vatten AB 63 515 000    41,4      62 715 000    42,6

Telge i Södertälje AB         44 930 000    29,4      41 890 000    28,5

Summa       153 000 000    100,00    147 000 000    100,00

Ekonomisk information
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Ägarnas avgifter till företaget var 153,0 Mkr (147,0).  
Övriga intäkter 16,6 Mkr (14,5).
Årets resultat uppgår till 0,1 Mkr kronor efter skatt. 

Överskottet justeras genom överavskrivning. De slutliga anslut-
ningsavgifterna fördelas enligt nedan:

Fordonsgasproduktion | 2018 Kostnad kr/m3 | 2018
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Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en 
checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. 
Krediten var utnyttjad med 44,2 Mkr per 181231.   

Kreditrisk
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets 
motparter. Leverantörer, kunder och entreprenörer bedöms 
genom företagsupplysningar och krav ställs på finansiell för-
måga och kreditvärdighet vid upphandlingar. Upphandling 
sker enligt LOU och dess regelverk.

Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:
• Reinvesteringar – en femårig investeringsplan upprättas och 

godkänns av styrelsen
• Nyinvesteringar – nya krav, ny teknik och investeringar som 

förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller eko-
nomi. Föredras styrelsen, och ska beslutas i varje enskilt fall 
med motivation och investeringskalkyler.

• Akuta investeringar – akut åtgärd som rapporteras till  
styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i 
befintliga investeringsplaner

Pågående arbeten till ett värde av 158,7 Mkr (7,4) har avslutats 
och aktiverats, samtidigt som nya pågående arbeten startat till 
ett värde av 71,4 Mkr (57,9) enligt fastställd plan. Detta innebär 
att kontot Pågående arbete minskat från 124,7 Mkr till 37,4 Mkr.

Flerårsjämförelse
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av 
nyckel tal. 

Nyckeltal    2014 2015 2016 2017 2018

Rörelsens intäkter (tkr) 151 429 152 064 151 566 161 550 169 638

Resultat efter finansiella 
poster (tkr)

 578  2 234 670 378 851

Balansomslutning (tkr) 424 602 521 201 534 951 530 561 565 183

Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Kassalikviditet 0,67 1,46 1,00 0,69 0,50

Förslag till disposition av vinst
Verkställande direktören och styrelsen föreslår att  
till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 
14 432 kronor balanseras i ny räkning.
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2018-01-01 2017-01-01

Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 153 000 000 147 000 000

Övriga rörelseintäkter 16 637 764 14 549 768

Summa rörelsens intäkter 169 637 764 161 549 768

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -88 686 699 -83 047 269

Personalkostnader 5 -41 422 751 -36 848 840

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -30 248 816 -31 640 454

Summa rörelsens kostnader -160 358 266 -151 536 563

Rörelseresultat 9 279 498 10 013 205

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 9 38 399

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -8 428 987 -9 673 622

Summa resultat från finansiella poster -8 428 978 -9 635 223

Resultat efter finansiella poster 850 520 377 982

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -150 463 -338 938

Summa bokslutsdispositioner -150 463 -338 938

Resultat före skatt 700 057 39 044

Skatt på årets resultat 8 -700 057 -39 044

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 283 680 801 192 678 280

Maskinell utrustning 9 175 667 143 144 531 519

Inventarier 9 10 257 910 10 395 204

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar          9 37 372 940 124 712 056

Summa materiella anläggningstillgångar 506 978 794 472 317 059

Summa anläggningstillgångar 506 978 794 472 317 059

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 52 314 689 50 632 720

Övriga fordringar 11 3 440 633 5 328 109

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 442 422 2 277 710

Summa kortfristiga fordringar 58 197 744 58 238 539

Kassa och bank

Kassa och bank 6 960 5 896

Summa kassa och bank 6 960 5 896

Summa omsättningstillgångar 58 204 704 58 244 435

SUMMA TILLGÅNGAR 565 183 498 530 561 494

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 140 000 140 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 432 14 432

Summa fritt eget kapital 14 432 14 432

Summa eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 16 253 494 16 103 032

Summa obeskattade reserver 16 253 494 16 103 032

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 430 000 000 430 000 000

Övriga skulder 14 2 320 397 0

Summa långfristiga skulder 432 320 397 430 000 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 15 44 158 348 2 744 386

Leverantörsskulder 17 741 556 14 267 285

Övriga skulder 16 9 743 849 23 321 826

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 44 811 422 43 970 533

Summa kortfristiga skulder 116 455 175 84 304 030

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 565 183 498 530 561 494

Balansräkning

Förändringar av eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt

Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432 0 14 432
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (KKR) Not 2018  2017

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat   9 279 10 013

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   30 249  31 641

Avskrivningar

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av anläggningstillgångar   -555 4 473

     

Avsättning pensioner 2 415 -

Erhållen ränta   -  38

Erlagd ränta   -8 725  -9 975

Betald inkomstskatt   -34  -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 32 629 36 164

Förändringar av rörelsekapital     

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar   -693  -3 316

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder   6 007  -7 184

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   37 943  25 664

      

Investeringsverksamhet      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -80 149  -62 697

Försäljning av inventarier 9 793  323

Kassaflöde från investeringsverksamhet   -79 356  -62 374

     

Finansieringsverksamhet     

Utnyttjad checkkredit   41 414  2 744

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   41 414  2 744

     

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel   1  -33 966

Likvida medel vid årets början   6  33 972

     

Likvida medel vid årets slut 1)   7  6

1) Avser kontantkassan 7 6

Bank - -

7 6
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Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter.

Företaget tillämpar generellt komponent- 
uppdelning av investeringar och då  
pågående arbeten aktiveras. Vid av- 
skrivning av kontorsbyggnad och 
bostadshus tillämpas viktad avskrivning 
för olika komponenter i fastigheterna.

Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor och beloppen anges i 
tkr om inget annat anges.

Periodiseringar
Periodisering av intäkter och kostnader 
har skett enligt god revisionssed.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats 
enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras kassa.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärdet om 
inget annat anges.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått 
till 115 986 kr (122 062). Samtliga leasing-
avtal klassificeras som operationell leasing, 
vilket innebär att leasingkostnaden 
fördelas linjärt över leasingperioden.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period de 
presteras.

Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader men före extraordinära intäkter 
och kostnader, bokslutsdispositioner 
och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager 
delat med kortfristiga skulder.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom 
Mark och Pågående arbeten som inte 
skrivs av.

Byggnader och mark Antal år
Mark Skrivs ej av
Markanläggningar 20
Konst Skrivs ej av
Reningsverk 20–50
Tunnlar 100
Ledningar 33
Byggnader/bostäder 20–50
Maskinell utrustning 5–15

Inventarier 
Övriga inventarier 5–10

Aktivering av låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det 
år vilket den hänför sig, utom till den 
del de inräknas i ett byggnadsprojekts 
anskaffningskostnader. Aktivering av 
låneutgifter sker när de är hänförbara till 
byggnadsprojekt som tar betydande tid 
att färdigställas innan de kan användas.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del 

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen.

Ersättningar till anställda
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning 
efter avslutad anställning omfattar både 
avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet. När 
avgiften är betald har företaget inga 
ytterligare förpliktelser. I förmånsbe-
stämda planer beräknas skulden och 
avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och 
inflation. Samtliga pensionsplaner 
redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att avgifterna redovisas 
som kostnad i takt med att pensionerna 
tjänas in.

Bolagets premieinbetalningar har gene-
rerat ett överskott som kan användas 
för framtida premiebetalningar.

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet 
för att säkra marken och säkerställa 
skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell ut-
byggnad i framtiden. Fastigheterna an-
vänds främst för internt behov såsom 
kontor och uthyrning till entreprenörer, i 
ett fall även som bostad.

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter 
har beräknats utifrån taxeringsvärdet 
som ska uppgå till 75 % av marknads-
värdet (se not 10).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för 
derivatinstrument som ingår i ett 
dokumenterat säkringssamband. För 
att säkringsredovisningen ska kunna till-
lämpas krävs att det finns en ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrumentet 
och den säkrade posten som överens-
stämmer med möten för riskhantering. 
Ett säkringsförhållande är effektivt om 
säkringsinstrumentet i hög utsträckning 

motsvarar värdeförändringar hänförliga 
till den säkrade risken. Det krävs också 
att säkringen effektivt skyddar den 
risk som är avsedd att säkras och att 
säkringsdokumentation upprättats. 
Bedömningar om huruvida säkrings-
redovisningen ska tillämpas görs vid 
ingången av säkringsrelationen. Bedöm-
ningen av om villkoren för säkringsre-
dovisning är uppfyllda görs per varje 
balansdag därefter. Redovisningen av 
värdeförändringen beror på vilken typ 
av säkring som ingåtts.

Förluster hänförliga till den säkrade 
risken redovisas inte så länge som 
säkringsförhållandet består. Företaget 
använder endast finansiella instrument 
med extern motpart som säkringsin-
strument. Även den säkrade posten har 
extern motpart. Huvudsakligen används 
ränteswapar.

Per 2018-12-31 finns det inga derivat 
som bedöms falla utanför säkringsre-
dovisningen och därmed påverkas inte 
resultaträkningen av marknadsvärdes-
förändringen.

Säkringsinstrumentets nominella 
belopp netto får inte överstiga säkrad 
posts nominella belopp. Derivaten 
tillsammans med fasträntelånen uppgår 
till netto 322 Mkr med avseende på 
säkring till fast ränta, att jämföra med 
säkrad posts nominella belopp 430 Mkr.

Räntekostnaden för derivat inom ramen 
för säkringsredovisningen redovisas 
löpande i resultaträkningen som en 
del av bolagets räntekostnader med 
hänsyn tagen till periodisering av 
upplupen ränta.

 2018 2017
Marknadsvärde  
för derivat, tkr  -17 760 -20 650
 
Offentliga bidrag
Syvab har erhållit offentliga bidrag 
som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag. 
Dessa skuldförs när bidraget erhålls 
och intäktförs när bidragsgivaren 
godkänt prestationen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden.

De uppskattningar och antaganden 
som kan komma att leda till störst 
risk för väsentliga nedskrivningar av 
redovisade värden avseende tillgångar 
och skulder är främst värderingar av 

pågående nyanläggningar. Här ingår 
bl.a. utveckling/försök av anläggningar/
tillämpningar av skärpta krav för rening 
av avloppsvatten. Dessa utvecklings-
projekt/försök kan resultera i negativa 
utfall vilket kan medföra att de helt 
eller delvis kommer att kostnadsföras i 

framtiden och ej leda till en kommande 
investering.

Varje år prövas om det finns någon in-
dikation på att någon tillgångs värde är 
lägre än dess motsvarande redovisade 
värde. Föreligger en sådan indikation 
så beräknas tillgångens återvinnings-

värde. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av tillgångens verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 3 Ersättning till revisorer 2018 2017

Revisionsbyrån Fyrtornet AB

Revisionsuppdrag 210 000 200 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 40 000 38 500

250 000 238 500

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets- 

säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4 Övriga externa kostnader 2018 2017

Övriga externa kostnader 88 686 699 83 047 269

88 686 699 83 047 269

Not 5 Personal 2018 2017

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 48,00 47,00

varav kvinnor 16,00 15,00

varav män 32,00 32,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 387 524 1 355 394

Pensionskostnader 341 030 297 784

1 728 554 1 653 178

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 23 815 400 22 468 741

Pensionskostnader 5 494 272 2 796 922

Övriga personalkostnader 1 520 131 1 583 175

30 829 803 26 848 838

Under året har beslut om två avtalspensioner tagits.

Sociala kostnader 8 864 394 8 346 824

Summa styrelse och övriga 41 422 751 36 848 840

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2018 2017

Antal styrelseledamöter 8 8

varav kvinnor 2 2

varav män 6 6

Ledningsgrupp 4 5

varav kvinnor 1 1

varav män 3 4

VD har vid uppsägning rätt till 24 månadslöner, egen uppsägning är 6 månader.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017

Räntor 9 38 399

9 38 399

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 975 540 8 561 729

Övriga finansiella kostnader 1 453 447 1 111 893

8 428 987 9 673 622

Not 8 Skatt på årets resultat 2018 2017

Aktuell skatt -700 057 -39 044

-700 057 -39 044

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 700 057 39 044

Skatt enligt gällande skattesats 22% -154 013 -8 590

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -546 044 -30 756

Ej skattepliktiga intäkter - 302

Redovisad effektiv skatt -700 057 -39 044

Upplysningar till  
enskilda poster
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar

BYGGNADER OCH MARK

Mark Avskrives ej

Markanläggningar  20 år

Konst Avskrives ej

Reningsverk 20–50 år

Tunnlar 100 år

Ledningar 33 år

Byggnader/bostäder 20–50 år

Maskinell utrustning 5–15 år

Inventarier  5–10 år

Reningsverk 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden* 306 190 605 306 190 605

Överfört från pågående arbeten 50 903 658 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 357 094 263 306 190 605

Ingående ack. avskrivningar -197 180 442 -191 728 386

Årets avskrivningar -5 505 655 -5 452 056

Utgående ack. avskrivningar -202 686 097 -197 180 442

Utgående planenligt restvärde 154 408 166 109 010 163
*Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
- 1974 statsbidrag 19 000 000
- 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000
- 2013 Energibidrag 1 260 000

Tunnlar 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde* 88 280 587 88 280 587

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -72 105 500 -71 906 904

Årets avskrivningar -283 241 -198 596

Utgående ack. avskrivningar -72 388 741 -72 105 500

Utgående planenligt restvärde 15 891 846 16 175 087
*Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
 - 1974 statsbidrag 12 000 000

Ledningar 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -35 534 633 -34 391 441

Årets avskrivningar -1 006 922 -1 143 192

Utgående ack. avskrivningar -36 541 555 -35 534 633

Utgående planenligt restvärde 8 376 172 9 383 094

Upplysningar till  
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Byggnader/Bostäder 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde* 51 498 799 48 471 541

Överfört från pågående arbeten 45 515 167 3 027 258

Utgående ack. anskaffningsvärden 97 013 966 51 498 799

Ingående avskrivningar -6 196 720 -4 886 296

Årets avskrivningar -1 491 698 -1 310 424

Utgående ack. avskrivningar -7 688 418 -6 196 720

Utgående planenligt restvärde 89 325 548 45 302 079

*Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande

- 2018 bidrag avseende ökad reningskapacitet på ett energieffektivt, klimatsmart och miljöriktigt sätt, 15 000 000.

Mark 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 401 393 184 131

Överfört från pågående arbeten 2 891 276 -

Inköp - 217 262

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 292 669 401 393

Ingående avskrivningar -44 517 -26 081

Årets avskrivningar -20 065 -18 436

Utgående ack. avskrivningar -64 582 -44 517

Utgående planenligt restvärde 3 228 087 356 876

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 283 680 801 192 678 281

MASKINELL UTRUSTNING 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 411 227 130 403 633 217

Överfört från pågående arbeten 43 767 076 4 402 460

Inköp 7 207 075 3 309 453

Försäljning - -118 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 462 201 281 411 227 130

Ingående avskrivningar -266 695 611 -245 826 351

Försäljning - 118 000

Årets avskrivningar -19 838 528 -20 987 260

Utgående ack. avskrivningar -286 534 139 -266 695 611

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 175 667 142 144 531 519

Ackumulerade överavskrivningar -16 253 494 -16 103 032

Bokfört värde 159 413 648 128 428 487

Upplysningar till  
enskilda poster
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INVENTARIER 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 54 410 652 54 216 763

Överfört från pågående arbeten 658 475 -

Inköp 1 545 501 1 256 262

Försäljningar -2 015 151 -1 062 373

Utgående ack. anskaffningsvärden 54 599 477 54 410 652

Ingående avskrivningar -44 015 448 -42 287 971

Försäljningar 1 776 589 803 013

Årets avskrivningar -2 102 708 -2 530 490

Utgående ack. avskrivningar -44 341 567 -44 015 448

SUMMA INVENTARIER 10 257 910 10 395 204

Pågående arbete 2018 2017

Ingående värde 124 712 056 78 764 143

Inköp 71 396 536 57 913 884

Avslutade arbeten -158 735 652 -11 965 971

Utgående värde 37 372 940 124 712 056

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr):

Hörningsholm 2:42 6 888 000

Hörningsholm 2:214 2 015 000

Hörningsholm 2:250 1 298 000

Hörningsholm 2:45 0

Hörningsholm 2:231 1 107 000

Hörningsholm 2:48 284 000

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter beräknas utifrån taxeringsvärdet som ska uppgå till 75 %  av marknadsvärdet.  

Not 10 Kundfordringar 2018-12-31 2017-12-31

Anslutningskommunerna 49 437 500 47 812 502

Övriga kunder 2 877 189 2 820 218

52 314 689 50 632 720

Not 11 Övriga fordringar 2018-12-31 2017-12-31

Skattefordringar 627 210 1 360 645

Skattekonto 2 490 204 3 589 792

Övriga 323 219 377 672

3 440 633 5 328 109
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Pensioner 201 906 236 715

Recipientkontroll 103 000 103 000

El 986 289 690 762

Övriga interimsfordringar 1 151 227 1 247 233

2 442 422 2 277 710

Not 13 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 120 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 120 1 000,00

Not 14 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 430 000 000 430 000 000

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 430 000 000 430 000 000

Övriga skulder 2 320 397 0

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 449 385 0

Not 15 Checkräkningskredit 2018-12-31 2017-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med -44 158 348 kr (-2 744 386 kr) per den 2018-12-31.

Not 16 Övriga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Momsskuld 6 735 406 6 735 713

Källskatt 666 049 600 424

Aktuell skatteskuld 0 67 636

Sociala avgifter 675 234 615 754

Övriga skulder 1 667 160 15 302 299

9 743 849 23 321 826

Övriga skulder avser till största delen offentliga bidrag, mer information finns under Not 1.
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Anslutningsavgifter 39 550 000 38 250 000

Semester- och löneskuld 1 789 904 1 778 799

Löneskatt pensionsmedel 806 307 799 249

Upplupna utgiftsräntor 830 281 1 126 670

Övriga interimsskulder 1 834 930 2 015 815

44 811 422 43 970 533

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I oktober 2018 tog styrelsen investeringsbeslut med begäran till samtliga ägare om borgensbeslut för investeringen gällande ombygg-

nation för att klara de nya utsläppskraven. Samtliga kommuner har godkänt föreslagen ombyggnation och i början 2019 väntas samtliga 

kommuner ha tecknat borgen för finansiering av projektet. 

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 14 432

14 432

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 14 432

14 432

Upplysningar till enskilda poster  
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Styrelsens påskrift
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Spola bara ner  
toapapper, kiss och bajs

Tops, bindor, tamponger, våtservetter, pappers-
näsdukar, kondomer, snus, hår, tandtråd m.m 

slänger du istället i en papperskorg. Det kommer 
cirka 1 900 kilo skräp till verket varje dag!

Hushållsfett ska inte  
spolas ner i avloppet

Hushållsfettet stelnar så fort det har lämnat  
ditt hem och orsakar stopp i avloppsrören och 

pumparna. I värsta fall blir det översvämning hos 
dig eller hos din granne. Torka istället ur stek-
pannan med hushållspapper innan diskning.  

Har man friterat mat häller man över den över-
blivna oljan i en förpacknig, ex. PET-flaska eller 

mjölk förpackning och lämnar till din miljöstation.

Duscha, diska, tvätta  
och städa miljösmart!

Var en miljövän och välj miljömärkta produkter 
både för dig och ditt hem, så minskar  

mängden kemikalier som cirkulerar i våra  
vatten. När du väljer produkter i din butik, 

 håll utkik efter  produkter märkt med Svanen, 
Bra Miljöval och EU-blomman.

Lämna in överblivna  
kemi kalier och medicinrester
Aceton, lösningsmedel, färgrester, oljor m.m. 
 lämnas in på din närmaste miljöstation, som  
finns på återvinningsstationerna. Medicin- 
rester lämnas in på apoteken eller där man  

har köpt dem. Reningsverken kan bara rena  
fosfor, kväve och organiskt material.

Tänk på Östersjön innan du spolar

att spola rätt är lätt 
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