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§ 5 Verksamhetsrapport 3/17 
 
 
Aktuellt resultatläge 
 

 
 

Av-
vikelse 

Noti-
fiering 

Plan- 
enligt kommentar 

PROCESS 

Labb    Rekryterat extra resurs 

Processtyrning    
Kväve riskerar överstiga gränsvärdet i år  
Fosfor riskerar överstiga gränsvärdet i år 

Onlinemätning     

Forskning/UTV    
Ett flertal projekt avvaktas p.g.a. drift- och personal- 
situationen  

     

EKONOMI 

Resultaträkning     

Reinvesteringar     

Nyinvesteringar    Rejektvattenrening NKS01 försenad 
     

PRODUKTION 

Driftläge    Årligt planerat underhåll uppskjutet 

Interna Projekt     
     

EL/IT 

Driftläge     

Utvecklingsarbete     
     

FÖRETAG 

Personal    Onormalt hög sjukskrivningsnivå 

Arbetsmiljö     

Resultatmål    Högt kväve och fosfor risk överstiga gränsvärdena 
  



 
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 5 Verksamhetsrapport 2(5) 2017-10-11 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

U.Brauer/K.Öhman/G.Lord/V.Kårelid/H.Lemström Carl-Olof Zetterman   
 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 
Process 
 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 avloppsvatten per dygn samt att motta och behandla 
50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis. 
 
Resultat vecka 21-39 

A. Inkommande flöde uppgår till 99 000 m3/d för perioden. Liknande flöde som för samma period 2016. 
 
B. BOD, (syreförbrukande material): För kvartal 3 kommer riktvärdet för BOD att underskridas. Under 

perioden har vi inte haft problem med flytslam som leder till efterföljande störningar i processen. 
 
C. Kvävereningen har återhämtat sig under början av kvartal 3 efter vårens betydande störningar. Från 

v.32 och framåt har vi underskridit gränsvärdet med god marginal. Vi fick igång en fungerande 
reningsprocess efter det att underhållet av linje 7 hade forcerats och avslutats i förtid, samt att fortsatta 
planerade underhållsarbeten fick avbrytas. Vi riskerar att gränsvärdet ej kan klaras. 

 
D. Fosforreningen klarar ej villkoren för kvartal 3 dels till följd av att slam med dåliga egenskaper 

recirkulerade i verket medan kvävereningen fungerat dåligt. Ytterligare en orsak är att fällningskemikalien 
slutade fungera i början på augusti. Som åtgärd startades efterfällning med annan fällningskemikalie i våra 
skivdiskfilter, vilket pågår alltjämt. Detta har reducerat fosforutsläppen betydligt, men vi har ej klarat 
gränsvärdet för totalfosfor för perioden. Arbete pågår med att optimera driften av skivdiskfiltren och 
fluidbädden, som bidrar till de höga halterna genom onormalt höga partikelhalter i utgående vatten. 
Utredning pågår varför inte fällningskemikalien (järnsulfat) binder fosfor i avloppsvattnet till järnfosfat. 
En trolig teori är att järnet som ska fälla ut fosforn i stället reagerar med sulfider i vattnet. Vi riskerar att 
gränsvärdet ej kan klaras. 

 
 

Tabell 1. Reningsresultat i mg/l 
 

Parameter Vecka 
21-37 

Kvartal 
3 

Hela 
året 
2017 

Villkor Typ av villkor 

Tot-N 10,7 7,3 11,3 8 Gränsvärde som årsmedel 

Tot-P 0,58 0,57 0,46 0,4 Gränsvärde som årsmedel 

BOD 7,2 5,9 7,3 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som 
årsmedel 

COD 41 39 39 70 Riktvärde som årsmedel 
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2017-09-14 anmälde vi till vår tillsynsmyndighet avvikelser för kvartal 1 och 2 i reningsresultaten. Vi har 
därefter fått ett föreläggande att utreda och redovisa orsaker och åtgärder för att säkerställa att gällande 
begränsningsvärden innehålls. Om ett riktvärde inte klaras har vi skyldighet att anmäla det till 
tillsynsmyndigheten och åtgärder vidtas och redovisas. Om ett gränsvärde överskrids leder det till 
åtalsanmälan. De driftstörningar som har varit under 2017 och de onormalt höga utsläppshalterna har 
gemensamt att dess huvudorsak är kapacitetsrelaterad.  
 
Slam och substrat 
Till och med vecka 39 har vi tagit emot 34 622 ton substrat och produktionen av fordonsgas uppgår till 1 563 
300 Nm3.  
 
Inga signifikanta störningar har drabbat rötkammarna under perioden, däremot har 
fordonsgasuppgraderingen drabbats av en del längre driftstopp som har begränsat vår möjlighet att leverera 
gas. En del problem är säsongsrelaterade, såsom att det blir svårare att kyla gasen under de varma 
sommarmånaderna och därmed blir det svårare att kondensera bort fukten från gasen då. Under en veckas tid 
var dessutom plattorna, till den värmeväxlare som används i anläggningen, på reparation och tvätt vilket ledde 
till ett lika långt driftstopp. 
 
Slammets kvalitet har klarat gällande gränsvärde och Revaqs krav från maj till och med augusti och kommer 
att kunna återanvändas som växtnäring på jordbruksmark efter inlagring.  
 
Uppströmsarbetet 
Inom Uppströmsarbetet/Revaq pågår arbetet med att följa upp handlingsplanerna för 2017. Den 26 oktober 
är det dags igen för Revaqträff med VA-huvudman och tillsynsmyndighet i respektive kommun för en 
avstämning hur Revaqarbetet fortlöper.  

Efter informationsmötet med VA-huvudmännen, tillsynsmyndigheterna och några av de stora 
fastighetsbolagen i kommunerna jobbar vi vidare för att utveckla ett samarbete runt informationsinsatser till 
hushåll. Insatserna är tänkta att ske två gånger per år med olika fokusämnen (ex. fett, kemikalier etc.). 

Prioriterade metallerna är samma som för 2016, d.v.s. kadmium, nickel, koppar och zink. Trenderna för de 
senaste 36 månaderna visar att vi fortfarande får in mycket metaller till verket med avloppsvattnet. Behovet är 
stort för fortsatt uppströmsarbete med riktade insatser mot verksamheter och vad de tillför avloppsvattnet.  
Vi behöver kämpa hårdare tillsammans med VA-organisationerna för att uppnå Revaqs krav 2025. 

Forskning och utveckling 
Ett flertal viktiga utvecklingsprojekt avvaktats för att vi ska kunna koncentrera våra begränsade resurser på 
akuta åtgärder i reningsprocessen för att om möjligt klara våra reningskrav för 2017. 
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Produktion - Anläggning och underhåll 
 
Reinvesteringar av maskinell utrustning har, i de delar som enligt ombyggnadsförslaget omfattas av den 
kommande investeringen, strategiskt skjutits upp under en följd av år. Det medför nu ökade kostnader för 
underhåll av utrustning, som enligt planen skulle ha ersatts, som nu måste fungera ännu några år för att klara 
våra utsläppsvillkor. 
Ökad belastning på anläggningen innebär att insatser blir allt svårare att utföra eftersom anläggningsdelar som 
ska åtgärdas måste stängas av för kortare eller längre perioder vilket starkt reducerar vår kapacitet. Besked om 
framtida investering skulle underlätta val av underhålls- och investeringsstrategi. 
 
Förtjockare 1 – Arbetet med att täcka förtjockaren har påbörjats. Täckning utförs för att reducera lukt och 
problem med aerosoler. I samband med detta har betongen renoverats, utrustning ses över, ny tillfartsväg har 
byggts mm. 
 
Bioreaktor 1 och 3 – Arbetet med att byta ut avstängningsventilerna under rötkamrarna har utförts. Arbetena 
har varit komplicerade p.g.a. höga tryck och tung och skrymmande utrustning. 
 
Rotosil – Den gamla rotosilen är i mycket sliten och måste ersättas med en ny modern utrustning. 
Installationen kommer att bli komplicerad eftersom den sitter i huvudströmmen och det är svårt att stänga av 
flödet till denitrifikation och slutfiltreringen.  
 
Tunnelprovtagare – Provtagare för kontinuerlig provtagning kommer från och med vecka 40 att vara 
utplacerade i tunneln i Alby Övre, Alby Nedre, Rönninge och Tobaksmonopolet. I samarbete med 
Stockholm vatten och avfall installeras en provtagare i Eolshälls pumpstation.  
 
Bassängblocket, endast linje 7 har renoverats i år eftersom vi haft allvarliga störningar i reningsprocessen. Vår 
plan var att även åtgärda linje 6 i år men den får vänta tills det är möjligt att stänga denna.  
Reningsverket har totalt 8 linjer vilket innebär stor kapacitetsminskning när underhållsarbeten som innebär 
avstängningar av en linje måste göras. 
 
Damernas omklädningsrum – En totalrenovering genomförs då golv och väggar är fuktskadade. Nya ytskikt 
och ny inredning kommer att göra den gamla miljön, betydligt modernare och trevligare.  
Den kvinnliga personalen har varit med och utformat lokalerna. 
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IT 
 
Under Q3 har IT-driften varit stabil. De åtgärder vi vidtagit för att förhindra intrång har fungerat. Vi 
undersöker och förbereder oss för vad den nya GDPR lagstiftningen innebär för Syvab.  
 
 
NKH-projektet  

Rejektvattenrening (NKS01) 
Projektet vart försenat, men har nu slutbesiktats med godkänt resultat. Ekonomiskt kommer investeringen att 
klaras på budget. Vi är nu i uppstartsskede vilket kommer att ta ca 6 månader. Att anläggningen nu startats 
innebär succesivt minskad kvävebelastning på huvudprocessen.  
 
 
Personal 
 
Sjukfrånvaron fram till och med augusti är 10,88 %. Vilket är onormalt högt, vi brukar ligga på 2-3 %. Det är 
dock något lägre än tidigare under året. Orsaken är i huvudsak ett antal långtidssjukskrivningar som får stort 
genomslag i statistiken. Den ”normala” sjukfrånvaron är alltjämnt låg. 
 
Vi har under hösten startat ett friskvårdsprojekt som innebär en mix av föreläsningar och träning med 
utgångspunkt från de hälsoprofilsbedömningar som gjordes under våren och det personalen själva har önskat. 
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BOTKYRKA KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

DELEGATIONSBESLUT § 517

2017-09-14
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Dnr: 2017-000049

Mottagare
Sydvästra stockholmsregionens va- 
verksaktiebolag - SYVAB 
Himmerfj ärds verket 
147 92 GRÖDINGE
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Föreläggande om att utreda och redovisa orsakerna bakom 
höga halter av BODr, tot-P och tot-N i utgående 
avloppsvatten och att redovisa åtgärder för att säkerställa 
innehållande av gällande begränsningsvärden för 
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag,
SYVAB

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Sydvästra stockholmsregionens 
va-verksaktiebolag AB, SYVAB, Himmerfj ärds verket (bolaget) med 
organisationsnummer 556050-5728 att senast den 6 oktober 2017 skriftligt 
inkomma med en redovisning till tillsynsmyndigheten enligt punkterna 1,2,
3 och 4 nedan, om bolaget underlåter att lämna in denna redovisning utfaller 
vite av 50 000 kr som engångsbelopp första dagen, därefter 5 000 kr för 
varje efterföljande vardag då redovisning uteblivit:

1. inkomma med en utförlig redovisning av orsakerna bakom de höga 
halterna av organiska ämnen, totalfosfor och totalkväve (BOD7, tot- 
N och tot-P) i utgående avloppsvatten från verket,

2. redovisa vilka åtgärder som bolaget bedömer vara möjliga att vidta 
för att tillförsäkra att SYVAB:s begränsningsvärdena för 
avloppsreningsverket avseende BOD7, tot-P och tot-N efterlevs, 
snarast, men senast för verksamhetsår 2018,

3. redovisade åtgärder enligt punkt 2 ska även gälla tör att uppnå de 
begränsningsvärden som framgår av naturvårdsverkets föreskrifter 
för rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från 
tätbebyggelse (NFS 2016:6) under verksamhetsår 2017 och

4. lämna in kvartalsrapport 3.

Handläggare
Elna Topac

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Bestämmelser som beslutet grundar sig på
2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap 14, 21 och 26 §§ miljöbalken (1998:808)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ■ Sesuk Munkhattevagen 45 Telefon vxl 08-530 810 00 
Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 • E-postmiljo@botkyrka.se • Webbwww.botkyrka.se

Syvab diariehandling relaterad 2017-0272-R-0002
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Överklagande
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholms län, se sista sidan.

Motivering till beslutet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att bolaget med stor 
sannolikhet kommer att överskriva sitt begränsningsvärde avseende 
utgående halt av totalkväve (tot-N) från H im m ert]ärdsverket för 
verksamhetsår 2017. Begränsningsvärdet för totalkväve är 8 mg/l som 
årsmedelvärde. Miljöenheten ser också att det finns en risk att bolaget kan 
komma att överskrida det begränsningsvärde för totalkväve på 10 mg/l 
(årsmedelvärde) som framgår av naturvårdsverkets föreskrifter om rening 
och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6). 
Aven halterna av organiska ämnen mätt som (BOD7) och totalfosfor (tot-P) 
har under innevarande verksamhetsår legat något högre i förhållande till 
2015 och 2016. Därmed finner tillsynsmyndigheten skäl till att ställa krav 
på bolaget att de, i enlighet med 26 kap. 21 § miljöbalken, ska lämna in en 
grundlig redovisning av vilka orsaker som ligger till grund för att haltema 
av BOD7, tot-P och tot-N i utgående avloppsvatten är högre än vad som kan 
ses som normalläge.

Av 26 kap. 21 § miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheten får förelägga 
den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd 
av miljöbalken, att lämna in de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser att det är viktigt att bolaget planerar för 
och skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder omgående, i enlighet med 2 kap. 
3 § miljöbalken. Det för att gällande begränsningsvärden för verksamheten i 
möjligaste mån följs och att år 2017 blir ett undantagsår där bolaget som 
lägst kan redovisa att utgående halter maximalt ligger i nivå med vad som 
anges som begränsningsvärden i naturvårdsverkets föreskrifter om rening 
och kontroll av utslänn av avloonsvatten från tätbebvsgelse /NFS 2016:61. 
Bolaget ska kunna redogöra för tillsynsmyndigheten för de åtgärder som 
vidtas. Miljöenheten har genom tillsynsarbetet förstått att bolaget sedan i 
våras arbetar enligt ett åtgärdsprogram för att få till en tillräckligt god 
avloppsvattenrening och skapa förutsättning för efterlevnad av sina villkor. 
Miljöenheten ser ändå att det finns skäl att begära att bolaget noggrant ska 
redovisa för orsakerna bakom de höga halterna av BOD7, tot-P och tot-N i 
utgående avloppsvatten under 2017 och vilka åtgärder som bolaget bedömer 
vara möjliga att vidta. Detta för att miljöenheten ska kunna fullfölja sitt 
tillsynsansvar och göra en bedömning av om de åtgärder som bolaget 
planerar är tillräckliga för att både i närtid och för framtiden garantera en 
god avloppsrening, med så liten påverkan på recipienten Himmerfjärden och 
Östersjön som möjligt.

*2 (5)
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att ställda krav i detta beslut är 
rimliga i enlighet med 2 kap. 7 § miljöbalken. Miljöenheten ser inte att detta 
beslut bör innebära några orimliga kostnader for bolaget utan att det 
underlag för bedömning som efterfrågas kan ses som en del av 
verksamhetens egenkontroll enligt miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är viktigt att säkerställa 
och kontrollera att bolaget skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder. Därför 
beslutar nämnden, enligt 26 kap. 26 § miljöbalken, att föreläggandet gäller 
omedelbart även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag AB, SYVAB, bedriver 
miljöfarlig verksamhet på fastighet Hömingsholm 2:45, genom drift av 
avloppsreningsanläggningen Himmerfj ärdsverket, biologisk behandling av 
avfall och framställning av gasformigt bränsle. Bolaget har genom sin 
kvartalsrapportering redovisat för tillsynsmyndigheten att halterna i 
utgående avloppsvatten från verket av främst totalkväve (tot-N) men också 
totalfosfor (tot-P) och organiska ämnen (BOD7) legat högt i förhållande till 
de begränsningsvärden som bolaget ska innehålla och som framgår av 
villkoren till beslut om att tillåta verksamheten. Fram till och med slutet av 
kvartal 2 (juni månad) har halten i utgående avloppsvatten i medeltal varit 
13 mg/l för tot-N jämfört med begränsningsvärdet på 8 mg/l, 0,41 mg/l för 
tot-P jämfört mot begränsningsvärdet 0,4 mg/l och 8,0 för BOD7 jämfört 
mot begränsningsvärdet 8 mg/l.

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) är det svenska 
genomförandet av EU:s avloppsdirektiv (Rådets direktiv (91/271/EEG) om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Av föreskriften framgår att 
begränsningsvärdet för totalkväve (N-tot) för Himmerfj ärdsverket skulle 
vara 10 mg/l (som högsta koncentration som årsmedelvärde).

I kvartal srapport 2 för Himmerfj ärdsverket framgår att gränsvärdet för
1.1 rA*«W ~AA 1......................... . J - . 601^ * 1 --1 '•iWttVC AAALW iVVJAAAAAAWA UU Av.UA.AAAO. AittÖ UiAUWl A / . PVV AV. V 0.1 ICUdi ClppWA tCA AAAgWil

framgår till viss del orsakerna bakom de höga halterna i utgående 
avloppsvatten. Bland annat omnämns hög inkommande belastning 
tillsammans med process- och driftproblem som bidragande orsaker. 
Miljöenheten efterfrågar nu en skriftlig och utförlig redovisning av 
orsakerna.

Genom tillsynen under 2017 har det även framkommit att det årliga 
underhållet och kontrollen av luftningsbassängema delvis har uteblivit. I 
luftningsbassängema sker nitrifikationen som är en del av den biologiska 
reningsprocessen där bakterier omvandlar kvävet till ammonium (NH4) och 
nitrat (NO3). Bolaget har till tillsynsmyndigheten framfört att detta kan leda 
till haveri på denna anläggningsdel. Miljöenheten bedömer att en
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avstängning for akut underhåll i luftningsbassängema kan komma att leda 
till ökade halter av totalkväve i utgående avloppsvatten. Bolaget har även 
upplyst tillsynsmyndigheten om att man gått in med en investeringsbegäran 
till styrelsen för ombyggnad av verket.

För att miljö- och hälsoskyddsnämnden genom sin tillsyn enligt miljöbalken 
ska kunna bedöma om bolaget vidtar och planerar för tillräckliga åtgärder 
efterfrågas även en redovisning av vilka åtgärder som bolaget bedömer vara 
möjliga för att uppnå så låga halter som möjligt i utgående avloppsvatten. 
Miljöenheten ser detta föreläggande som det första steget att genom 
tillsynen försäkra sig om att bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att fa till 
en tillförlitlig avloppsvattenrening både i närtid och på sikt.

Kommunikation
Bolaget har genom inspektionsrapport daterad den 9 september 2017 
kommunicerats om att miljö- och hälsoskyddsnämnden överväger att 
besluta om detta föreläggande. Av inspektionsrapporten framgår att vi vill 
ha en redovisning av bedömda orsaker bakom de höga halterna av BOD7, 
tot-P och tot-N i utgående avloppsvatten samt en redovisning av vilka 
åtgärder de avser att vidta för att säkerställa så låga nivåer som möjligt i 
utgående avloppsvatten både i närtid och i framtiden. Inga synpunkter har 
inkommit från bolaget.

Information
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är viktigt att nödvändiga 
åtgärder ska vidtas så snart som möjligt men senast så att bolaget bedömer 
det vara rimligt att begränsningsvärdena som gäller kan efterklevas för 
verksamhetsår 2018. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överväger att besluta 
om att verksamheten ska vidta de nödvändiga åtgärder som vi motser att 
bolaget kommer att redovisa med anledning av detta beslut.

Avloppsreningsverk ska drivas och underhållas så att de fungerar 
tillfredsställande under alla normala lokala klimatförhållanden.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Myma Persson
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden

* 4(5)

Bilagor
Kvartalsrapport 1 och 2 för Flimmerljärdsverket 2017. 
Mottagningsbevis
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Så överklagar du/ni beslutet

Du/ni kan överklaga det här beslutet genom att skicka ett brev till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor efter den dag då du/ni 
fick beslutet. I brevet ska du/ni tala om:

• vilket beslut som överklagas, diarienummer och beslutsdatum
• ert namn, organisations- eller personnummer, adress och telefonnummer
• vilken ändring av beslutet du/ni vill ha
• varför beslutet är oriktigt

Underteckna brevet samt bifoga en kopia av beslutet och skicka det till:

Botkyrka kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljöenheten 
147 85 Tumba

Miljö- och hälsoskyddsnämnden omprövar eventuellt beslutet. Om nämnden 
inte omprövar beslutet, skickas det vidare till länsstyrelsen som far göra en 
egen bedömning av er överklagan.

Kontakta handläggaren om du/ni vill ha mer information.
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BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaitningen
Miljöenheten 2017-09-14 Dnr: 2017-000049

Mottagare
Sydvästra stockholmsregionens va- 
verksaktiebolag - SYYAB

Himmerfjärds verket 
147 92 GRÖDINGE

Mottagningskvitto

Skriv under och riv loss den nedre delen och skicka tillbaka till 
miljöenheten senast den 2 oktober 2017. Portot är betalt.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss på telefon 08-530 610 00.

□ Jag har tagit emot delegationsbeslut § 517

Datum

Dnr: 2017-000049

Behörig firmatecknares namnteckning

Namnfortydl igande
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Frankeras
ej-
Adressaten
betalar
portot.

Botkyrka Kommun
Mottagare: Miljöenheten

Svarspost
Kundnummer 150 014 900 
147 20 Tumba
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Kvartalsrapport 1 for Himmertjärdsverket 2017

Tillståndsgiven verksamhet
Miljödomstolen har meddelat Svvab dllstånd att ta emot och behandla 130 000 m' avloppsvatten per dygn 
samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängdema är angivna på årsbasis.

Kontroll
Kontroll av utsläpp av avloppsvatten sker i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (1990:14) om kontroll 
av utsläpp för anläggningar för behandling av avloppsvatten och i enlighet med Naturvårdsverkets 
föresknfter (1990:11) om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.
Kontroll av föroreningsinnehåll i slam sker i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (1994:2) om skvdd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk.
Kontroll av lakvattenpåverkan från slamlager sker i enlighet med ett av Länsstyrelsen fastställt 
kontrollprogram.

Krav och resultat
Det särskilda utsläppsvillkoret för BOD, är i gällande tillstånd fastställt till 8 mg/l som års- och gränsvärde 
samt som kvartals- och riktvärde. LItsläpp av kväve och fosfor är fastställt till 8 mg/l respektive 0,4 mg/l som 
gränsvärde som årsmedelvärde.
I Naturvårdsverkets föreskrift (1994:7) om rening av avloppsvatten frän tätbebyggelse ska utsläpp av COD 
begränsas till 70 mg/l.
Enligt förordningen (1998:944) om förbud m. m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter regleras krav för metallhalter vid användning av slam för jordbruksändamal.

Aret har inletts med fortsatt låg nederbörd. Detta syns på inkommande flöde som ligger på 109 000 m3/d för 
första kvartalet.

Utgående halt av BOD uppgick till 6,7 mg/l för första kvartalet och underskred riktvärdet pä 8 mg/l med 
stor marginal.

Första kvartalet började med fortsatta problem i efterdenitrifikationssteget. Sandbvte och underhäll har 
genomförts i en av fluidbäddama och reningen har kommit igång. LTnder Mars månad uppstod även problem 
med flödesjustering över aktivslamsteget med stor slamflykt som följd. Detta har medfört att utgående kväve 
legat högt under första kvartalet och när utgående rutrat minskade ersattes den av ammonium. Åtgärder 
fortsätter inom kvävereningen.

Kvaliteten för awattnat slam har under första kvartalet innefattas av gällande gränsvärde.

Ingen bräddning har skett från Himmerfjärdsverket samt pumpstation Eolshäll och Pilkorg under första 
kvartalet.

Avvikande mätning

Inga övriga avvikande mätningar har förekommit med avseende pa flödesstyrd provtagning, provhantering 
och analys.

sy va b S

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
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Kristina Stark Pujn

Syvab Grödinge 2017-05-12

Kristina Stark Fujii 
vik. Processchef

Postadress
I lniimci t],n J " i ii- t 
I !~ ! ' i .r« -vlmrc

Säte Org.nr.
-lin kli. 'Im > tf 1 ■'1

Telefon
US i !•■

Telefax E-post

»

internet
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Produktion 2017

Mängd och volym

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 2017
Utgående vatten 
(Mm3)

9,8 9,8

Bräddat vatten, 
verket (Mm3)

0 0

Bräddat vatten, 
pumpstadon (Mm’)

0 0

Avvattnat slam (ton) 6 200 6 200
Torkat slam (ton) 0 0
Utgående BOD (ton) 65 65
Utgående COD (ton) 348 348
Utgående PTOT (ton) 3,1 3,1
Utgående NTOT 
(ton)

109 109

Fordonsgas (NnT) 559 000 559 000
Mottaget substrat

________________

10 000

i

10 000

Provuttag 2017

Provtyp och provtagningsfrekvens

Mät
period

BOD
dygns- 
prov

BOD
helgprov

NTOT/ 
NH4Nn 
dygnsprov

NTOT/
NH4Nn
helgprov

COD/
PTOT
veckoprov

Metaller
månads-
prov

Slamdeklaration
månadsprov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 11 2 11 2 13 3 3

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
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Flödesmätning 2017
Tillrinning, flöde i mJ/d
Mätperiod Himmerfjärds-

verket
Botkyrka Salem Södertälje Nykvarn Stockholm

Huddinge
Kvartal 1 109 000 23 800 2 900 29 300 1 800 44 200
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 109 000 23 800 2 900 29 300 1 800 44 200
Villkor 130 000

_____________

Postadress Säte Orgnr. Telefon Telefax E-post Internet
ill!' Ml -I \ il ■: V v,
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Vattenanalyser 2017
Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l

sy va b S

Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 7,6 42 14 0,34 10,5 0,02
Februari 5,7 33 12 0,32 11 1,16
Mars 6,7 32 12 0,29 11,6 6,0
April

_________Jum
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Kvartal 1 6,7 36 12 0,32 11 2,7
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 6,7 36 12 0,32 11 2,7
Villkor 8 70 - 0,4 8 -

Utgående behandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan < 0,02 < 0,05 < 0,5 11,5 20,7 < 0,9 4,2
Feb < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,8 15 < 0,9 5,0
Mars < 0,02 0,06 <0,5 8,6 29 <0,9 4,4
April
Maj
Juni
Juli
AuS
Sep
Okt
No v
Dec

2017 < 0,02 0,05 <0,5 8,9 22 < 0,9 4,5

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
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Slamanalyser 2017

Spårelement i awattnat slam, halter i mg/kg TS

Mån Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Ag PCB PAH NF
[an 11 0,59 300 23 0,36 20 520 1,5 0,054 <0,30 5,3
Feb 11 0,59 270 22 0,31 20 490 1,4 0,045 <0,30 4,8
Mars 8,7 0,71 280 22 0,34 20 480 1,6 0,044 0,30 7,2
April
Maj
]um
[uli
Aus

ARE___
Okt
Nov
Dec

2017 10 0,63 283 22 0,34 20 497 1,5 0,048 0,30 5,8
Gräns 100 2 600 100 2,5 50 800

Makroelement i awattnat slam, halter i % av TS

Mån TS ^_____ GF NTOT PTOT NH4N K Ca Mg
[an 23 8,5 68,6 5,8 3,0 1,3 0,20 2,3 0,32
Feb 24,3 8 68,1 5,3 3 2^5“ 1,3 0,20 2,3 0,31
Mars 24,4 7,7 67,6 5,2 3,0 1,1 0,21 2,2 0,33
April
Maj
Jun^

Juli_____
Ark____
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 23,9 8,1 68,1 5,4 3,1 1,2 0,20 2,3 0,32

Postadress Säte Qrg.nr, Telefon Telefax E-post Internet
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Kvartalsrapport 2 för Himmerfjärdsverket 2017

Tillståndsgiven verksamhet
Miljödomstolen har meddelat Syvab tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 avloppsvatten per dygn 
samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis.

Kontroll
Kontroll av utsläpp av avloppsvatten sker i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (1990:14) om kontroll 
av utsläpp för anläggningar för behandling av avloppsvatten och i enlighet med Naturvårdsverkets 
föreskrifter (1990:11) om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.
Kontroll av föroreningsinnehåll i slam sker i enlighet med Namrvårdsverkets föreskrift (1994:2) om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk.
Kontroll av lakvattenpåverkan från slamlager sker i enlighet med ett av Länsstyrelsen fastställt 
kontrollprogram.

Krav och resultat
Det särskilda utsläppsvillkoret för BOD7 är i gällande tillstånd fastställt till 8 mg/l som års- och gränsvärde 
samt som kvartals- och riktvärde. Utsläpp av kväve och tosfor är fastställt till 8 mg/l respektive 0,4 mg/l som 
gränsvärde som årsmedelvärde.
I Naturvårdsverkets föreskrift (1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse ska utsläpp av COD 
begränsas till 70 mg/l.
Enligt förordningen (1998:944) om förbud m. m i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter regleras krav för metallhalter vid användning av slam för jordbruksändamål.

Året har fortsatt med låg nederbörd och låga grundvattennivåer. Detta syns på inkommande flöde som nu är 
nere på 102 000 m3/d för andra kvartalet.

Samtliga utgående halter har stigit under kvartal 2. Detta beror på ökad inkommande belastning samt process- 
och driftproblem i reningsstegen. Inkommande belastning och halter är tillagda i kvartalsrapporten. 
COD-belastningen till verket har ökat med 30% jämfört med kvartal 1. Detta ger en högre COD halt i 
utgående under andra kvartalet.

Gränsvärde för kväve kommer inte att kunna nås under 2017. Detta beror på högre inkommande 
belastningen tillsammans med process- och driftproblem i nitrifikation och efterdenitriflkationssteget. Året 
inledes med dålig reningskapacitet i efterdenitriflkationssteget, där sandbyte och underhåll har genomförts i 
två av fluidbäddarna för att få rening komma igång igen.
Linder Mars månad uppstod även problem med flödesjustering över aktivslamsteget med stor slamflykt som 
följd. Detta medförde att utgående kväve låg högt under första kvartalet och när utgående nitrat minskade 
ersattes den av ammonium. Biosteget återhämtade sig inte helt innan det årliga underhållet av 
luftningsbassängerna påbörjades i början av maj. Linderhållet avbröts i slutet av juni, endast en bassäng 
genomfördes, för att möjliggöra mer volym för kvävereningen och minska slambelastningen på 
sedimenteringen. Biosteget blev under kvartalet mer instabilt med ursköljning av kvävebakterier. Vi tappade 
nästan alla NOBer, dvs kvävebakterierna som omvandlar nitrit till nitrat. Åtgärder för få igång nitrifikationen 
har genomförts såsom ökad slamålder och returslamympning. Full fokus har legat på att få igång 
kvävereningen. De senaste värdena visar en positiv trend. De stora mängder nitrit som producerades i 
biosteget, klarade fluidbädden av att rena. Höga nitrithalter kan hämma processen. Rejektvattenreningen har 
under perioden även varit instabil.

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 mfo@syvab.se www.syvah.se
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Utgående halt av BOD uppgick till 9,4 mg/l för andra kvartalet och överskred därmed riktvärdet på 8 mg/l. 
Överskridandet av riktvärdet beror på flera orsaker såsom problem med hög SS i utgående vatten samt 
injustering av metanoldosering av efterdenitrifikation efter dess underhåll. Inkommande belastning av BOD 
har även ökat under kvartal 2, vilket tillsammans har gjort att halterna har varit höga. Åtgärder som 
genomförts är extra tvättning av filtersteget samt har recirkulation av SS i verket brutits. Trenden på BOD är 
nu på nedåtgående och de senaste värdena är under riktvärdet.

Fosforhalterna har under perioden även varit höga pga hög SS i utgående vatten samt att tillräckligt med 
fosfat har försökts hållas för att gynna de biologiska processerna. Inkommande belastning av fosfor har ökat 
med 24% under perioden.

2st industriutsläpp har anmälts till Syvab under andra kvartalet. Recirkulationen stoppades i verket vid båda 
tillfällena för att säkerställa processen. Inga andra kända utsläpp har skett under perioden.

Kvaliteten för avvattnat slam har under andra kvartalet innefattas av gällande gränsvärde.

Ingen bräddning har skett från Himmerfjärdsverket och pumpstation Eolshäll under andra kvartalet. En 
bräddning har skett från pumpstation Pilkorg pga inkommande flöde stängdes till verket för inkoppling av 
nya rejektvattenreningen.

Lakvattenprovtagningen visar att värdena varierar likadant som tidigare provtagningar.

Avvikande mätning

Två avvikande mätningar har förekommit under andra kvartalet.
Vecka 19 analyserades inte COD och P-TOT på utgående vatten pga fel hos det ackrediterade laboratoriet 
AIControl.
Vecka 23 meddelades även tekniska problem hos det ackrediterade laboratoriet AIControl gällande BOD7 på 
utgående vatten. Ingen analys kunde genomföras <9 mg/l, dvs analys kunde ej köras under gällande tillstånd. 
Detta värde räknas ej med i kvartalet.

Inga övriga avvikande mätningar har förekommit med avseende på flödesstyrd provtagning, provhantering 
och analys.

Syvab Grödinge 2017-08-22

Kristina Stark Fujii 
vik. Processchef

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
Himmerf] är ds ver ke t 
14"7 92 Grödinge

Stockno Inr 556050-5728 08 410 0Gi 08 530 270 Uö mfoudsyvab.se www.syv;
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Produktion 2017

Mängd och volym

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 2017

Utgående vatten
(Mm3)

9,8 9,3 19,1

Bräddat vatten, 
verket (Mm3)

0 0 0

Bräddat vatten, 
pumpstation (Mm3)

0 0,0004 0,0004

Avvattnat slam (ton) 6 200 6 800 13 000
Torkat slam (ton) 0 0 0
Utgående BOD (ton) 65 84 149
Utgående COD (ton) 348 421 769
Utgående PTOT (ton) 3,1 4,9 8
Utgående NTOT
(ton)

109 143 252

Fordonsgas (NnT) 545 000 612 000 1 157 000
Mottaget substrat 
(ton)_________________

10 000 12 100 22 100

Inkommande BOD 
(ton)

1 460 1 730 3 190

Inkommande COD
(ton)

4 130 5 430 9 560

Inkommande PTOT 
(ton)

42 52 94

Inkommande NTOT
(ton)_________________

356 401 757

Provuttag 2017

Provtyp och provtagningsfrekvens

Mät
period

BOD
dygns-
prov

BOD
helgprov

NTOT/
NH4Nn
dvgnsprov

NTOT/
NH4NQ
helgprov

COD/
PTOT
veckoprov

Metaller
månads-
prov

Slamdeklaration
månadsprov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3 3
Kvartal 2 10 2 11 2 12 3 3
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 21 4 22 4 25 6 6

Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet
Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se ww.sro
11'" 92 Gtndinge
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Flödesmätning 2017
Tillrinning, f öde i m3/d
Mätperiod Himmerfjärds-

verket
Botkyrka Salem Södertälje Nykvarn Stockholm

Huddinge
Kvartal 1 109 000 23 800 2 900 29 300 1 800 44 200
Kvartal 2 102 000 22 000 2 500 24 700 1 600 38 700
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 105 500 22 900 2 700 27 000 1 700 41 500
Villkor 130 000

Bräddat avloppsvatten, i m3
Bräddningspunkt Datum <1 o 3 v 3 t»

Pilkrog 23/5 420

Lakvatten

Mätpunkt Provdatum Ledningsförmåga
(mS/m)

Kopparhalt
(ug/1)

Kvävehalt
(mg/l)

L1 (lakvatten) 19/4 169 19 60

R7302
(spolplattan)

19/4 90 3 12

BH 7304 (skog) 19/4 80 4 0,72

BH 7305 (bryn) 19/4 52 4,8 1,0

R 7303 (äng) 19/4 50 4,6 1,3
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Vattenanalyser 2017
Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/1

Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 7,6 42 14 0,34 10,5 0,02
Februari 5,7 33 12 0,32 11 1,16
Mars 6,7 32 12 0,29 11,6 6,0
April 8,2 42 14 0,47 10,4 5,9
Maj 9,4 43 14 0,49 17 12,9
Juni 10,8 50 15 0,59 17,3 11,2
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Kvartal 1 6,7 36 12 0,32 11 2,7
Kvartal 2 9,4 45 14 0,52 15 10,3
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 8,0 40 13 0,41 13 6,5
Villkor 8 70 - 0,4 8 -

Utgående behandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan < 0,02 < 0,05 < 0,5 11,5 20,7 < 0,9 4,2
Feb < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,8 15 < 0,9 5,0
Mars < 0,02 0,06 < 0,5 8,6 29 < 0,9 4,4
April < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,3 17 < 0,9 3,8
Maj < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,9 11 < 0,9 5,0
Juni < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,9 10 < 0,9 3,8
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 < 0,02 0,05 < 0,5 9,3 17 < 0,9 4,4
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Vattenanalyser 2017

Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i mg/l

Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
januari 133 388 62 4,1 39 24
Februari 153 433 80 4,3 37 25
Mars 162 446 83 4,4 34 23
April 165 588 116 5,3 37 25
Maj 228 676 114 6,6 47 30
juni 168 495 86 4,8 46 29
juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Kvartal 1 150 424 76 4,3 36 24
Kvartal 2 190 593 106 5,6 43 28
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 169 508 91 5 40 26

Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Månad Jis________ Cd Pb Cu Zn Cr Ni
jan 0,03 < 0,05 1,38 51,6 78,6 1,39 4,26
Feb 0,01 0,07 3,35 68,2 96 2,00 4,37
Mars 0,03 0,16 2,07 70,0 159 3,10 6,12
April 0,03 0,10 2,05 79,7 140 2,54 3,73
Maj 0,06 0,14 2,13 71,3 124 2,74 5,36
juni 0,06 0,13 2,61 68,1 123 2 52 4,12
fuli
AuS
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 0,04 0,10 2,27 68,2 120 2,38 4,66
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Slamanalyser 2017
Spårelement i awattnat slam, halter i mg/kg TS

Mån Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn _As__ PCB PAH NF
Jan 11 0,59 300 23 0,36 20 520 1,5 0,054 <0,30 5,3
Feb 11 0,59 270 22 0,31 20 490 1,4 0,045 <0,30 4,8
Mars 8,7 0,71 280 22 0,34 20 480 1,6 0,044 0,30 7,2
April 9,3 0,75 280 26 0,41 20 680 1,3 0,044 <0,30 9
Maj 9,2 0,57 290 23 0,34 21 580 1,5 0,039 <0,30 9,9
juni 12 0,70 290 24 0,46 22 610 1,7 0,050 0,59 8,9
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 10 0,65 285 23 0,37 21 560 1,5 0,046 0,35 7,5
Gräns 100 2 600 100 2 5 50 800

Makroelement i awattnat slam, halter i % av TS

Mån TS pH GF NTOT PTOT NH4N K Ca Mg
]an 23 8,5 68,6 5,8 3,0 1,3 0,20 2,3 0,32
Feb 24,3 8 68,1 5,3 3,2 1,3 0,20 2,3 0,31
Mars 24,4 7,7 67,6 5,2 3,0 1,1 0,21 2,2 0,33
April 23,8 7,6 66,9 5,4 3,1 1,2 0,21 2,3 0,32
Maj 23,8 7,5 67,5 5,7 3,1 1,4 0,20 2,4 0,30
juni 23,8 7,8 68,6 5,6 2,9 1,3 0,18 2,4 0,29
juli
AuR
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 23,9 7,9 67,9 5,5 3,1 1,3 0,20 2,3 0,31
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Hej,

Bifogat finns två rapporter som svar på föreläggandet "Föreläggande om att utreda och redovisa 
orsakerna bakom höga halter av BOD, tot-P och tot-N i utgående avloppsavatten och att redovisa 
åtgärder för att säkerställa innehållande av begränsningsvärden för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag, SYVAB" med Dnr 2017-000049. Det första är en 
rapport om orsaker och åtgärder till de förhöjda utsläppsvärdena och den andra är en preliminär 
kvartalsrapport 3. Anledningen till att kvartalsrapporten är preliminär beror på att samtliga 
analysresultat för kvartal 3 ännu inte är klara.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning 
Elin Åfeldt
Miljö- och kvalitetsansvarig

sy va b S
SYVAB, Himmerfjärdsverket 
147 92 GRÖDINGE 
+46841077637 
+46732095637 
www.svvab.se
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Förhöjda
utsläppsvärden 2017- 
Orsaker och Åtgärder
Orsaker och direkta åtgärder till försämrade utsläppsvärden år 2017 samt åtgärder 
för att förbättra utsläppsvärden under resterande del av 2017 samt under 2018.
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1. Bakgrund
Under 2017 har halterna av kväve, fosfor och BOD varit förhöjda i olika perioder så till den grad att 
årsmedelvärdena för kväve och fosfor riskerar att överskridas. Medelvärden för kväve för kvartal 1 och 2 
överskred båda den halt som är kravet för årsmedelvärde för kväve både i Syvabs miljötillstånd (8 mg/L) 
och kravet i Naturvårdsverkets förordning NFS 2016:6 (10 mg/L). Under kvartal 3 har kvävereningen 
stabiliserats. Medelvärde för kvartal 3, när ett analysresultat för kvartalet återstår att analyseras, beräknas till 
7,2 mg/l. Beräknas ett årsmedelvärde för kväve för år 2017 fram till v. 37 blir det 11,2 mg/L dvs. över 
kraven både i Syvabs miljötillstånd och NFS 2016:6. För att underskrida kravet för kväve i Syvabs 
miljötillstånd krävs kvävehalter i utgående vatten mycket nära noll vilket är orealistiskt. För att däremot nå 
under kravet i NFS 2016:6 krävs att utsläppt halt under resterande del av året i medeltal understiger 6,6 
mg/L. Detta anses av Syvab vara uppnåeligt. Dock skall uppmärksammas att processen under året har 
uppfattats som mycket känslig och små driftstörningar kan få stora konsekvenser i reningens effektivitet 
troligt på grund av den höga belastning som reningsverket har i förhållande till dess kapacitet.

Fosforhalten i renat avloppsvatten överskred kravet för årsmedelvärde i Syvabs miljötillstånd (0,4 mg/L) 
under kvartal två. När två analysresultat återstår för kvartal tre är det tydligt att medelvärdet för detta 
kvartal (0,56 mg/l) också kommer att vara över kravet för årsmedelvärdet. Årsmedelvärde beräknat på 
analysdata fram till mitten av september är 0,46 mg/L. För att komma under kravet på årsmedelvärde 
krävs att resterande analysvärden under 2017 är 0,25 mg/L eller lägre. Detta bedöms som svårt då 
fosforreningen i skrivande stund är problematisk. Här pågår ett intensivt arbete idag. Detta beskrivs 
närmare senare i rapporten.

Vad gäller BOD överskred kvartal två kravet för årsmedelvärde i Syvabs miljötillstånd (8 mg/L) och 
därmed överskreds också riktvärdet för kvartalet. Kvartal ett och tre har sett bättre ut. I dagsläget finns 
ingen oro för att utsläppsvärdena för BOD kommer att överskrida kravet för årsmedelvärde.

Orsakerna till de förhöjda utsläppsvärdena är en kombination av en allt högre belastning och många 
mindre driftproblem som tillsammans fått stora konsekvenser. Orsakerna beskrivs närmare i avsnittet 
”Orsaker och direkta åtgärder till förhöjda utsläppsvärden under 2017”. I detta avsnitt beskrivs även de 
åtgärder som har utförts för att avhjälpa de driftproblem som ligger till grund för de förhöjda 
utsläppsvärdena. Vidare beskrivs i avsnittet ”åtgärder för att minska risken för att förhöjda utsläppsvärden 
förekommer i framtiden” åtgärder som kommer att vidtas eller har påbörjats för att förhindra risken för att 
utsläppsvärden framöver kommer att överskrida Syvabs miljötillstånd och kraven i NFS 2016:6.

Denna rapport skrivs för att reda ut orsakerna till de förhöjda utsläppsvärdena under år 2017 samt 
beskriva planen och möjligheterna för att förhindra att kraven i NFS 2016:6 för år 2017 samt att kraven i 
Syvabs miljötillstånd överskrids för år 2018 och framåt. Denna rapport är en del i svaret på föreläggande
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om att utreda och redovisa orsakerna bakom förhöjda utsläppsvärdena och åtgärder för att innehållande av 
gällande begränsningsvärden (Dnr 2017—000049) ifrån Syvabs tillsynsmyndighet, Botkyrka kommun.

2. Orsaker och direkta åtgärder till förhöjda utsläppsvärden under 
2017

Orsakerna till varför halterna av BOD, kväve och fosfor varit höga i utgående avloppsvatten kan delas in i 
två kategorier. Den första och huvudsakliga är belastningsrelaterade problem och den andra är 
driftrelaterade problem.

2.1 Belastningsrelaterade problem
Belastningen av kväve, fosfor, BOD och COD ökar till Himmerfjärdsverket. De problem som vi nu 
upplever med förhöjda utsläppsvärden kan därför beskrivas som belastningsrelaterade problem. Att 
processerna blir allt mer ostabila tolkas som ett tecken på att vi ligger nära den maximala belastning som 
reningsverket klarar av.

Inkommande mängder av tot-N, BOD, tot-P och COD har studerats från 2014 till idag. På dessa knappa 4 
år har belastningen ökat enligt tabell 1. Se även figur 1, figur 2, figur 3 och figur 4 för trender av 
belastningsförändringen för respektive ämne.

Tabell 1; Belastningsförändring 2014—2017.
2014 2015 Belastnings- 2016 Belastnings- 2017 Belastnings- Belastnings

förändring förändring förändring förändring
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2017

BOD
kg/d
P-tot
kg/d
COD
kg/d

14913 14235 -5% 14555 2% 16711 13% 11%

373 378 1% 444 15% 498 11% 25%

36325 39815 9% 42475 6% 49307 14% 26%

N-tot
kg/d

3803 3946 4% 4061 3% 4225 4% 10%
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Figur 1; Årsmedelvärden av kg tot-N per dygn för år 2014-augusti 2017

17000

16500

16000

15500
| 15000

Qyj 14500 

14000 

13500 

13000 

12500

BOD

BOD

■ 2014

■ 2015

■ 2016 

■ 2017

Figur 2 Årsmedelvärden av kg BOD per dygn för år 2014-augusti 2017
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Figur 3 Årsmedelvärden av kg tot-P per dygn för år 2014-augusti 2017
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Figur 4 Årsmedelvärden av kg COD per dygn för år 2014-augusti 2017
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Klart är att tot-P och COD har ökat mest procentuellt sett de senaste åren. För dessa ämnen ser ökningen 
ut att bli större med tiden. En belastningsökning på ca 25 % på ca 4 år påverkar möjligheterna att rena 
vattnet till samma låga nivåer som tidigare. Vad gäller kväve så har det ökat stadigt med 3-4 % per år. 
Totalt ca 10 % vilket också är en stor ökning. För de redan små kvävereningsbassängerna blir varje 
procent i belastningsökning märkbar. Trenden för BOD är mer osäker och svår att dra slutsatser av men 
klart är att mängderna som inkommit till Himmerfjärdsverket år 2017 är större än tidigare år.

För att kunna hantera belastningsökningen krävs att Flimmerfjärdsverket byggs om. De ökade krav på 
reningsgrad som följer med det nya tillstånd till anläggning för avloppsvattenrening som fattades beslut om 
den 30/5 2016 av länsstyrelsen gör att behovet av en anläggning med större kapacitet inom en snar framtid 
blir än mer akut. Syvab inväntar idag investeringsbeslut ifrån styrelsen för att ombyggnationen skall kunna 

starta.

2.2 Driftrelaterade problem
Ett flertal driftproblem har förekommit under året. Det är summan av dem alla tillsammans med den höga 
belastningen, se föregående avsnitt, som lett till att reningsresultaten har påverkats negativt. Det är också 
tydligt hur reningsverket hänger ihop och att Himmerfjärdsverket är komplext. En driftstörning på en 
anläggningsdel påverkar en annan. Ett förhållande som skapas för att gynna en anläggningsdel kan också 
verka negativ på en annan. Då utsläppsvärdena av både fosfor och kväve är förhöjda gör detta verket 
mycket svårstyrt. Driftproblemen som orsakat förhöjda utsläppsvärden av BOD, fosfor och kväve finns 
angivna i tabell 2, tabell 3 respektive tabell 4. I tabellerna anges också de åtgärder som utförts för att 
komma till rätta med driftproblemen och resultat av åtgärderna.
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Tabell 2; Förhöjda utsläppsvärden BOD kvartal 2, orsaker och åtgärder.

Datum Händelse Åtgärd Tidpunkt
åtgärd

Resultat

2016-11-28 Fluidbädd 4 och 1 går dåligt. Medför överskott av 
metanol i de bäddar där tillväxten är dålig pga. att de 
andra bäddarna måste få tillräckligt med metanol.

Optimering av kemdosering och sandtvätt. Ympning av slam 
ifrån returslamgrop A.

omgående otillfredsställande

2017-01-30 till 2017-03-08
Och
2017-04-03 till 2017-05-11

Uppstart av fluidbäddar med ny sand. Överskott av 
metanol för att få igång bäddar.

Programmerade om styrningen av metanol så att man kan 
styra metanoldoseringen från 0-120% i alla bäddar.

2017-04-04 Bra och snabbt resultat, 
bäddarna åter i full funktion 
inom 2 veckor från sandbytet.

2017-02-21 Flotation går dåligt. Rundgång på slam. Tvättade skivdiskarna extra ofta med kemikalier samt bröts 
recirkulationen av dåligt slam i verket.

regelbundet bra resultat

2017-02-21 Dålig rening i biologin under våren ledde till höga 
tot-N värden i utgående.

Se tabell för tot-N - -

2017-03-09 samt vid ett flertal
andra tillfällen

Skivdiskfilter tar ej allt vatten. Olika åtgärder vidtagits beroende på orsak. Tvättning av 
skivdiskar har gjorts ofta då slam kvalitén varit dålig, sugning 
av skum/slam som bildats i bassängen i skivdiskfilter tagits 
bort med sugbil, polymerdoseringspunkten ändrad och jobb 
pågår med styrning. Tillsatts av skumdämpningsmedel.

jobb görs 
omgående

oftast bra resultat beroende 
på orsak.

2017-07-21 Ändring av parameter i online instrument som styr 
metanoldoseringen till fluidbädden. Detta medförde 
överdosering av metanol enligt ack data (BOD filt) 
även om lab värdena inte visade täcken på överdos 
(DOC).

Sänkte dosen när detta upptäcktes vecka 32 ingen överdos enligt ack data 
värdena (BOD filt) från vecka
32 och framåt.

2017-09-11 2 skivdiskar upptäcktes ha internt läckage Servicefirma kontaktade för att reparera skadan vecka 41 -
2017-09-14 Upptäcktes att flera skivdiskdukar var trasiga Nya dukar beställdes omgående Omärkbart pga. så höga 

suspenderat material ut.
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Tabell 3; Förhöjda utsläppsvärden fosfor, orsaker och åtgärder

Datum Händelse Åtgärd Tidpunkt
åtgärd

Resultat

2017-08-02 Järnsulfaten slutar ha
önskvärd effekt.

Start efterfällning PCX. 2017-08-17 Önskat resultat uppnås. Fosfatvärden 
sjunker.

2017-08-23 Skum pga. PAC dosering 
gör att skivdiskfilter sätter

PAC dosering avbryts då fosfat och BOD värden annars riskerar öka. 2017-08-24 Fosfatvärden UT ökar men prestandan hos 
skivdiskarna återgår till normalt.

Skumdämpare tillsätts samtidigt som PAC för att kunna efterfälla utan att skivdiskarna sätter igen. 2017-08-28 Önskat resultat uppnås. Fosfatvärden 
sjunker och skivdiskfilter renar bra.

2017-08-25 Utredning av järnsulfatens 
funktion utreds.

Ett flertal P04 prover tagits under flera tillfällen i syfte att utreda hur järnsulfat påverkar P04. Stängning 
av järnsulfatdosering gjordes i 13 h 170830.

2017-08-25
till
2017-08-31

inga tydliga slutsatser kunde dras från 
testerna då bara ett fåtal stickprover 
utfördes och man inte mäter på samma 
vatten på olika ställen. Man såg att P04 ut 
från F. Sed var mycket högre än in under 
järnsulfat dosering medan då inget 
järnsulfat doserades var P04 relativt lika ut 
och in från försedimenteringen.

2017-09-01 Aktivitetstest + FISH Aktivitetstest för nitrifikationen utförd. Provtagning i olika delar i anläggningen (FS IN, FS svart, Bio RA,
FB) för att utreda vilka mikroorganismer vi har i de olika anläggningsdelarna. Vi ser även att FB beter sig 
konstigt då den skummar även om dess reningsgrad är bra.

Proverna visar att %andelarna mellan olika
denitrifikationsbakterier har ändrats och är 
även lite lägre jämför med 2016-12-01.

2017-09-06 24h provtagare provtagningskampanj 2017-09-06 -
2017-09-15

Inget samband med DOC före och efter 
sandfång. Men P04 alltid lite högre ut från 
försedimenteringen än in. Stickprovet som 
labb tog direkt från vattnet jämfördes med 
provet som togs direkt ur provtagaren för 
samma tidpunkt, dessa skilde sig väldigt 
mycket åt. Resultaten är inte så tillförlitliga.

2017-09-11 Renovering av 
primärslampumpar

vecka 37 Efter att pumparna renoverades steg nivån 
i primärslamförtjockaren drastiskt och 
vattnet började efter hand få en ljusare 
färg. Vattnet i försedimenteringen har åter 
fått sin normala färg vecka 39. Men P04 
problemen fortsätter.

2017-09-26 Möte med andra 
processexperter inom 
avloppsvattenfrågor.

Misstankar om att det är FeS (järnsulfid) som bildas istället för FeP04. Skulle förklara det svarta vattnet i 
försedimenteringen samt varför inte förfällningskemikalien (järnsulfat) biter på inkommande P04. Som 
åtgärd har man pumpat ut extra mycket primärslam från försedimenteringen (även om det varit 0 meter 
slam enligt lodningsresultaten varje vecka). Provtagningskampanj planeras in vecka 41 för att optimera 
luftningen så att så mycket som möjligt av förfällningskemikalien oxideras från 2+ till 3+ samtidigt som 
inkommande sand sedimenterar.

2017-09-27 
jobb pågår

Tabell 4; Förhöjda utsläppsvärden av kväve under 2017, orsaker och åtgärder.
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Fluidbädden

Datum Händelse Åtgärd Tidpunkt åtgärd Resultat

2016-11-28 Aktiviteten i 2 linjer i fluidbädden (denitrifikationen) 
försämrades drastiskt.

Optimering av kemdosering och sandtvätt. Omgående Otillfredsställande

Ympning av slam ifrån returslamgrop A. 2016-12-12 -löpande fram 
tills sandbytet

Otillfredsställande

Byte av sand samt reparationer FBI. 2017-04-03 till 2017-05-11 Bra denitrifikation 2017-05-16

Byte av sand samt reparationer FB4. 2017-01-30 till 2017-03-08 Bra denitrifikation 2017-03-21

2017-08-01 Kvävetoppar ut från fluidbädden pga. recirkulation och 
maxmetanoldosering

Gjort om styrningen för fluidbädd 3 och 4 samt justerat upp 
metanolpumpen. Jobb pågår med att ändra styrningen för fluidbädd 1 och
2 samt att få huvudpump 4 samt 6 igång så att man kan få ett jämnare och 
reglerat flöde genom verket.

2017-09-29 jobb pågår mindre kvävetoppar då mindre 
vatten recirkulerar i
fluidbädden.

Biosteget

Datum Händelse Åtgärd Tidpunkt åtgärd Resultat

2017-01-31 Försämrade slamegenskaper SQI i block B redan i 
januari, värdet gick över 150 (2017-01-25). 
Slamegenskaperna i block A gick över 150mg/g 2017- 
03-18

Ökning av överskottslamuttag för att få bort dåligt slam. Löpande under januari Ej nått önskvärda resultat. 
Försämrades ytterligare pga. 
punkten nedan

2017-02-21 Flotation började gå dåligt. Cirkulation av 
flotationsvattnet till tunnel stör försedimentering (Ftj 3 
går dåligt vilket ökar problemen i flotation) och 
slammet blir så dåligt så att inga bakteriekluster bildas, 
heller inga mikrodjur. De växte på andra ställen i 
verket.

Justeringar av de olika inloppsflödena i flotation för att inte försämra 
samtliga bassänger.

Löpande under våren. Förbättrade utsläppsvärden 
ifrån flotation.

Polymerdosering förbättrades 2017-03-01 till 2017-07-31 Färre stopp i polymerdosering.

Utgående flotationsvatten släpptes till sandfilter 10 för att få stopp på 
recirkulationen av dåligt slam i verket.

2017-06-12 till 2017-06-14 Filter 10 satte igen. Försöket 
fick avbrytas men förbättringar 
i flotation syntes.

Delar av utgående flotationsvatten släpptes till sandfilter 10 för att få 
stopp på recirkulationen av dåligt slam i verket. Resterande gick till 
skivdiskfiltren.

2017-06-28 till 2017-06-30 Förbättring syntes redan 
tidigare i flotation men detta 
kan ha påskyndat processen.

2017-03-04 Nitrifikationen försämras ytterligare. Dålig 
bakterietillväxt. Troligt pga. ovanstående. Se graf på
N03 Esed.

Överskottslamuttaget stängdes för att bevara de bakterier som finns kvar. 2017-03-06 till 2017-04-05

Stegbeskickning för att förhindra att returslammet sköljs ut. Har gjorts i perioder under 
hela året.

Justering av inloppsluckor till biosteget för att skapa en bättre miljö för 
bakterietillväxt i specifika bassänger.

Har gjorts i perioder under 
året.

Har gett resultat under korta 
perioder.

Ympning ifrån returslamgrop B till A-blocket då B blocket gick bättre 2017-05-25 till 2017-06-19 Inga märkbara resultat

Optimala syrebörvärden beroende på vilken bakterie som vi vill öka 
tillväxten av.

2017-03-06 till 2017-03-24 
(se nedan)

Kort period.
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2017-03-14 Byte gasmotor. Detta innebar påverkan i form av 

syrebrist till redan ostabila processer.
Påskyndar så mycket som möjligt. Servicefirman kallade in mer personal. 2017-03-20 Syrehalter återgick till det 

normala när installationen var
klar.

2017-03-14 För att stoppa läckage av vatten till bräddkanalen 
öppnades inloppsluckorna in till biologin. Då blev det 
en svallvåg igenom biosteget vilket sköljde ur bakterier 
ytterligare. Som följd blev reduktionen ännu sämre.

Överskottslammet redan stängt och luftbrist. Åtgärder ej mojigt.

2017-04-11 Lite slamuttag i luftningen (ös uttag) -> dåliga 
slamegenskaper -> flotation gick dåligt -> 
flotationsvattnet till tunnel störförsedimentering -> Ftj
3 går dåligt vilket ökar problemen i flotation -> 
slammet blir så dåligt att inga bakteriekluster bildas, 
heller inga mikrodjur. De växte på andra ställen i 
verket.

Höjer överskottslamuttaget för att få bort dåligt slam 2017-04-11

2017-04-29 Bräddning ifrån avgaskammare 1 till flotation kan ha 
försämrat slamavskiljningen i flotation ytterligare. 
Bräddning pga. nivågivaren gick sönder.

Nivågivare bytt. 2017-04-30 Bräddning upphör.

2017-05-06
till 2017-06-
26

En av åtta bassänger togs ut drift pga. renovering och 
underhåll av skrapor. Då processen redan var påverkad 
gav detta ett större genomslag än beräknat.

Renoveringen påskyndades. 2017-05-06 till 2017-06-26 När alla 8 linjer åter i drift 
började biologen åter bli bra.

Överskottslamuttaget stängdes. 2017-05-06 till 2017-06-26

Normal översyn av skrapor och maskinell utrustning kunde ej genomföras 
sommaren 2017 pga. det allvarliga läget i reningsprocessen. Åtgärder 
kräver att en åttondel av verket stängs av under kortare eller längre tid.
Att åtgärda samtliga linjer kräver reducerad bassängvolym under hela 
sommaren. Tidigare har man stängt en linje varje sommar utan problem 
för renovering (före 2015) eftersom vattentemperaturen är hög, inflödet 
lågt och belastningen lägre på sommaren.

Risk för framtida problem. 
Renovering behöver göras så 
snart det är möjligt.

Det fanns ej processvatten för att kunna dosera 
polymer i sedimenteringen under våren pga. jobb med 
isolering av rör. Detta kunde möjligen ha underlättat 
problemen med slamkvaliteten

Utbyggnad av processvattenkapaciteten färdigställd.

Svallvågor vid byte av pumpsteg samt avstängning av 
verket påverkar reningen negativt bl.a. pga. ursköljning 
av slam. Har exempelvis berott på regn och 
nybyggnation.

Försöker jämna ut pumpsteg och jobba så mycket som möjligt med 
varvtalsstyrda pumpar.

2017-08-07 Låga tot-N värden pga. att biologin började gå bättre 
samt pga. att fluidbädden även reducerar nitrit. 
Fullständig nitrifikation åter vecka 33.

2017-09-08 Strömavbrott i hela verket. Tillfälliga driftstopp i flera 
anläggningsdelar som fick återstartas manuellt. Tyvärr 
gick inte gasmotorn att återstarta direkt, åter i drift 
2017-09-13. Detta ledde till syrebrist i 
luftningsbassängerna.

Tekniker från Danmark kom hit så snart som möjligt för att återstarta 
gasmotorn.

2017-09-13 Biologen återhämtade sig 
mycket snabbt då luftflödet till 
bassängerna blev högre.
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3. Åtgärder för att minska risken för att förhöjda utsläppsvärden 
förekommer i framtiden

Åtgärder kommer att utföras i flera reningssteg under hösten och vintern 2017 samt våren 2018 för att 
tillförsäkra att Syvab efterlever begränsningsvärdena i miljötillståndet för år 2018 samt uppfyller NFS 
2016:6 för år 2017. Åtgärderna syftar till att ytterligare optimera reningen och öka stabiliteten av driften av 
reningsverket. Arbeten som behöver utföras på anläggningen vid genomförande av åtgärderna kan leda till 
en kort, begränsad tid med förhöjda utsläppshalter. Åtgärder utförs för att minska risken för förhöjda 
utsläppsvärden av BOD, kväve och fosfor framöver. Åtgärderna redovisas för respektive ämne nedan.

3.1 Åtgärder för att begränsa utsläpp av BOD
En orsak till att BOD-utsläpp uppstått under 2017 är överdosering av metanol i denitrifikationssteget. För 
att minska risken för att detta sker installerades år 2013 flera små dospumpar för metanoldosering, en till 
varje sandbädd i denitrifikationssteget. Detta för att varje bädd ska kunna få en individuell dos av metanol 
baserat på dess behov. Dock har överdosering ändå skett i samband med att bäddarna haft ingen eller 
väldigt låg reduktion av kväve och därmed även BOD. Detta problem åtgärdades delvis direkt genom att 
ändra i styrprogrammet så att dosen nu går att ställa lägre än tidigare, se avsnittet om orsaker och åtgärder 
till driftproblemen. Som komplement till detta kommer även en ny rutin att införas för behandling av 
avloppsvatten i fluidbäddar som förbrukar mycket små mängder av metanol. I denna kommer det att ingå 
analystäthet alternativt användning av online TOC analysator så att maxvärde för löst organiskt kol (DOC) 
ut ifrån den aktuella bädden lättare kan kontrolleras och hållas. Korrelationen mellan DOC och BOD på 
filtrerat vatten ut ifrån bädden kommer också att studeras.

Utsläpp av partikulärt material, höga halter av suspenderade ämnen i utgående vatten, kan innebära utsläpp 
av BOD. För att minska risken för att detta inträffar skall styrning av polymerdoseringen vid sista 
reningssteget, skivdisk filtret, ses över. Flär inkluderar styrningen idag ostabila flödesgivare. Arbete med 
flödesgivare har pågått under en längre tid men förbättringarna är inte tillräckliga för att ge den stabilitet i 
regleringen som önskas. Doseringen blir därmed instabil. För att komma tillrätta med detta problem 
planeras en flytt av doserpunkten. Flytten innebär både reglering av polymerdoseringen med en stabilare 
flödesgivare och en längre inblandningstid för polymeren vilket ökar möjligheterna till en effektiv 
flockning av partiklar. För att ytterligare optimera inblandningen och förlänga inblandningstiden av 
polymer ses möjligheten över för att bygga en mellanvägg i kanalen in till skivdisk. Denna kommer att 
förlänga vägen för vattnet in till skivdisk. Den kommer också att förhindra stillastående vatten vilket 
förhindrar bildning av flytslam som stör processen.

På grund av förhöjda halter av fosfor i utgående avloppsvatten sker nu en efterfällning med 
polyaluminiumklorid (PAC) innan skivdiskfiltren. Detta kan förändra karaktären på partiklarna i vattnet
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och därför kan polymeren behöva bytas ut. Tester med olika polymer kommer att göras i labskala. Vid 
behov kommer polymeren att bytas ut. Arbetet med polymertyp och doserpunkt samt ny reglering av 
polymer är uppstartat i september månad.

Bräddning förbi skivdiskfiltren kan uppstå vid en ökning av vattennivån i kanalen som leder in till 
skivdiskfiltren. En sådan nivåökning sker vid en flödesförändring genom verket t.ex. på grund av byte av 
pumpsteg i huvudpumpstationen. Olika sätt att förhindra bräddning förbi skivdisk filtret vid variation av 
flöde genom verket undersöks. Den vägg som planeras att byggas i kanalen in till skivdiskfiltren kommer 
att förlänga vägen för vattnet och därmed jämna ut nivån på vattnet in till skivdiskfiltren vilket förhindrar 
bräddning. En annan åtgärd som ses över för att förhindra bräddning förbi skivdiskfiltren är att sänka 
filtrens tvättpumpar. Om filtren kan tvätta vid en lägre vattennivå än vad som idag är möjligt kan de vara 
igång vid en lägre vattennivå och således ett lägre flöde. Idag stängs ett eller flera filter av vid lågflöde. Det 
tar sedan en tid för ett avstängt filter att starta upp vid en flödesökning. Om flödet och därmed nivån i 
kanalen in till filtren ökar drastisk är då uppstartstiden för att behandla detta högre flöde inte fullt lika lång 
om fler filter redan är igång. En sänkning av tvättpumparna bör därför öka spännet för nivån som 
skivdiskfiltren kan vara igång vilket minskar fördröjningen i systemet.

3.2 Åtgärder för att begränsa utsläpp av fosfor
Orsakerna till varför förfällningen av fosfor inte fungerar, se avsnittet orsaker och direkta åtgärder, utreds. 
Det finns en misstanke om att järnet i fällningskemikalier reagerar med sulfider som förekommer i 
försedimenteringsbassängen. Detta skulle även förklara den svarta ton vattnet i försedimenteringen antagit 
under en tid. För att minska risken för att gammalt slam med ett högt svavelinnehåll finns kvar i bassängen 
ökas slamuttaget ur försedimenteringsbassängerna under en försöksperiod med start i slutet av september 
månad. Under oktober månad kommer också nya biåsmaskiner att startas för luftningen i sandfång. För att 
förbättra förutsättningarna för att fälla fosfor kommer då ett projekt att startas med målet att skapa 
förutsättningarna för att en oxidation av det tvåvärda järnet till trevärt järn blir så bra som möjligt 
samtidigt som avskilj ning av sand fungerar bra.

Om halten av suspenderade ämnen är förhöjt leder det i de allra flesta fall till ett utsläpp av fosfor. 
Åtgärderna nämna för skivdiskfilter i avsnittet ”åtgärder för att begränsa utsläpp av BOD” förväntas 
därför ha effekt även vad gäller fosforhalter i utgående avloppsvatten.

En åtgärd som startades redan i augusti var att efterfälla fosfat med hjälp av polyaluminiumklorid (PAC) 
innan skivdiskfilteranläggningen. Parallellt med att försöka styra förhållandena för att få igång förfällningen 
av fosfor kommer åtgärder för att förbättra efterfällningen ytterligare att utföras. Efterfällning kommer att 
ske för att ytterligare sänka utgående halter av fosfat även om försöken med att förbättra förfällningen når 
önskad effekt. Vid tillsats av PAC innan skivdiskfiltren bildas ett skum som har försämrande egenskaper 
för det efterföljande filtrets effektivitet vilket gjorde att försök med efterfällning till en början innebar 
ökade halter suspenderade ämnen och fosfor på utgående vatten. För att motverka detta tillsattes
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skumdämpare i samband med PAC tillsats. Detta har visat sig fungera bra. Därför kommer 
doseringsutrustning att installeras med en mer permanent lösning vilket innebär större behållare, dospump 
och isolering så att dosering kan ske även vintertid.

Idag doseras PAC som en konstant dos. För detta skall en styrning införas så att möjlighet skapas för att 
fälla mer under den tid på dygnet då belastningen är högre. Överdoseras PAC kan det sätta igen filtren 
vilket istället kan innebära ökade halter fosfor och BOD i utgående vatten. En styrning av dosen PAC 
minskar risken för detta och innebär då också att det vid högflöden går att fälla bort mer fosfor eftersom 
dosen av fällningskemikalie inte behöver anpassas efter låga flöden.

3.3 Åtgärder för att begränsa utsläpp av Kväve
Två ”typer av kvävetoppar” i form av nitrat har uppmärksammats ut ifrån denitrifikationsanläggningen, 
fluidbädden. Det vill säga, det finns två huvudsakliga orsaker till att kvävehalterna i vattnet ut ifrån 
denitrifikationsanläggningen är högre än normalt. Den ena beror på att mängden metanol som kan 
tillsättas fluidbädden idag är begränsad till ett maxflöde som på grund av den ökade belastningen av kväve 
nu innebär ett utsläpp av nitrat under de delar av dygnet då belastningen är som störst. Detta har 
uppmärksammats under kvartal 3 då omvandlingen av ammonium till nitrat i biosteget varit tillräckligt hög 
för att inte all nitrat ska kunna tas omhand i denitrifikationen. Utredning av var begränsningen ligger och 
möjligheter för att åtgärda detta kommer att utföras under november månad. Frågeställningar som ska 
besvaras är:

• Är det pumparna eller ledningarna som är begränsande för metanolflödet?
• Krävs ombyggnation för att öka flödet av metanol? I så fall hur omfattande avseende på tid och 

ekonomisk investering?

Den andra typen av kvävetopp som uppmärksammats ut ifrån fluidbädden uppstår vid recirkulation över 
fluidbädden. För att sanden i fluidbäddarna ska fluidisera är de beroende av ett visst inflöde. För att hålla 
detta flöde recirkuleras vatten från utgående fluidbädd till inkommande fluidbädd då inkommande flöde 
inte är tillräckligt högt för att samtliga bäddar ska få det flöde de kräver. Detta medför en svårighet i att 
hitta rätt kemikaliedosering. Dessutom kan längre perioder av lågflöde, som t.ex. somrar med lågt 
grundvatten och lite regn, som under 2017, innebära rundgång av gammalt vatten och därmed till viss del 
gammalt slam som kan störa bakterietillväxten i bädden. Ett försök har startats upp i början av oktober för 
att ändra styrningen för recirkulationen. Detta försök kommer att utvärderas med avseende på:

• reningsgrad vid lågflöde
• tvättning av sanden för att ta bort överskottsslam, påverkas den av flödesstyrningen
• Kan tendenser till att bädden ”packas ihop” urskiljas
• Upptäcks några svårigheter i att nå maxflöde efter att bäddarna stängs av eller har ett lägre inflöde 

under en period.

Styrstrategi för inflödet ska efter detta beslutas och en permanent styrning införas. Målet är att flödet till en 
eller två bäddar begränsas eller stängs helt under en kort period, i storleksordningen 1 -3 timmar, för att
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minska eller helt förhindra recirkulation. Styrning skall införas så att en variation av vilken bädd som får 
sänkt flöde eller stängs av skall variera. Detta för att förhindra att bäddarna klibbar ihop på grund av att de 
inte fluidiserar under en längre period. Det innebär att under en lång period med lågt flöde ska 
recirkulationen kunna minskas under hela den perioden.

Undersökning av hur effektivt metanolen blandas in vid dosering med de doserpumpar som är individuella 
för varje bädd undersöks jämfört med när en stor pump ger hela metanolflödet till totala vattenflödet. 
Skillnader i nitrathalt ut ifrån fluidbädden har uppmärksammats beroende på vilka pumpar som körs. 
Doserpunkterna är olika för den stora metanolpumpen och de fyra små. Om det visar sig vara en skillnad i 
inblandning ska de små doserpumparna flyttas till före istället för efter vattenpumparna.

Styrstrategierna för tvätt av sanden i fluidbädd ska ses över. Detta görs i samband med att styrningen 
förändras vad gäller flöde och recirkulation. Tvätten har till uppgift att tvätta bort det slam som finns i 
överskott på sandkornen. Detta förhindrar sanden ifrån att hamna på för hög nivå i bassängen då det kan 
innebära att delar av sanden åker med vattnet som går ut ur fluidbädden. Tvättningen utförs av 
tvättpumpar som startas och stoppas beroende av sandbäddens nivå. Dessa nivåer måste hela tiden 
regleras så att bäddens och givarens nivåer stämmer överens med varandra. Gör de ej det kan det leda till 
sandflykt eller för mycket tvätt. För mycket tvätt innebär att det övre skiktet i sanden tvättas helt ren ifrån 
bakterier. Det leder i sin tur till att bakterietillväxten i sandbäddens nedre skikt blir för stort. Det medför 
att sanden klibbar ihop och ej fluidiserar. Rutiner för lödning av sandbäddens faktiska nivå och inställning 
av nivågivare kommer att uppdateras under senhösten 2017.

Uppstarten av Syvabs nya rejektvattenrening, som ett led i att anpassa verksamheten efter den ökande 
belastningen, kommer att minska belastningen på den övriga kvävereningen. Minskningen kommer i 
medeltal att vara runt 250 kg per dygn vilket är ca 6 % av den totala belastningen. Den nya 
rejektvattenreningen är dessutom en mer energieffektiv process som inte är i behov av tillsats av kolkälla. 
Uppstart av den nya rejektvattenreningen påbörjades 170918. Uppstartsperioden beräknas till ca 2 
månader. Sedan följer en intrimningsperiod om ca tre månader. Den befintliga rejektvattenreningen byts ut 
på grund av att den är för liten för kvävemängderna i rejektvattnet. De bassänger som utgör befintlig 
rejektvattenrening är ombyggda försedimenteringsbassänger som skall återställas men kommer fram till 
den stora ombyggnationen som planeras för Himmerfjärdsverket och under byggnationstiden att 
tjänstgöra som uppluftningszoner för att aktivera slammet i nitrifikationssteget. Detta kommer att medföra 
att bassängvolymen som idag utnyttjas till rening av ammonium potentiellt skulle kunna utökas med upp 
till 3000 m’ vilket motsvarar en ökning med ca 15 %. Detta eftersom avloppsvattnet i större utsträckning 
kommer att kunna skickas in direkt i de zoner i nitrifikationen som idag utnyttjas för luftning av slammet. 
Även om det inte under årets alla månader kommer att vara möjligt att styra på det sättet kommer 
möjligheterna för hur nitrifikationen styrs att öka och reningen med största sannolikhet att bli effektivare. 
Då den befintliga rejektvattenreningen kommer att nyttjas till årsskiftet beräknas projektstart utav detta 
under våren 2018.
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För att om möjligt optimera styrningen av nitrifikationssteget ytterligare har konsulthjälp tagits in från och 
med slutet av september. Denna kontakt kommer att fortlöpa så länge behov finnes. Här behandlas frågor 
om styrstrategin såsom till vilken grad förfällning bör ske för att maximera förutsättningarna för 
nitrifikation, behovet av stegbeskickning, styrning av luften så att luftflödet blir som störst där störst 
behov finns.

För att fortsätta skydda nitrifikationsbassängerna för ursköljning av slam kommer vatten fortsatt att lagras 
i tunneln vid behov. Ett medelflöde av max ca 6000 m3/h kommer att tas in i reningsverket. Skulle ett 
känt utsläpp av en kemikalie som kan verka hämmande i något av verkets biologiska reningssteg kommer 
förbiledning av detta vatten att ske. Detta för att förhindra en utslagning av något av de biologiska 
reningsstegen då det kan ta månader innan reduktionen når en godtagbar nivå igen.

3.4 Åtgärder som förbättrar reningen av BOD, fosfor och kväve

Under 2017 har Syvabs flotationsanläggning haft upprepade perioder av försämrade reningsresultat. 
Åtgärder har också utförts i anläggningsdelen under året, se avsnittet orsaker och direkta åtgärder till ökade 
utsläppsvärden 2017. För att säkra driften av anläggningsdelen har nu i september månad en kompressor 
hyrts in då problemen på befintlig kompressor var alltför ofta återkommande. Fler orsaker till varför 
reningen i flotation varit försämrad har också undersökts. Detta resulterar i två åtgärder som kommer att 
utföras under hösten och vintern 2017.

• Låsning av ventilerna för dispergeringsvattnet i linje 4-6 kommer att utföras. Dessa har haft en 
tendens att ”skaka igen” vilket försämrar slamavskiljningen i anläggningsdelen.

• För att optimera driften av flotation ska sand inte förekomma i någon större utsträckning. Rutin 
för en ökad kontroll av sandförekomst i flotation skall införas. Förekommer sand kan det försämra 
flödesfördelning och polymertillsats och den ska då sugas bort.

Det har uppmärksammats att små mängder vatten kan rinna över till bräddkanalen efter 
försedimenteringen vid höga flöden på grund av läckage vid bräddluckor. Det är så små mängder att det 
inte registreras som en bräddning av bräddflödesmätaren, under 1 m3/h. En pump kommer att installeras 
för att pumpa tillbaka detta vatten till försedimenteringen. Detta för att minimera påverkan på halterna av 
BOD, kvave och fosfor i utgående vatten ifrån Himmerfjärdsverket.

4. Slutsatser
De förhöjda utsläppsvärdena ifrån Himmerfjärdsverket med avseende på BOD, fosfor och kväve beror 
dels på en ökande belastning och dels på en rad driftrelaterade problem. Åtgärder har gjorts löpande under
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året men det finns ett flertal åtgärder som skall utföras under hösten, vintern och våren för att förhindra 
att begränsningsvärden överskrids i fortsättningen. Åtgärderna kommer att genomföras i flera olika 
reningssteg för att optimera reningen.
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Preliminär Kvartalsrapport 3 för Himmerfjärdsverket 2017
Rapport begärd från tillsynsmyndighet enligt föreläggande om att utreda orsakerna bakom höga halter av 
BOD?, tot-P och tot-N, Dnr 2017-000049. Då samtliga analysvärden ännu inte rapporterats är denna rapport 
preliminär. Syvab inkommer med fullständig rapport när samtliga analysresultat från kvartal 3 har 
inrapporterats.

Tillståndsgiven verksamhet
Miljödomstolen har meddelat Syvab tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 avloppsvatten per dygn 
samt att motta och behandla 50 000 ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis.

Kontroll
Kontroll av utsläpp av avloppsvatten sker i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (2016:6) om rening och 
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse och i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter 
(1990:11) om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier mm.
Kontroll av föroreningsinnehåll i slam sker i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (1994:2) om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk.

Kontroll av lakvattenpåverkan från slamlager sker i enlighet med ett av Länsstyrelsens fastställt 
kontrollprogram.

Krav och resultat
Det särskilda utsläppsvillkoret för BOD 7 är i gällande tillstånd fastställt till 8 mg/l som års- och gränsvärde 
samt som kvartals- och riktvärde. Utsläpp av kväve och fosfor är i gällande tillstånd fastställt till 8 mg/l 
respektive 0,4 mg/l som gränsvärde och årsmedelvärde.
I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift (2016:6) om rening och kontroll av utsläpp från avloppsvatten 
från tätbebyggelse ska utsläpp av COD begränsas till 70 mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde). 
Enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av 
kemiska produkter regleras krav för metallhalter vid användning av slam för jordbruksändamål.

Mängden avloppsvatten som inkommit till Himmerfjärdsverket under kvartal 3 har varit förhållandevis låga, 
se tabell 1. Detta återspeglas även i d}^gnsmedelvärden för inflöde, se tabell 4. De låga vattenmängderna beror 
på låga nederbördsmängder. Inkommande och utgående mängder i ton för BOD, COD, kväve och fosfor 
redovisas endast i den slutgiltiga kvartalsrapport 3. Detta eftersom analysresultaten ej är klara. De värden som 
saknas är markerade med kursiv text i tabell 1 och 2. Övriga utgående mängder och volymer redovisas i tabell 
1. Dock har inkommande mängder av kväve, fosfor, BOD och COD studerats för de senaste fyra åren. En 
tydlig ökning av alla fyra ämnena har skett. De problem som Syvab haft med att rena vattnet till önskad 
reningsgrad kan således betraktas som belastningsrelaterade. En högbelastad process blir känsligare för de 
driftproblem som uppstår.

Två bräddningar av låggradigt renat avloppsvatten har skett ifrån Himmerfjärdsverket under kvartal 3. Det 
första tillfället var på grund av en anmälan om ett industriutsläpp av lut. Beslut att förbileda vattnet förbi 
reningsverkets redan känsliga biologiska processer togs för att skydda reningen ifrån en större utslagning. Den 
andra bräddningen ifrån Himmerfjärdsverket berodde på att stora regnmängder hade kommit under en kort 
tid och maxflöde för vad den biologiska reningen klarar i flöde överskreds något trots lagring av 
avloppsvatten i tunneln. Mängder och tidpunkter för bräddat vatten återfinns i tabell 5. Analysresultat för
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bräddat vatten förbi Himmerfjärdsverket återfinns i tabell 11 och 12. Två bräddningar har under kvartalet 
skett ifrån pumpstationen i Eolshäll. Vid båda tillfällena kom stora regnmängder på en kort tid. Den senaste 
bräddningen berodde delvis också på att en ventil ej återställdes efter service och problem i styrsystemet då 
reservpumpen inte startade. Felsökning i styrsystemet pågår.

Eakvattenprovtagning sker under kvartal 2 och 4. Analysvärden ifrån kvartal 2 återfinns i tabell 6. Tabellen 
kommer att kompletteras i kvartalsrapport nummer 4.

Halter av COD, BOD, kväve och fosfor samt metaller i utgående avloppsvatten redovisas i tabell 7 respektive 
tabell 8. Då de sista analysresultaten för kvartal 3 ännu ej är klara redovisas resultat till och med augusti 
månad. Där resultat saknas markeras detta med kursiv text. Preliminära utsläppsvärden för kvartal 3 redovisas 
nedan för kväve, fosfor och BOD.

Under kvartal två var nitrifikationen mycket ostabil. Under det tredje kvartalet har nitrifikationen återhämtat 
sig. Förbättringen beror bland annat på att rundgången av internt slam på verket kunde brytas. Under augusti 
och september månad kan nitrifikationen benämnas som god med en hög procentuell reduktion. Processen 
upplevs också som mer stabil än tidigare under året. Även denitrifikationen har stabiliserats under kvartal 3. 
Analysresultaten för sista veckan för kvartalet är ännu inte är klar, medelvärde för kväve för kvartalet t.o.m. 
vecka 38 är 7,3 mg/l. Årsmedelvärdet beräknat t.o.m. vecka 38 uppnår 11,2. Att uppnå begränsningsvärdet 
för 2017 är ej möjligt. Däremot anses det rimligt att nå begränsningsvärdet i NFS 2016:6 10 mg/l (högsta 
koncentration som årsmedelvärde). Se vidare åtgärder och resonemang kring de höga kvävehalterna i 
utgående vatten i separat rapport, ”förhöjda utsläppsvärden 2017 — orsaker och åtgärder”.

Fosforhalten i utgående vatten har varit förhöjd under kvartal tre. Fällningskemikalien (järnsulfat) fäller ej ut 
fosfor i önskvärd utsträckning. Problemen började i början av augusti. Utredningar pågår. En trolig teori är 
att järnet som skall fälla ut fosforn i stället reagerar med sulfider i vattnet. För att komma tillrätta med detta 
ökas luftningen i sandfång vid uppstart av nya biåsmaskiner under vecka 40. En ökad luftning kan leda till att 
större andel av det tvåvärda järnet i järnsulfaten oxideras till trevärt järn tidigare i processen vilket minskar 
risken för att järnsulfid bildas. Dessutom har slamuttaget i försedimenteringen ökats för att minska risken för 
att gammalt svavelrikt slam finns kvar i processen. Som åtgärd för att sänka fosforhalterna i utgående vatten 
har efterfällning startats med en annan fällnings kemikalie (Polyaluminiumklorid, PAC). Detta har stundtals 
fungerat bra tillsammans med dosering av skumdämpare för att förhindra att efterföljande skivdiskfilter sätter 
igen. Då detta tidigare endast används som en komplettering till den huvudsakliga fosforreningen finns 
begränsningar för att kunna uppnå fullgoda resultat. Halten suspenderat material i utgående vatten har också 
varit något hög vilket bidrar till förhöjda fosforvärden i utgående vatten. Möjlighet till justeringar av 
kemikaliedosering till skivdiskfiltren ses över. Fosforreningen är i nuläget problematisk och det är troligt att 
gränsvärdet för år 2017 överskrids även för fosfor. Kvartalsmedelvärdet för totalfosfor för kvartal 3 uppgick 
efter v. 37 till 0,57 mg/l och årsmedelvärdet t.o.m. v.37 till 0,46 mg/l. Orsaker och åtgärder till de förhöjda 
utsläppsvärdena av fosfor går att läsa mer om i rapporten ”Förhöjda utsläppsvärden 2017 — orsaker och 
åtgärder”.

Utgående BOD halt för det tredje kvartalet när ett värde återstår ligger under riktvärdet för kvartalet 
(5,9mg/l). Årsmedelvärde så här långt, t.o.m. v. 37 ligger också under gränsvärde för året (7,lmg/l). Det finns 
i dagsläget ingen oro för att årsmedelvärdet kommer att överskridas. Då analysresultat ifrån två veckor 
återstår för kvartal 3 har hittills inget BOD värde legat över riktvärdet för kvartalet.
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Kvaliteten för awattnat slam har så här långt (juli och augusti) under tredje kvartalet innefattats av gällande 
gränsvärden. Se tabell 13 och 14.

Avvikande mätningar
Inga avvikande mätningar har förekommit med avseende på flödesstyrd provtagning, provhantering eller 
analys, se tabell 3 för provtyper och provtagnings frekvens.

Syvab Grödinge 2017-10-05 

Elin Åfeldt
Miljö- och kvalitets ansvarig
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Mängd och volym

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 2017
Utgående vatten 
(Mm3)

9,8 9,3 8,7 27,8

Bräddat vatten, 
verket (Mm3)

0 0 0,014 0,014

Bräddat vatten, 
pumpstation (Mm3)

0 0,0004 0,0058 0,006

Avvattnat slam (ton) 6 200 6 800 5 500 18 500
Torkat slam (ton) 0 0 0 0
Utgående BOD (ton) 65 84 149
Utgående COD (ton) 348 421 769
Utgående PTOT (ton) 3,1 4,9 8
Utgående NTOT (ton) 109 143 252
Fordonsgas (Nm3) 545 000 612 000 497 000 1 654 000
Mottaget substrat 
(ton)________________

10 000 12 100 12 300 34 400

Tabell nr 1, utgående mängder.

Inkommande BOD (ton) 1 460 1 730 3 190
Inkommande COD (ton) 4 130 5 430 9 560
Inkommande PTOT (ton) 42 52 94
Inkommande NTOT 
(ton)

356 401 757

Tabell nr 2, inkommanden mängder.

Provuttag 2017
Mät
period

BOD 
dygns - 
prov

BOD
helgprov

NTOT/
NH4Nn
dygnsprov

NTOT/
NH4Nn
helgprov

COD/
PTOT
veckoprov

Metaller
månads-
prov

Slamdeklaration
månadsprov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3 3
Kvartal 2 10 2 11 2 12 3 3
Kvartal 3 11 2 11 2 13 3 3
Kvartal 4

2017 32 6 33 6 38 9 9
Tabell nr 3
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Flödesmätning 2017
Tillrinning, flöde i m3/d

Mätperiod Himmerfjärds
verket

Botkyrka Salem Södertälje Nykvarn Stockholm
Huddinge

Kvartal 1 109 000 23 800 2 900 29 300 1 800 44 200
Kvartal 2 102 000 22 000 2 500 24 700 1 600 38 700
Kvartal 3 94 900 20 500 2 200 21 400 1 300 32 900
Kvartal 4

2017 102 000 22 100 2 500 25 100 1 600 38 600
Villkor 130 000

Tabell nr 4.

Bräddat avloppsvatten, i m3
Bräddningspunkt Datum Volym (m3)
Himmerf] ärdsverket 20/8 14 100

31/8-1/9 13

Pilkrog 23/5 420

Eolshäll 4/9 680
21/9 5820

Tabell nr 5, bäddat avloppsvatten under 2017.

Lakvatten

Mätpunkt Provdatum Ledningsförmåga 
(mS / m)

Kopparhalt
(ug/l)

Kvävehalt
(mg/l)

L1 (lakvatten) 19/4 169 19 60

R7302
(spolplattan)

19/4 90 3 12

BH 7304 (skog) 19/4 80 4 0,72

BH 7305 (bryn) 19/4 52 4,8 1,0

R 7303 (äng) 19/4 50 4,6 1,3

Tabell nr 6
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Vattenanalyser 2017
Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l

Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 7,6 42 14 0,34 10,5 0,02
Februari 5,7 33 12 0,32 11 1,16
Mars 6,7 32 12 0,29 11,6 6,0
April 8,2 42 14 0,47 10,4 5,9
Maj 9,4 43 14 0,49 17 12,9
Juni 10,8 50 15 0,59 17,3 11,2
Juli 7,0 42 12 0,45 10,3 7,4
Augusti 5,4 38 12 0,71 5,6 1,1
September
Oktober
November
December

Kvartal 1 6,7 36 12 0,32 11 2,7
Kvartal 2 9,4 45 14 0,52 15 10,3
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 7,6 40 13 0,46 11,7 5,7
Villkor 8 70 - 0,4 8 -

Tabell nr 7

Utgående behandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan < 0,02 < 0,05 <0,5 11,5 20,7 < 0,9 4,2
Feb < 0,02 < 0,05 <0,5 6,8 15 < 0,9 5,0
Mars < 0,02 0,06 < 0,5 8,6 29 < 0,9 4,4
April < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,3 17 < 0,9 3,8
Maj < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,9 11 < 0,9 5,0
Juni < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,9 10 < 0,9 3,8
Juli < 0,02 < 0,05 < 0,5 13,4 9 < 0,9 3,4
Aug < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,1 13 < 0,9 3,8
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 < 0,02 0,05 < 0,5 9,3 17 < 0,9 4,4
Tabell nr 8
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Vattenanalyser 2017
Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i mg/l

Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N
Januari 133 388 62 4,1 39 24
Februari 153 433 80 4,3 37 25
Mars 162 446 83 4,4 34 23
April 165 588 116 5,3 37 25
Maj 228 676 114 6,6 47 30
Juni 168 495 86 4,8 46 29
Juli 170 525 84 5,0 40 28
Augusti 176 452 82 4,8 46 30
September
Oktober
November
December

Kvartal 1 150 424 76 4,3 36 24
Kvartal 2 190 593 106 5,6 43 28
Kvartal 3
Kvartal 4

2017 169 500 88 4,9 41 27
Tabell nr 9

Inkommande obehandlat avloppsvatten, halter i ug/1

Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni
Jan 0,03 <0,05 1,38 51,6 78,6 1,39 4,26
Feb 0,01 0,07 3,35 68,2 96 2,00 4,37
Mars 0,03 0,16 2,07 70,0 159 3,10 6,12
April 0,03 0,10 2,05 79,7 140 2,54 3,73
Maj 0,06 0,14 2,13 71,3 124 2,74 5,36
Juni 0,06 0,13 2,61 68,1 123 2,52 4,12
Juli 0,06 0,11 5,24 74,5 113 2,21 5,11
Aug 0,03 0,11 1,90 55,8 96,2 1,88 3,87
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 0,04 0,10 2,27 68,2 120 2,38 4,66
Tabell nr 10
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Bräddat låggradigt renat avloppsvatten, halter i mg/l

Datum Vecka BOD PTOT NTOT NH4N COD TOC
20/8 33 71 2,5 34 27 160 45
31/8 35 29 1,7 26 20 97 22

Tabell nr 11

Bräddat låggradigt renat avloppsvatten, halter i mg/l

Datum Vecka Pb Cd Hg Cu Cr Ni Zn
20/8 33 0,60 <0,05 <0,02 20,1 1,01 4,8 33
31/8 35 0,53 <0,05 <0,02 21,8 <0,9 3,6 33

Tabell nr 12
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Slamanalyser 2017
Spårelement i awattnat slam, halter i mg/kg TS

Mån Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Ag PCB PAH NF
Jan 11 0,59 300 23 0,36 20 520 1,5 0,054 <0,30 5,3
Feb 11 0,59 270 22 0,31 20 490 1,4 0,045 <0,30 4,8
Mars 8,7 0,71 280 22 0,34 20 480 1,6 0,044 0,30 7,2
April 9,3 0,75 280 26 0,41 20 680 1,3 0,044 <0,30 9
Maj 9,2 0,57 290 23 0,34 21 580 1,5 0,039 <0,30 9,9
Juni 12 0,70 290 24 0,46 22 610 1,7 0,050 0,59 8,9
Juli 17 0,58 290 23 0,35 20 630 1,5 0,085 0,51 8,3
Aug 23 0,66 320 24 0,37 23 630 1,8 0,070 0,58 10
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 11 0,64 286 23 0,38 20 570 1,5 0,052 0,37 7,6
Gräns 100 2 600 100 2,5 50 800

Tabell nr 13

Makroelement i awattnat slam, halter i % av TS

Mån TS PH GF NTOT PTOT NH4N K Ca Mg
Jan 23 8,5 68,6 5,8 3,0 1,3 0,20 2,3 0,32
Feb 24,3 8 68,1 5,3 3,2 1,3 0,20 2,3 0,31
Mars 24,4 7,7 67,6 5,2 3,0 1,1 0,21 2,2 0,33
April 23,8 7,6 66,9 5,4 3,1 1,2 0,21 2,3 0,32
Maj 23,8 7,5 67,5 5,7 3,1 1,4 0,20 2,4 0,30
Juni 23,8 7,8 68,6 5,6 2,9 1,3 0,18 2,4 0,29
Juli 22,8 7,5 67,6 5,5 3,1 1,4 0,21 2,8 0,31
Aug 24,8 8,3 66 5,1 2,9 1,3 0,21 2,8 0,32
Sep
Okt
Nov
Dec

2017 23,8 7,9 67,6 5,5 3,0 1,3 0,20 2,4 0,31
Tabell nr 14
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Resultat är fortsatt bra och följer i all väsentlighet budget, prognos för helår ligger något under budget.   
Vi har fyra större avvikelser mot budget i vår prognos; avskrivningar –2 miljoner kronor, drift och 
underhåll –1,2 miljoner kronor, räntor +0,5 miljoner kronor och energikostnad +2 miljoner kronor.  
 
Biogasförsäljningen har ökat något och vi ligger nu något över budget, substratkostnaden har också ökat 
då vi ser tuffare konkurrens, dock fortfarande god lönsamhet.  
 
Den Finansiell riskrapporten visar att vi följer finansieringspolicyn, räntenivån uppgår till 1,79 % och 
genomsnittlig räntebindningstid är 2,5 år. Kapitalbindningstid uppgår till 2,9 år och faller även den inom 
vår finansieringspolicy som anger 2-4 år.  
 
Inga avvikelser i övrigt att rapportera.  
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Intäkter Budget 2017 170831  Prognos 2017 

Anslutningsavgifter 147 000           98 000             147 000           

Övriga rörelse int 13 000             9 601               13 000             

Totala intäkter 160 000          107 601          160 000          

Kostnader Budget 2017 Utfall 170831  Prognos 2017 

Drift

Kemikalier 13 300 -            6 981 -              13 300 -            

Slamtransport 11 000 -            6 904 -              11 000 -            

Energikostnad 21 000 -            10 381 -            19 000 -            

Övrigt drift 33 845 -            24 805 -            35 000 -            

Summa drift 79 145 -            49 071 -            78 300 -            

Personal Budget 2017 Utfall 170831  Prognos 2017 

Lönekostnader 25 520 -            15 657 -            25 520 -            

Pensionskostnader 3 000 -              2 069 -              3 000 -              

Sociala kostnader 8 940 -              4 983 -              8 940 -              

Utbildning 500 -                  223 -                  500 -                  

Övrigt personal 1 105 -              793 -                  1 105 -              

Summa Personal 39 065 -            23 725 -            39 065 -            

Finansiellt Budget 2017 Utfall 170831  Prognos 2017 

Avskrivning 29 980 -            21 220 -            32 000 -            

Ränteintäkter -                     -                     -                     

Räntekostnader 10 560 -            6 020 -              9 900 -              

Övrigt finansiellt 1 200 -              854 -                  1 200 -              

Skatt 50 -                    33 -                    50 -                    

Summa Finansiellt 41 790 -            28 127 -            43 150 -            

Totala kostnader 160 000 -         100 923 -         160 515 -         

Resultat 0 6678 -515
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Biogasverksamheten 2017 (Tkr)

Budget Utfall augusti Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 11 500                    8 402                      12 000                    
Substratintäkter 50                            52                            75                            
Summa intäkter 11 550                    8 454                      12 075                    

Driftskostnader
Underhåll / drift 1 700 -                     1 425 -                     2 000 -                     
El 1 000 -                     730 -                         1 000 -                     
Arbetstid 480 -                         273 -                         480 -                         
Substrat omkostnad 1 500 -                     1 132 -                     1 650 -                     
Summa driftskostnader 4 680 -                     3 560 -                     5 130 -                     

Kapitalkostnad
Räntor 2 260 -                     1 450 -                     2 260 -                     
Avskrivning 2 300 -                     1 502 -                     2 300 -                     
Summa kapitalkostnader 4 560 -                     2 952 -                     4 560 -                     

Resultat 2 310                      1 942                      2 385                      
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§ 6.2 Investeringar 
 
Renovering av omklädningsrum/duschar i administrationsbyggnad har påbörjats, därefter kommer fönster 
bytas ut i denna byggnad.  
 
Akut byte av ventiler och cirkulationspumpar har genomförts i Rötkammare 3. Täckning har påbörjats av 
Förtjockare 3 för att reducera lukt.    
 
 

 
Beviljad investeringsram (mkr) 

 
IB 2017 

 
Reinvesteringar 

 
Akutinvesteringar 

 
Nyinvesteringar 

 
Summa 

 
30,2 

 

 
30 
 

 
0 

 
0 
 

 
60,2 

 
 
 
 
 
Förbrukat 
 
Aktiverat 
 

 
3,9 

 
Pågående arbeten 
 

 
30,5 
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Aktiverat
Specifikation Budget Utfall Prognos
Maskinellutrustning 6,0                 2,6                 6,0            
Inventarier 2,0                 1,3                 2,0            
Summa investeringar 3,9                 

Pågående arbeten

Nyinvesteringar (mkr)

NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Projektering 30,0          20,6          0,7            21,3          8,7                               28,0    
Oberoende granskning 1,5            0,4            0,8            1,2            0,3                                 1,5    

Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Rejectvattenrening 50,0         19,6         15,3         34,9          15,1                             50,0    

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Renovering bassäng 16,0          10,7          5,0            15,7          0,3            16,0                  
Renoverion Adm 3,0            0,6            0,6            2,4            3,0                    
Investering arbetsmiljö 0,5            0,3            0,3            0,2            0,5                    
optimering skivdisk 0,5            0,3            0,3            0,2            0,5                    
Ventilbyte RK3 1,5            1,1            1,1            0,4            1,5                    
Täckning  F3 1,5            0,4            0,4            1,1            1,5                    
Ekerö 5,0            2,4            -             2,4            2,6            2,6                    
Övrigt 21,6          16,0          6,0            22,0          0,4 -           21,6                  
Summa reinvesteringar 49,6          29,1          13,7          42,8          6,8            47,2                  

Summa pågående arbeten 30,5          
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Internbanken

Kapitalbindning

Antal år

0-1 år 0

1-2 år 162

4-5 år 268

2,9 år 430

2,9 år 3 år

Räntebindning Norm

Mkr %

210 50%

60 - -

120

40 - -

0 - -

1,79% 2,5 år 430

2,5 år 2,0 år

Genomsn. 

räntebindn.tid

Norm enl. 

finanspolicy

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

max 70%

Limit enl. 

finanspolicy

9,3%

Totalt

5-10 År

Ja

1 - 3 år

Inom tillåtet 

intervall?

Ja

100,0%

48,8%

14,0%

Totalt 100,0%

Antal år

0-1 År

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Norm enl. 

finanspolicy

Ränta

Över 10 År

Genomsn. 

räntebindn.tid

max 40%

Inom tillåtet 

intervall?

0,0%

37,7%

62,3%

Ja

Inom limit enl. 

finanspolicy?

Genomsn. 

kap.bindn.tid

Mkr

Andel av total 

skuld

Tillåtet intervall enl. 

fin.policy

Limit enl. 

finanspolicy

FINANSIELL RISKRAPPORT 2017-08-31

FINANSIERINGSRISK
Genomsn. 

kap.bindn.tid

Ja2 - 4 år

Andel av total 

skuld

0,0%

3-5 År

RÄNTERISK

1-3 År

27,9%

0

50

100

150

200

250

300

0-1 år 1-2 år 4-5 år

M
k
r 

Förfalloprofil kapitalbindning 

0-1 År 1-3 År 3-5 År 5-10 År Över 10 År

M
k
r 

Förfalloprofil räntebindning 

1 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist



Internbanken

Kommunal borgen

Botkyrka kommun

Huddinge kommun

Södertälje kommun

Nykvarns kommun

Stockholms stad*

Salems kommun

Totalt

 * 35,1 mkr av Stockholms stad ram är tidsbegränsad till 2024-12-31.

Motpart

Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

2017-08-31

0

17 850 000 1 200 000 0

430 000 000 30 000 000 650 000

137 600 000 9 600 000

Outnyttjat

105 150 000 7 200 000 650 000

3 900 000 0

Varav check

0

0

7 300 000 600 000 0

460 650 000 460 000 000

PLACERINGAR

2017-07-31

-22 019 687

169 600 000

Motpart

Bank 1

19 050 000

-22 636 602

7 900 000

169 600 000

0

158 200 000 11 400 000

Belopp

19 050 000

Återst löptid (dagar)

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto [kr]

Ram

113 000 000

3 900 000

7 900 000

Utnyttjat

BORGENSRAMAR

147 200 000

112 350 000

3 900 000

Varav lån

147 200 000

2017-08-31

0

2 Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist
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§ 8.1 Beslutsprocess för projektet Nya krav Himmerfjärdsverket (NKH) 

1. Styrelsen tar inriktningsbeslut. Upphandlinsprocess kan starta för att vinna tid. Avtal för 
byggnation får ej tecknas förrän styrelsen tagit investeringsbeslut. 

2. Respektive ägarkommun tar ställning till inriktningsbeslutet och beslutar om borgenstäckning. 

3. Styrelsen fastställer investeringsbeslutet utifrån respektive ägarkommuns ställningstagande i 
borgensfrågan.   

Efter att investeringsbeslutet har tagits är byggnationstiden 7 år, här ingår upphandling, 
projektering och genomförande. Om investeringsbeslut tas under hösten 2017 kan den nya 
anläggningen stå klar 2024.   
 

Finansiering 

Finansiering är reglerat i aktieägaravtalet. Finansiering sker med lån och borgenstäckning av 
respektive kommun med fördelning enligt levererad volym. 
 
Upptagning av lån sker successivt och borgenstäckning kommer begäras i två omgångar. 
Avsikten är att söka ”grön” upplåning vilket bör vara fördelaktigt och tillämpligt för denna typ av 
investering.   
 
Frågor har ställts om alternativ finansiering utan borgenstäckning från kommunerna är möjlig.   
 
Frågan har ställts till banker som anger att räntenivån då hamnar på 2 % över borgenslån, men då 
krävs att soliditeten är 30 % av balansomslutningen. Vilket skulle innebära ett aktietillskott på 600 
miljoner kronor från kommunerna. Fördelningen av aktiekapital har tidigare varit jämt fördelat 
vilket betyder att respektive kommun skulle få tillföra 120 miljoner kronor, dock skulle 
lånebehovet för företaget minska i motsvarande nivå. Finansiering utan borgen är osäker och 
med väsentlig kostnadsökning varför detta alternativ ej bör väljas.   
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Risker 

Risker kan delas in i två delar, kalkylerbara risker och marknadsmässig risker. 
 
De kalkylerbara kostnaderna utgörs av investeringens innehåll och kan förutses med prislistor, 
erfarenhetsvärden från liknande projekt och budgetofferter som har inhämtats. Investeringar och 
ombyggnation i befintlig anläggning innehåller ofta överraskningar och kan kalkyleras med 
normalmetoder. Investeringskalkyler visar på en investering på 1 181 miljoner kronor, i denna 
summa har kalkylerats 121 miljoner kronor i oförutsedda kostnader. Oförutsedda kostnader 
varierar mellan 5-15 % beroende på osäkerhet i kalkylunderlag. Investering har kalkylerats i 2014 
års kostnadsnivå och på detaljnivå. Budgetofferter har inhämtats för större byggnationsdelar och 
maskinell utrustning. 
 
Marknadsmässiga risker utgörs av inflation, indexförändringar, ränteförändringar, finanskriser 
och upphandlingsutfall utifrån konkurrensfrågor, konjunktur och efterfrågan från övriga 
byggnationer inom VA-området och byggprojekt. En rimlig ansats kan vara att lägga en reserv på 
10-20 % för sådana omständigheter, vilket blir ca 120-240 miljoner kronor. 
 
Styrelsen har tagit beslut om att ränta som ackumuleras i projektet ska aktiveras och läggas till 
projektkostnaden. Räntekostnaden hamnar på ca 60 miljoner kronor vid en räntenivå på 2 % och 
om räntan stiger till 4 % hamnar kostnaden på 120 miljoner kronor. 
 
Sammantaget kan risknivån som en rimlig ansats sättas till 360 miljoner kronor inklusive hänsyn 
till ackumulerad ränta.  

 

Nya kommuner/områden 

I dimensioneringen ingår initialt vattnet från Eolshäll. När Eolshäll kopplas bort finns utrymme 
för närliggande kommuner att ansluta sig såsom Ekerö, Gnesta, Trosa och Hölö/Mölnbo, vilket 
är medtaget i dimensioneringen.  
Diskussion pågår fortfarande runt Ekerö kommuns anslutning och utredning pågår gällande 
anslutning av Gnesta kommun och med Telge nät för anslutning av reningsverken Hölö och 
Mölnbo. 
 
Anläggningen är dimensionerad för 350 000 personer.  
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Framtida potentiella anslutningar 

Ytterligare framtida anslutningar är möjlig - anläggningen kan klara av en utbyggnad för upp till  
500 000 personer. Infrastrukturen i vattenvägar och bassängvolymer för biologisk rening finns 
redan i nuvarande anläggning. Ytterligare investering krävs då i en komplettering av membran 
och maskinell utrustning.  
 
Föreslagen anläggning ger ökad rening av kväve och fosfor och ger ett partikelfritt vatten som 
innebär reduktion av mikroplaster. Membrantekniken innebär att anläggnigen är förberedd för 
läkemedelsrening.   
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§ 8.2 Beslut om fortsatt handläggning av NKH-projektet  
 (Nya Krav  Himmerfjärdsverket) 
 
 
Denna handling bygger på den investeringsframställan daterad 2016-09-18, som presenterades i oktober 2016.  
 
Föreslagen investering har granskats av en oberoende granskningsgrupp som presenterade för styrelsen i mars 
2017 och i juni 2017 för ägargruppen. Granskningen kom fram till tre grundläggande motiv till att välja  
MBR-tekniken för den planerade anläggningen: 
 

• Det är den enda tekniken som visat sig klara utsläppskraven enligt pilotkörningar vid 
Syvab. 
 

• Utifrån uppdaterade kalkyler (2017) medför MBR den lägsta investeringskostnaden och 
livscykelkostnaden av de två huvudalternativen. 
 

• Det är relativt kostnadseffektivt att öka kapaciteten på membrananläggningen för framtida  
behov om en ytterligare skärpning av miljövillkoren skulle bli aktuell. 

 
Investeringsframställan har sin grund i att Syvab erhållit nya tillstånd för sin verksamhet. De nya villkoren är 
på den nivån att dagens verk ej kan klara dem och att det därför krävs en större om- och nybyggnation. Det 
befintliga tillståndet medger inkommande mängd vatten till 130 000 m3/dygn, den volymen beräknas var 
uppnådd 2019, därför krävs att en ombyggnation behöver komma igång i närtid. 
Dimensioneringen av investeringen har satts till 2040 men den tar även hänsyn till framtida expansion efter 
2040 så att fortsatt expansion är möjlig, men då krävs kompletterande investeringar. 
  
Redan 2011 startade utredningen och många olika processutformningar har studerats och försök har 
genomförts med olika reningstekniker. Utredningarna har lett till en processutformning med 
kaskadkväverening och membranfilter, utformningen blir robust och kostnadseffektiv.  
 
Ett principförslag (PF1) har tagits fram hur processutformningen ska vara, därefter har fördjupat 
principförslag gjorts med utgångspunkt att förbättra utformning och sänka kostnaderna (PF2). 
 
Investeringskostnaden har beräknats till 1,181 miljoner kr och innebär att kostnaden ökar med  
ca 2 kr/m3. Investeringskostnaden har beräknats av konsult enligt underlaget i principförslaget och utifrån 
erhållna budgetkalkyler från tänkbara leverantörer, erfarenhetsvärden och nyckeltal från genomförda projekt. 
Hänsyn har tagits till oförutsedda kostnader som kan uppstå med ombyggnation/anpassning av befintlig 
anläggning.  
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Risker 
Risk finns att förändringar sker i konjunktur, och index för olika kostnadsslag vilket kan ge konsekvenser i 
förinvesteringen.  
 
Upphandling enligt LOU av investeringen kan ge effekter, både positiva och negativa. 
 
Räntekostnaden kommer att aktiveras först då anläggning är färdigställd enligt styrelsebeslut, räntan är ej 
medräknad i investeringsbeloppen. Samtliga belopp är beräknade i 2014 års kostnadsnivå.  
 
I PM ” Beslutsprocess för projektet nya krav Himmerfjärdsverket ” har beslutsprocess, finansiering och risker 
belysts.  
 
Förslag till beslut 
 

• Att styrelsen beslutar; Inriktning för fortsatt handläggning i enlighet med Investeringsframställan    
daterad 2016-09-18. 
 

• Att styrelsen beslutar; Rekommendera ägarna att ta beslut enligt förslaget Investeringsframställan 
daterad 2016-09-18. 

 
• Att uppdra VD att påbörja upphandling och detaljprojektering. För ett genomförande av upphandling 

förutsätts att nödvändiga investeringsbeslut tas i ägargruppen för projektets genomförande.  
 

• Att uppdra VD vidare handläggning av NKH-projektet tillsvidare finansieras genom omfördelning 
inom tilldelad budget   
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1. SAMMANFATTNING  
 
Denna investeringsframställan har sin grund i att Syvab erhållit nya tillstånd för sin verksamhet. De nya 
villkoren är på den nivån att dagens verk ej kan klara dem och att det därför krävs en större om- och 
nybyggnation. Det befintliga tillståndet medger inkommande mängd till 130 000 m3/dygn, den volymen 
beräknas var uppnådd 2019, därför krävs att en ombyggnation behöver komma igång i närtid. 
 
Dimensioneringen av investeringen har satts till 2040 men den tar även hänsyn till framtida expansion 
efter 2040 så att fortsatt expansion är möjlig, men då krävs kompletterande investeringar. 
  
Kraven som ställs i tillståndet är så strikt satta att det krävs en processutformning som utnyttjar ny teknik 
med stor hänsyn tagen till ekonomi och, energiåtgång men även förberedelser för framtida reningskrav. 
  
Redan 2011 startade utredningen och många olika processutformningar har studerats och försök har 
genomförts med olika reningstekniker. Utredningarna har lett till en processutformning med 
kaskadkväverening och membranfilter, utformningen blir robust och kostnadseffektiv. Membrantekniken 
har också valts av Stockholm Vatten VA AB i sin stora ombyggnad. 
  
Ett principförslag (PF1) har tagits fram hur processutformningen skall vara, därefter har fördjupat 
principförslag gjorts med utgångspunkt att förbättra utformning och sänka kostnaderna (PF2.) 
 
Investeringskostnaden har beräknats till 1.181 miljoner kr och innebär att kostnaden ökar med  
ca 2 kr/m3. 
 
Ombyggnationen är stor och komplicerad och skall ske samtidigt som pågående reningsprocess/krav ska 
upprätthållas.  Ombyggnation under pågående verksamhet kräver nogsam planering och process/drift- 
övervakning.  
 
 

2. NYA VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN 
 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnade 2016-05-30 Syvab tillstånd till 
fortsatt och utökad verksamhet. Tillståndet är begränsat till en maximal belastning om 350 000 pe om året 
beräknat som 70 g BOD7/pe/dygn* samt mottagning av 50 000 ton externt organiskt material. 
 
De villkor som gäller vattenreningen och påverkar dimensioneringen av de processdelar som ingår i detta 
projekt är resthalter i renat vatten av BOD7, totalfosfor och totalkväve enligt följande: 
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Parameter Resthalt Period 
BOD7 5 mg/l kalenderårsmedelvärde 
Totalfosfor 0,2 mg/l kalenderårsmedelvärde 
Totalkväve 6 mg/l kalenderårsmedelvärde 

 
Dessa villkor överensstämmer med av Syvab ansökta värden och som varit styrande i arbetet med 
framtagandet av principförslaget för om- och tillbyggnaden. 
 
*En personekvivalent är en standardiserad belastning av 70 g BOD7/pe/dygn. Tillståndet medger därmed 
en inkommande belastning av 24 500 kg BOD7/dygn vilket motsvarar, omräknat till den verkliga 
dygnsbelastningen per person till Syvab, ca 400 000 personer.  
 
 

3. PROJEKTMÅL  
 

3.1 Anslutning/belastning 
Som underlag för det framtagna principförslaget gällande det framtida Himmerfjärdsverket har en 
belastning motsvarande ca 380 000 personer använts (motsvarar ca 310 000 pe). När detta underlag togs 
fram pekade befolkningsprognoserna på en ökning av befolkningen i Stockholms län med 1,5 % per år 
varvid denna belastning skulle uppnås år 2040. Prognosen tog därmed hänsyn till möjligheterna för 
anslutning av befolkning från tillkommande kommuner och bortkoppling av Eolshäll år 2018. Ny tidplan 
för Stockholms projekt Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) betyder att Eolshäll inte kommer att 
kopplas bort före 2024. Nya prognoser för framtida befolkningsökning inom anslutna områden visar dock 
på en snabbare ökning än prognosticerad. I systemhandlingsskedet kommer en uppdatering av 
belastningsprognosen därför att göras och en justering av nödvändig maskinell utrustning att uppdateras. 
Anläggningen byggs med stor flexibilitet och möjlighet till stegvis kapacitetsökning. Flödesmässigt har 
hänsyn till kommande ökning tagits i principförslaget. Med en ytterligare komplettering av membran för 
slamavskiljning beräknas anläggningen ha en framtida reningskapacitet för ca 500 000 personer (ca 425 000 
pe). 
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3.2 Nya Himmerfjärdsverket och miljömålen 
Vid en jämförelse med nuvarande verk kan nya Himmerfjärdsverket förväntas förbättra 
miljömålsuppfyllelsen när det gäller fem miljömål. 

• Begränsad klimatpåverkan med etappmål  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård  
• Ingen övergödning  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Giftfri miljö  

 

3.3 Processval och dimensionering 
Valet av föreslagen processutformning har gjorts efter ingående studier av olika alternativ, vilka har 
redovisats i olika rapporter. Arbetet började brett och antalet möjliga lösningar har sedan successivt skalats 
ned till ett förslag för ombyggnad av Himmerfjärdsverket.  
 
Viktiga steg i projektarbetet:  

• Våren 2011 Idéstudie genomförs vilket resulterade i fem konsultförslag 
• 2011 – 2012       Pilotförsök med skivdiskfilter för slamavskiljning 
• 2011-09-29/30  Styrelsekonferens i Göteborg med studiebesök på Ryaverket gällande skivdiskfilter  
• 2012-04-30 Rapport Förstudie Himmerfjärdsverket 
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• 2012-05-11 Tidigt samråd inför tillståndsansökan 
• 2012-06-01 Workshop med konsulter angående olika utbyggnadsförslag 
• 2012 – 2013       Pilotförsök med membranfilterteknik (MBR) och läkemedelsrening 
• 2012-09-14 Utökat samråd inför tillståndsansökan 
• 2012-10-10/12  Styrelsekonferens i Danmark med studiebesök på membranfabrik och på           
 avloppsreningsverket Lyngby-Taarbæk i Lyngby som har membranteknik  
 installerad  
• 2012-11-09 Förstudie med kostnadsberäkningar av olika alternativ 
• 2013-09-03 Tillståndsansökan lämnas in 
• Våren 2013        Beslut tas om processutformning, kaskadkväverening och membranfilter 
• Våren 2013        Samarbete och informationsutbyte startats med vattenbolag i Tyskland,  

 Nordkanal och process- och VA- anläggningskonsulterna Erftverband aquatech  
 GmbH (EAT) 

• 2014-09-29 Kompletteringar av tillståndsansökan lämnas in 
• 2015-09-17/18  Styrelseresa Köpenhamn, Malmö, Uppföljning membranteknik Lyngby-Taarbeak i  

 Lyngby, Besök Malmö diskussion gällande genomförande som  
 samverkansentreprenad  

• 2015-06-01        Principförslag PF1 
• 2016-09-15        Fördjupat principförslag PF2 
     

 
Då tillståndsprocessen dragit ut på tiden fanns det tid att efter att principförslag 1(PF1) presenterats 
sommaren 2015 göra en genomlysning av några av de framtagna processerna, för att söka alternativa 
lösningar ur underhålls- och handhavandesynpunkt, energiåtgång, kvalité och kostnad. Detta fördjupade 
principförslag (PF2) kommer att ligga till grund för beslut om investering samt framtagning av 
systemhandling och upphandling av samverkansentreprenör och leverantör av membranfilter. 
 

3.4 Anläggningsutformning 

3.4.1 Rening av delbehandlat vatten 
Den planerade anläggningen kommer att ha kapacitet att behandla framtida maxflöde i grovrening och 
försedimentering. Försedimenteringen kommer att återställts till 16 bassänger från tidigare 14 stycken. Det 
har gjorts genom att en ny rejektvattenrening byggts i nya volymer och de två 
försedimenteringsbassängerna som tidigare inhyst rejektvattenreningen friställts och återställts. Detta ger 
en förstärkning av kapaciteten i försedimenteringen. Vattenflöden som överskrider biostegets kapacitet 
leds till en ny högflödesrening. Därmed kommer inget vatten att passera reningsverket obehandlat. 
 
Högflödesreningen kommer att bestå av kemikaliedoseringsanläggning och flockningskammare följd av 
skivfilter. De skivfilter som installerats i befintlig sandfilterbyggnad kommer att utnyttjas. 
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I det biologiska reningssteget kommer 99 % av flödet att kunna behandlas vilket är nödvändigt för att 
klara utsläppskraven av framförallt fosfor. Den återstående procenten av flödet kommer vid några få 
enstaka tillfällen och består av extremt utspätt vatten vilket riskerar att störa den biologiska processen om 
det tas in i det biologiska steget. 
 

3.4.2 Biosteg / kväverening 
Den biologiska reningen baseras på en aktivslamprocess med nitrifikation samt för- och 
efterdenitrifikation. Processen är utformad som kaskadkväverening samt returslamdeoxidation. 
Kaskadkväverening innebär att vatten leds in till bioreaktorn i flera punkter, i detta fall tre punkter. 
Därigenom erhålls högre medelslamhalt än en helt ”konventionell” fördenitrifikationsanläggning där 
vattnet leds in i en punkt. 
 
Genom att variera slamhalten kan anläggningens effektivitet regleras med hänsyn till belastning och 
temperaturförhållanden. 
 
Befintliga luftningsbassänger byggs om till returslamdeoxidationsbassänger samt första kaskad med 
anoxiska- och oxiska zoner för fördenitrifikation, nitrifikation samt nedbrytning av organiskt material. 
Befintlig mellansedimentering byggs om till kaskad två med anoxiska- och oxiska zoner. Befintlig 
eftersedimentering byggs om till kaskad tre med anoxiska- och oxiska zoner samt 
efterdenitrifikationszoner. 
 
Denna processutformning minimerar behovet av tillsats av extern kolkälla (metanol) eftersom 
inkommande organiskt material används optimalt i denitrifikationsprocessen. Processen minskar även 
behovet av luft vilket är mycket positivt ur energisynpunkt. Mängden returslam minskar från fem gånger 
inkommande flöde till två gånger, vilket innebär mindre energiförbrukning än vad tidigare varit möjligt i 
MBR-anläggningar. 
 

3.4.3 Slamseparation 
Slamseparationen görs i ett nybyggt processteg med membranfilter (MBF). Antalet membran anpassas till 
gällande behov vilket i principförslaget motsvarar belastningen från 380 000 personer. Antalet kommer att 
justeras efter det en uppdaterad belastningsprognos gjorts. 
 
Användning av membran kräver att nya fingaller installeras före biosteget. 
 
Returslammet pumpas till bioblockets returslamoxidationsbassänger. Där används syret i returslammet till 
nitrifikation av rejektvatten. Syremängden är betydande eftersom luftinblåsning används för att rengöra 
membranfiltren. Detta driftsätt minskar energiförbrukningen för luftning i biosteget eftersom mängden 
ammonium som ska nitrifieras minskar. 
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3.4.4 Fosforrening 
Huvuddelen av fosforn tas bort genom kemisk fällning. Fällningskemikalien tillsätts som simultanfällning i 
bioblocket. Dagens förfällning överges för att få tillgång till mer kol i bioblocket för denitrifikationen. 
Detta minskar behovet av tillsats av extern kolkälla (metanol). Vilken fällningskemikalie som kommer att 
användas beror på den bästa kombinationen med membranfilter med hänsyn till slamkvaliteten.  
 
För att erhålla låga utgående fosforvärden är effektiviteten i slamseparationen viktig. Membranfilter ger ett 
vatten med mycket låg halt suspenderade ämnen. Låga fosforhalter förväntas i behandlat vatten med låga 
doseringar av fällningskemikalier. 
 

3.4.5 Etappvis utbyggnad 
Om- och utbyggnaden kommer att ske etappvis eftersom den måste ske under full drift och maximal 
belastning på anläggningen. 
 
I första etappen byggs en fristående process- och maskinhall för membranen. Den anpassas för att lätt 
kunna byggas ut för framtida behov. Den maskinella utrustningen och membranantal anpassas till det 
gällande behovet. Efterhand kompletteras antalet membran när belastningen ökar eller vid eventuellt 
ändrade krav. 
 
I etapp II byggs biosteget om. För att klara driften under ombyggnaden byggs endast en linje om i första 
deletappen. Denna deletapp ska stå klar samtidigt som MBF-linje 1 och 2 är klara att tas i bruk. Därefter 
färdigställs respektive processlinje fram till färdigställandet. Hur många deletapper som behövs bestäms 
när en tidplan kan göras där hänsyn kan tas till en belastningsprognos samt utsläppskraven under 
ombyggnaden.  
 

3.4.6 Tillkommande framtida reningssteg 
Krav på att rena läkemedelsrester och andra mer svårnedbrytbara organiska föreningar finns inte idag. 
Behovet finns dock och utvecklingsarbete sker för att hitta bra kostnadseffektiva metoder. Alla processer 
som undersöks idag fordrar ett vatten som innehåller mycket låga halter suspenderat material. Med 
membran erhålls ett vatten som i dessa processer direkt kan processas utan förgående ytterligare filtrering.  
 
Krav på rening av läkemedelsrester finns redan i några andra länder, till exempel Schweiz för anläggningar 
som är större än 80 000 pe. 
 
Microplastpartiklar, vilket kan vara ett problem i recipienterna, avlägsnas i föreslagen processanläggning. 
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3.5 Avgränsningar 
Detta underlag till ett investeringsbeslut för Syvab gäller om- och tillbyggnad av den biologiska och 
kemiska reningen. Övriga processdelar som mekanisk rening, försedimentering, rejektvattenrening, 
slamhantering och mottagning av externt organiskt material (EOM) samt fordonsgasproduktion kommer 
inte att förändras och ingår inte i detta projekt.  
 
 
4. GENOMFÖRANDE 
Ombyggnaden av den befintliga anläggningen till kaskadkväverening måste ske under full drift och vid en 
historiskt högsta belastning vilket komplicerar och är styrande i byggfasen. Ombyggnaden av biosteget 
måste ske i flera etapper. Prestanda- och garantiprovning genomförs efter det att den första processlinjen 
tagits i drift. Resultaten följs sedan upp vid slutbesiktningen. 
De nybyggda delarna, silstation, returslampumpstation, blåsmaskinrum och membranfilterbyggnad, kan 
ske utan större påverkan på ordinarie drift. 

4.1 Ekonomi 

4.1.1 Investering 
Det fördjupade principförslaget har framtagits av Syvab och huvudkonsulten Ramböll och ligger som 
grund för investeringsframställan (investeringskalkylen bifogas). Kalkyler har beräknats i 2014 års 
kostnadsnivå. Investeringen har delats in enligt följande (kkr): 
 
Byggnadsdel Bilaga Investeringskostnad (kkr) 
Silstation Bilaga 1      74 578 
Pumpstation/teknikutrymmen Bilaga 2    197 929 
Bioreaktor, BKA,BKB,BKC Bilaga 3    278 225 
Membranfilterbyggnad Bilaga 4    619 476 
Utloppsledning Bilaga 5      11 109 
Summa investering  1 181 317 
 

4.1.2 Kapital- och driftkostnad 
Kapitalkostnad består av avskrivnings- och räntekostnader då anläggningen är färdig och är aktiverad.  
Avskrivningar följer K3 reglerna. Räntekostnader har beräknats enligt kalkylränta 3 %.  
 
Avskrivningstakt sker enligt följande: 
Stomme       50 år 
Bassäng      50 år 
Tak/fasad      40 år 
Markanläggning    33 år 
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Fönster     33 år 
Ventilation / styr    33 år 
Ledning         33 år 
El/maskin      15 år 
Membran      10 år 
 
Utifrån principförslaget har den genomsnittliga avskrivningstiden beräknats till 28,8 år, fördelning av 
investering sker enligt följande cirkeldiagram. 
 

 
 
Avskrivningskostnaden beräknas till (1.181 mkr/28,8 år) 41,0 mkr/år. 
Räntekostnad (1.181 mkr * 3 %) 35,4 mkr/år.  
Driftkostnad beräknas vara i stort som 2017 års nivå d.v.s. 120 mkr.  
Befintlig kapitalkostnad 40 mkr. 
Sammantaget blir den årliga kostnaden därmed 236,4 mkr.  

4.1.3 Finansiering 
Finansiering beräknas ske genom lån med borgensteckning av kommunerna. Avsikten är att göra en så 
kallad ”grön upplåning” för miljörelaterad investering, lånefinansiering kommer att ske med hjälp av 
internbankens expertis. Utöver lån skall bidragsmöjligheter undersökas, redan nu har energibidrag om 15 
mkr beviljats och utbetalats.  
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4.1.4 Taxa 
I beräkningar har medelflödet beräknats till 5 977 m3/h år 2026 och då Eolshäll kopplas bort sjunker 
medelflödet till 5 157 m3/h. Årsflödet år 2026 uppgår därmed till 52,358 Mm3 och från och med 2027 
sjunker årsflödet till 45,175 Mm3. 
Driftkostnad och kapitalkostnad har beräknats till 236,4 mkr. 
 
Utifrån dessa beräkningsförutsättningar blir kostnaden 4,51 kr/m3 år 2026 och ökar till 5,23 kr/m3 från 
och med 2027. Följande är en scenarioberäkning av kubikmeterpris, 2027 nås en topp som sjunker då 
verket återigen är fullutnyttjat.  
 

 

4.2 Tidplan 
Projekttiden har beräknats till 7,5 år från det att ett investeringsbeslut tagits tills hela anläggningen är 
färdig. 
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4.3 Projektorganisation 
 

 
 
 

5. RISK 

5.1 Ekonomi 
Investeringskostnaden har beräknats av Ramböll enligt underlaget i principförslaget och utifrån erhållna 
budgetkalkyler från tänkbara leverantörer, erfarenhetsvärden och nyckeltal från genomförda projekt. 
Hänsyn har tagits till oförutsedda kostnader som kan uppstå med ombyggnation/anpassning av befintlig 
anläggning.  
 
Risk finns att förändringar sker i konjunktur, och index för olika kostnadsslag vilket kan ge konsekvenser 
för investeringen. 
 
LOU-upphandlingen av entreprenader kan ge effekter, både positiva och negativa. 
 
Räntekostnaden kommer att aktiveras först då anläggning är färdigställd enligt styrelsebeslut, räntan är ej 
medräknad i investeringsbeloppen. 
Samtliga belopp är beräknade i 2014 års kostnadsnivå.  
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5.2 Teknik 
Ombyggnaden av biosteget kommer att ske i flera etapper. Under hela byggskedet kommer anläggningen 
att vara i full drift. Risker med utsläpp av delrenat vatten under vissa tidsbegränsade skeden och åtgärder 
kommer att behandlas tillsammans med tillsynsmyndigheten. 
Den biologiska processen är i princip som i dag men med kaskadkväverening. Det kommer att kräva 
inkörning för att fungera optimalt ur energi- och reningssynpunkt. 
 
Slamseparationen görs i ett nybyggt processteg med membran (MBF). Denna processteknik är ny på Syvab 
men väl beprövad på reningsverk utomlands. Det kommer att finnas behov för intrimning av driften av 
membranen för att minimera energi- och kemikalieåtgång. Även Stockholm Vatten har valt denna 
slamseparationsprocess. 
 
Valet av membranleverantör är inte gjort vilket kan påverka utformningen av detta processteg i förhållande 
till redovisat. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Himmerfjärdsverket invigdes 1974 och har nyligen fyllt 40 år. Verket har genomgått ett flertal 

moderniseringar och ombyggnader sedan det byggdes. Framtida skärpta krav, framför allt styrda av 

Vattendirektivet, Baltic Sea Action Plan (BSAP) samt de nationella miljömålen gör att anläggningen måste 

utvecklas ytterligare. De nya kraven som kommer att gälla är så högt ställda att de inte kan uppnås med 

befintlig anläggning utan kräver en omfattande om- och tillbyggnad. Det kommer att bli den största 

ombyggnaden sedan Himmerfjärdsverket byggdes. Syftet med de högt ställda utsläppskraven är att i linje 

med Baltic Sea Action Plan och vattendirektivet verka för att skydda avloppsreningsverkets recipient 

Himmerfjärden.  

 

 

Figur 1. Gällande krav och nya utsläppsvillkor för den framtida anläggningen. Foto Ramböll 

 

Befolkningen i Stockholms län har sedan 1970- och 1980-talet ökat i snabb takt. Prognoserna för 

framtiden visar på en fortsatt snabb befolkningsökning vilket kräver en förstärkning av reningskapaciteten. 

I de prognoser som gjorts för Himmerfjärdsverket som underlag för framtida dimensionering har en 

befolkningsökning med 1,5 % använts. Dessutom har prognosen gjorts så att det finns möjlighet för 
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anslutning av befolkning från tillkommande kommuner. Idag drivs befintlig anläggning på maximal 

kapacitet och marginalerna är små till de tillståndsgivna utsläppshalterna. Utbyggnaden av reningsverket 

har planerats så att den kan göras etappvis och anpassas efter behovet. 

Projektets effektmål är att den ombyggda anläggningen skall klara de nya kraven avseende rening och 

kapacitet. Detta är av vikt då Himmerfjärden är en del av en växande region med känslig vattenmiljö. Vid 

en rening ned till de nya kraven så kommer en bättre vattenmiljö erhållas då utsläppen till recipienten 

minskar.  

Under 2012 arbetades en förstudie fram med två alternativ för processlösning (konventionell aktiv slam 

samt ett processförslag med MBR-Membranbioreaktor). Syvab fattade därefter ett inriktningsbeslut att gå 

vidare med MBR som huvudalternativ.  

Under 2014 och 2015 arbetades ett principförslag fram som en del av projektet NKS – Nya krav för 

Syvab. Processlösningen har i arbetet med principförslaget fördjupats och anpassats mot en lösning för 

stegbeskickning av bioreningen kombinerat med MBR. 

Under 2015 och 2016 i väntan på det nya tillståndet för anläggningen genomfördes ett antal 

ändringsutredningar i syfte om att se om principförslaget och framtagen layout av anläggningen kunde 

optimeras. Utredningarna var lyckade och ny mer optimerad layout för anläggningen kunde presenteras. 

Sommaren 2016 uppdaterades gällande principförslag efter den nya layouten som framtagits i 

ändringsutredningarna. Det nya principförslaget kallas principförslag 2.0.  

Arbetsgången i projektet är att principförslaget ska ligga till grund för upphandling, systemhandling och 

detaljprojektering. Kostnadskalkyl (investeringskostnad samt drift och underhållskostnad) för anläggningen 

har kalkylerats med utgångspunkt i det tekniska underlag som är framtaget. 

Dokumentet utgör tillsammans med bilagor dokumentation för vidare projektering. Denna huvudrapport 

är uppställd så att den även kan läsas fristående. 
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Figur 2. Vy från nordväst, silstation, pumpstation samt membranbyggnad intill befintliga bassänger. 

 

1.2 Organisation 
 

Arbetet med principförslaget har utförts i nära samråd i en projektgrupp bestående av Syvab samt Ramböll 

VA-Process. Arbetet är initierat av NKS-projektets styrgrupp bestående av följande personer: 

 

Projektets styrgrupp 

Carl-Olof Zetterman, Syvab, VD 

Lars-Göran Zetterman, Syvab, Ekonomichef 

Sara Söhr, Syvab, Processchef 

Bertil Enberg, Syvab, IT-ansvarig 

Ulrich Brauer, Syvab, Produktionschef 

Richard Cederborg, Syvab, Investeringschef (del av tid) 

Per Nylund, Ramböll, Projektledare 

 

Ramböll har lett och utfört arbetet med uppdateringen av principförslaget under 2016.  

Nyckelpersoner i arbetet har varit följande: 

Ombud:   Anette Seger 

Uppdragsledare/ 

projekteringsledare:  Petter Björkman 

Processansvarig:   Peter Ek 
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Kvalitetskontroll:   Christoph Brepols 

TA Maskin:   Lars Brandeborg 

Hydraulik:   Mattias Karlsson 

Senior rådgivare:  Bengt Göran Hellström (Syvab) 

 

Rambölls arbetsgrupp utöver detta bestått av teknikansvariga (TA) och handläggare för teknikområdena 

maskin, mark, bygg, geoteknik, luft, rör, el samt styr.  

 

Arbeten har redovisats löpande för beställaren i projektets mötesserie (B-möten och C-möten). 

 

Utformning av nya byggnadsdelar har skett i nära samråd med beställarens organisation samt leverantörer 

av maskiner och processutrustning för att skapa en genomtänkt och bra arbetsmiljö. 

 

1.3 Omfattning 
 

Följande arbeten har utförts inom ramen för principförslaget: 

- Detaljerad processdimensionering  

- Hydraulisk dimensionering av anläggningen; framtagande av hydraulisk profil och flödesplan 

- Framtagande av layout för följande byggnadsdelar:  

- Ombyggnad av bioblocket  

- SIL: Ny silstation  

- PST: Ny pumpstationsbyggnad (bio- och returslam) 

- MBF: Ny byggnad för membranfilter med kringutrustning  

- UTL: Renovering och komplettering av utloppsledning 

- Kompletterande teknikbyggnader:  

ELV: El och ventilationsbyggnad 

SMA: Ställverksbyggnad för membrananläggning 

- Framtagande av teknisk lösning avseende process- och maskininstallationer.  

- Kartläggning av geo-, berg- och marktekniska förutsättningar 

- Framtagande av teknisk lösning avseende bygg inklusive grundläggning för nya byggnader och 

förstärkning av grundläggning för befintligt bioblock. 

- Framtagande av principlösningar för ventilation och VS 

- System för kraftförsörjning och elkraft till samtliga anläggningsdelar 

- Strategi för integrering av nya anläggningar i befintligt överordnat styrsystem 

- Strategi för drift under ombyggnad 

- Riskhantering 
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- Tidplan för genomförande 

- Entreprenadformer och indelning i lämpliga upphandlingspaket 

- Investeringskalkyl samt driftkostnadskalkyl för anläggningen 

 

Arbetena presenteras i denna rapport med bilagor enligt separat innehållsförteckning. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Följande principförslag omfattar om- och tillbyggnad av vattenfasen för Himmerfjärdsverket för att klara 

ökad belastning och nya utsläppsvillkor. 

 

Ombyggnad av reningsverkets slamhantering (förtjockning, rötning och slamutlastning) ingår ej i projektet. 

 

Följande arbeten har lyfts ut ur huvudprojektet och hanteras i parallella projekt: 

- NKS01: Uppförande av en ny anläggning för rening av rejektvatten, fristående från 

huvudvattenströmmen 

- NKS02: Ombyggnad och anpassning av befintlig grovrening och sandfång 

- SFI: Ombyggnad av högflödesreningen ingår i huvudprojektet men utförs av Syvab i egen regi  

- Återställande av 2 st försedimenteringsbassänger som nu är ombyggda för rejektvattenrening 

utförs av Syvab i egen regi 

- Ombyggnad av pumpstation för RAV (renat avloppsvatten) hanteras i separat projekt. 
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2. Befintlig anläggning 

2.1 Anläggningsbeskrivning 
 

Himmerfjärdsverkets avloppsvattenrening är idag uppbyggd som en konventionell aktiv slamanläggning 

för nitrifikation med efterdenitrifikation i fluidiserande bädd följt av efterpolering i skivfilter, se Figur 3. 

Vattnet kommer in till anläggningen via en huvudtunnel som mynnar på ca 54 m under mark där det först 

passerar en renskvarn och därefter lyfts in i anläggningen via en huvudpumpstation. Idag tillsätts 

fällningskemikalie (järnsulfat) efter grovgallret. 

 

 
Figur 3. Situationsplan för befintlig anläggning 

 

Vattnet passerar därefter sandfång och fingaller (3 mm spaltvidd) innan det leds in i 

försedimenteringsbassängerna fördelat på 14 linjer. Därefter leds vattnet till den biologiska reningen som 

består av bioreaktorer och mellansedimentering följt av eftersedimentering fördelat på 8 linjer. 
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Den biologiska kvävereningen avslutas med att vattnet pumpas in i en fluidbädd där kolkälla i form av 

metanol tillsätts. Fluidbädden fungerar som denitrifikationssteg (omvandling av nitrat till luftkväve). Efter 

fluidbädden leds vattnet med självfall genom ett poleringssteg och passerar skivdiskfilter (tidigare 

sandfilter) innan det leds ut i Himmerfjärden via två utloppstuber som mynnar på ca 25 m djup. 

 

Verket byggdes ursprungligen med 16 st försedimenteringsbassänger, men 2 av linjerna är idag ombyggda 

till en anläggning för rejektvattenrening. 

 

Slammet förtjockas för att därefter rötas i rötkammare. Biogasen utnyttjas för internt bruk samt för 

produktion av fordonsbränsle. Slutprodukten från slammet slutavvattnas i centrifuger och återförs till 

jordbruket som biomull. 

 

Utgångspunkten vid framtagande av principförslaget för den utbyggda anläggningen har varit att i så stor 

utsträckning som möjligt utnyttja befintliga bassängvolymer och befintliga anläggningsdelar i den nya 

processlösningen. 

 

 

2.2 Nuvarande och sökta tillstånd 
 

Himmerfjärdsverkets nuvarande verksamhetstillstånd fastställdes 1996-04-16 enligt miljöskyddslagen. 

Skärpta utsläppskrav gäller från 2013-01-01 för totalkväve 8 mg/l och för totalfosfor 0,4 mg/l. Ny till-

ståndsansökan lämnades in till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Stockholm 2013-09-04. Nytt 

tillstånd erhölls 2016-05-30 (aktnummer 551-27884-2013).   

 
Det nya tillståndet medger följande utsläppsvillkor: 6 mg/l totalkväve, 0,2 mg/l totalfosfor och 5 mg/l 
BOD7, angivna som begränsningsvärden (kalenderårsmedelvärde). 
 
Innan den nya anläggningen har tagits i drift gäller följande utsläppsvillkor: 8 mg/l totalkväve, 0,4 mg/l 
totalfosfor och 8 mg/l BOD7, angivna som begränsningsvärden (kalenderårsmedelvärde). 
 
Begränsningsvärdena inkluderar allt bräddat/förbilett avloppsvatten i anslutning till avloppsreningsverket.  
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3. Anläggning efter utbyggnad 

3.1 Principlösning utbyggd anläggning 
 

Nuvarande processlösning vid Himmerfjärdsverket är uppbyggd som en aktiv slamprocess med 

efterdenitrifikation. I en konventionell aktiv slamprocess leds vattnet från en bioreaktor till 

partikelavskiljning med sedimentering. Från sedimenteringsbassängens botten pumpas returslam tillbaka 

till bioreaktorn.  

 

Efter utbyggnaden kommer processlösningen att bestå av MBR (Membrane BioReactor). MBR är en aktiv 

slamprocess där partikelavskiljningen efter bioreaktorn sker med membranfilter istället för sedimentering.  

Vatten leds till utloppet genom porer med mycket liten diameter (mikrometer) medan partiklarna kvarhålls 

i membranbassängen (där membranen är nedsänkta), varifrån de återförs som returslam till bioreaktorn. 

Precis som i en konventionell aktiv slamprocess återförs returslam från separationssteget till bioreaktorn, 

se Figur 4. För att undvika beläggning av membranens porer avlägsnas slam från membranytan genom 

luftning. 

 

Figur 4. Uppbyggnad konventionell aktiv slam respektive MBR. 

 
Membranen kan skapa en avsevärt bättre partikelseparation än i en konventionell sedimentering, vilket gör 

att man kan hålla en högre slamhalt i bioreaktorn. Dessutom kan man avstå från efterpoleringssteget efter 

bioreningen och ändå uppnå mycket låga halter av partiklar och fosfor i utgående behandlat vatten. 
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3.2 Översiktlig anläggningsbeskrivning 
 

Vid Himmerfjärdsverket kommer MBR-anläggningen byggas upp som en bioreaktor med stegbeskickning, 

se Figur 5. En bioreaktor som utformas med stegbeskickning möjliggör ett effektivare utnyttjande av 

bioreaktorvolymen och lägre recirkulationsflöde jämfört med en konventionellt utformad 

membranbioreaktor där vattnet leds in i reaktorn i en punkt.  

 

 

 
 

Figur 5. Uppbyggnad MBR med stegbeskickning. 

 

 
För en fullt utbyggd anläggning har ett förslag till anläggningslayout arbetats fram, se Figur 6.  
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Figur 6. Layoutlösning och flödesvägar för fullt utbyggd anläggning  

 

Inkommande vatten från försedimenteringsbassängerna passerar med självfall genom finsilar. Finsilarna är 

placerade i en separat silstation väster om befintligt bassängblock. Efter finsilarna leds vattnet till en 

gemensam biopumpstation varifrån det fördelas med pumpar till respektive bioreaktorlinje och kaskad.  

 

Nuvarande bassängblock för luftning-, mellan- och eftersedimenteringsbassänger byggs om för framtida 

drift som bioreaktor. Bioreaktorn består av åtta linjer med tre kaskader i varje linje. Kaskaderna är 

uppdelade i olika zoner enligt beskrivning i Bilaga 2 PM Process. 

 

Membranfilteranläggningen placeras i en separat byggnad väster om befintligt bassängblock.  I 

membranfilteranläggnignen separeras permeat (renat utgående avloppsvatten) från det aktiva slammet. 

Permeatet pumpas till en kombinerad utloppskanal och utjämningsbassäng för internt spolvatten och 

rinner sedan med självfall ut i recipienten via utloppstuberna. Det aktiva slammet recirkuleras i 

anläggningen via pumpstationen för returslam.  
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Membranfilteranläggningen består av 12 bassänger med membran. I membranfilterbyggnaden förläggs 

även permeatvattenhantering samt kemikaliehantering tillhörande membranen. Anläggningen utformas så 

att den på ett enkelt sätt kan byggas ut för framtida belastningsökningar.  

 

En mer ingående beskrivning av maskinutrustning och utformning framgår av PM Maskin (Bilaga 12) samt 

flödesscheman och ritningar.  

4. Process och maskin 

4.1 Dimensionerande förutsättningar 
 

Detaljerad processbeskrivning och underlag för processberäkningar framgår av PM Process, bilaga 02. 

 

Dimensionerande antal anslutna fysiska personer för fullt utbyggd anläggning är 380 000 st för år 2040. 

Detta inkluderar Ekerö och eventuella tillkommande kommuner. Avloppsflöden som idag tillförs 

Himmerfjärdsverket via Eolshälls pumpstation kommer sannolikt att ledas om till Henriksdals reningsverk 

i framtiden. Därför räknas inte Eolshäll in i den dimensionerande belastningen för år 2040.  

Dimensionerande flöde Qdim är 5 600 m3/h. 

 

Dimensionerande och maximal belastning på biosteget redovisas i Tabell 1.  Belastningen gäller för det 

dimensionerande året 2040. 

 

Tabell 1 Dimensionerande och maximal belastning för biosteget 2040. 

Parameter Dim (kg/d) Max (kg/d) Max/Dim (-) 

BOD7 23 500 44 180 1,88 

Tot-P 540 869 1,61 

Tot-N 5 000 6 700 1,34 

TSS 36 500 65 335 1,79 

COD 60 500 102 850 1,70 

 

Utgående rejektvatten från rejektvattenreningen tillkommer till ovanstående föroreningsmängder. 

 

I Tabell 2 redovisas de dimensionerande flödena från avloppsvattnet. Observera att rejektvattenflödet inte 

ingår i nedanstående flöden. 

 

Tabell 2 Dimensionerande flöde 
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Parameter Sort Värde 

QDim  m3/h 5 600 

QDim  m3/d 134 400 

QMax grovrening m3/h 13 000 

QMax försed m3/h 13 000 

QMax, biologisk behandling, Fas 1 m3/h 10 000 

QMax, biologisk behandling, Fas 2 m3/h 13 000 

 

Anläggningen är dimensionerad för att uppfylla utsläppsvillkoren angivna i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Dimensionerande utsläppsvillkor för Himmerfjärdsverket, utbyggd anläggning 

Utsläppsvillkor Begränsningsvärde 

Parameter mg/l Periodmedel 

BOD7 5 År 

Tot-N 6 År 

Tot-P 0,2 År 

 

 

4.2 Hydraulik 
 

Anläggningen är dimensionerad för att hydrauliskt kunna leda ett flöde på upp till 13 000 m3/h från inlopp 

till recipient. Biologin och membranbassängerna är dimensionerade för flöden upp till 39 000 m3/h. Detta 

baseras på 13 000 m3/h försedimenterat vatten och 26 000 m3/h returslam. Installerad maskinutrustning 

dimensioneras för ett maxflöde på 10 000 m3/h. 

 

Flödestopparna över 10 000 m3/h fördelas till högflödesreningen via en styrd lucka uppströms finsilarna. 

Befintliga kanaler genom högflödesreningen har en hydraulisk kapacitet på 7 500 m3/h.  

 

De två utloppsrören har en gemensam hydraulisk kapacitet på 13 000 m3/h. Vid flöden upp till 7 500 

m3/h utnyttjas utloppsrör 2. Då högflödesreningen är i bruk och höga flöden passerar anläggningen måste 

den nya luckan i utloppsbrunnen till utloppsrör 1 öppnas och därmed kan både utloppsrör 1 och 2 

användas.  

 

PM Hydraulik är framtaget för hela Himmerfjärdsverket från ombyggt sandfång, ny biologi, membran och 

högflödesrening till utloppsledning. Redovisning av hydraulisk dimensionering och utformning framgår av 

Bilaga 5 PM Hydraulik, Bilaga 6 Hydraulisk profil och Bilaga 7 Flödesplan. 
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4.3 Dimensionering av maskinell utrustning 
 

All maskinell utrustning väljs för att klara ett flödesspann på 2 000 – 10 000 m3/h inkommande 

avloppsvatten. Den maskinella utrustningen dimensioneras och optimeras för Qdim inkommande 

avloppsvatten. Vid maxflöden tillåts exempelvis pumpar att arbeta vid en sämre driftpunkt och mot högre 

mottryck eftersom det inträffar en begränsad del av tiden. 

 

4.4 Kortfattad process och funktionsbeskrivning 
 

En fullständig process och funktionsbeskrivning finns redovisad i PM Process, Bilaga 02. 

4.4.1 Förbehandling och rejektvattenrening 

 

Avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket via självfall varvid det lyfts från inloppstunneln med 

pumparna i inloppspumpstationen till grovreningen. Grovreningen byggs om och kommer att bestå av 6 st 

hålplåtsilar med 6 mm hål följd av 3 st luftade sandfång. Renset tvättas i renstvätt och sanden tvättas i 

sandtvätt. 

 

Det grovrenade vattnet leds från sandfånget till försedimenteringen med självfall. Försedimenteringen 

återställs till ursprungliga 16 bassänger, och den nuvarande rejektvattenreningen tas ur drift. Det 

försedimenterade vattnet leds in till silstationen med självfall. 

 

En ny fristående rejektvattenanläggning med större kapacitet byggs. Det behandlade rejektvattnet kommer 

att ledas med självfall till MBR-anläggningens returslamdeoxzon i vardera av de 8 linjerna. 

 

4.4.2 Biopumpstation med silar 

 

Finsilar av typ hålplåtssilar behövs för att avskilja partiklar som kan skada och/eller minska membranens 

livslängd. Antalet finsilar i drift varieras efter inkommande flödesbelastning.  

 

Efter silarna anläggs en pumpstation som fördelar finsilat vatten till bioreaktorerna. En pumpgrupp per 

vardera av de 8 bioreaktorlinjerna installeras. Flödet från varje pumpgrupp fördelas till vardera av de tre 

kaskaderna. Procentuell fördelning av flödet till respektive kaskad väljs av driftoperatören. 

4.4.3 Bioreaktor 

 

En detaljerad beskrivning av uppbyggnaden av respektive bioreaktor framgår av PM Process. 
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Varje bioreaktorlinje är indelad i tre kaskader, och varje kaskad är indelad i zoner enligt PM Process. 

Anläggningen är utformad för att erhålla maximal flexibilitet och möjlighet att trimma processen och 

erhålla en energieffektiv kväverening. 

 

Returslammet leds in i en särskild returslamdeox innan det når huvudströmmen i kaskad A, vilket sänker 

syrehalten i slammet och skapar en effektivare kväverening.  

 

4.4.4 Membrananläggning 

 

Från inloppskanalen i membranbyggnaden fördelas vattnet ut över membranbassängerna. 

Returslampumparna pumpar slammet från returslamkanalen till bioreaktorn med en pumpgrupp per 

bioreaktor. 

 

Luftning av membranen sker med luftarsystem som är integrerade i kassetten/modulen. Lufttillförsel sker 

med blåsmaskiner som placeras i membranbyggnaden. 

 

Permeat (filtrerat vatten) pumpas till en permeatkanal och leds därefter med självfall till recipienten.  

 

4.4.5 Högflödesrening 

 

Högflödesreningen hanteras helt i separat projekt varför den endast beskrivs översiktlig. 

Högflödesreningen består av 6 befintliga skivfilter med föregående flockningskammare. Fällningskemikalie 

och/eller polymer tillsätts flockningskamrarna.  

 

Högflödesreningen tas enbart i drift när förbiledning sker från silstationen, vilket sker via automatik, eller 

när man genom manuell omställning leder förbi försedimenteringen. 

5. Mark och yttre VA 

5.1 Befintliga förhållanden 
 

En geoteknisk undersökning är utförd och även en miljöteknisk markundersökning. Detaljerad inmätning 

av befintliga vägar, ytor och mark saknas varför kompletterande undersökningar kommer att behöva göras.  
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En översiktsritning över området har upprättats (skala 1:1 000) som illustrerar reningsverket med 

projekterade ytor och vägar. 

 

5.2 Geoteknik 
 

Grundläggning baseras på förutsättningar angivna i Geotekniskt PM, Bilaga 9.  

 

Samtliga nya byggnader kommer att pålas med stödpålar ned till fast berg. Stor hänsyn måste tas till 

befintliga bassänger för att minimera risken för bottenupptryckning och skador på befintligt bassängblock. 

De nya byggnaderna (silstation, pumpstation och membranbyggnad) läggs därför med ett säkerhetsavstånd 

till befintligt bassängblock med ca 4,5 m. Grundläggningsnivåerna av de nya byggnaderna är anpassade för 

att ge minimal påverkan på befintligt bassängblock vid nybyggnad. 

 

5.3 Översiktlig beskrivning av markarbeten  
 

Körytor runt membrananläggningen är projekterad så att två lastbilar (typfordon LBn 12 meter) ska kunna 

mötas och en fullängdsbil med släp (LBn 24m) ska kunna vända vid membranbyggnaden. Vid silstationen 

ska en lastbil (LBn 12 meter) kunna vända. Föreslaget antal parkeringsplatser är 12 st. 

 

Ett korsande dike kommer att behöva ledas om. Ett öppet dike ska grävas längs med kanten av den 

projekterade planen till ändamål för detta och anslutas mot befintliga diken i vardera änden. Diket fungerar 

även som vägdike för vattenavrinning. Runt den resterande delen av planen där diket inte går anläggs en 

slänt med föreslagen lutning 1:3.   

 

5.4 Åtgärder på utloppstuber  
 

En 1600 m lång utloppsledning bestående av 2 st. trätuber med diameter 1,6 m går ut i Himmerfjärden. 

De sista 200 m är ledningar försedda med 10 st. munstycken. 

 

På en av de två ledningarna ska änden förlängas från en nivå på ca -25 m upp till -10 m under vattenytan. 

Detta görs genom att ett stigartorn med tillhörande fundament anläggs i vattnet vid utloppsledningens 

mynning. Ledningen kompletteras med en böj och vertikalt rör (15 m), utloppsanordning samt pluggning 

av befintliga ventiler.  
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6. Byggkonstruktion 

6.1 Gestaltning och form 
 

Byggnaden föreslås få ett grönt tak som samlar ihop de olika byggnadskropparna med sina olika 

funktioner till en sammanhängande form med ett tydligt grepp. Takformen utgör den bärande 

gestaltningsidén. De vinklade formerna både i tak och fasad motverkar ”klossighet” och ger samtidigt 

anläggningen en samtida utformning med egen identitet.  Där taken tillåts nå ner till marken skapas en 

övergång mellan mark och byggnad på ett mjukare sätt. Också med hänsyn till hur anläggningen uppfattas 

från vattnet ger det gröna taket som möter marken anläggningen en mjukare framtoning och tonar ner den 

stora skalan, se Figur 7.  

 

Takmaterial utförs med lågväxande sedum. Materialet klarar lutningar på upp till 30 grader. Då byggnaden 

ligger lägre i relation till många av Syvabs övriga byggnader kommer taket att vara en framträdande del av 

byggnaden. Det finns således en poäng i att satsa på ett tak som kan uppfattas som både mer varierat och 

vackert att titta på. Grönt tak representerar också ett hållbart och ekologiskt ställningstagande som 

minskar avrinningen av regnvatten.  

 

Fasaderna utgörs av fasadelement (typ Paroc Sandwich) med vertikal montering. Skivor växlar i färg och 

kan flexibelt ersättas med glas i de delar av byggnaden där behov av dagsljus finns.  

 

De olika färgerna i fasaden är valda utifrån ett spektrum som plockar upp sin omgivning, dels som en 

fortsättning av grovreningens blandade kulörer i grönt och blått, dels med kulörer som avspeglar den 

omgivande miljön utifrån grön vegetation och blått vatten.  

 

 
Figur 7. Vy över nya anläggningsdelar 
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6.2 Konstruktion 
 

De nya byggnaderna planeras i närheten av de befintliga reningsbassängerna. Nya byggnationer inkluderar 

silstation, pumpstation, byggnad för membranfilter samt Bioreaktor.  

 

Grundförutsättningarna väster om de befintliga blocken, där man har planerar anlägga den nya 

silstationen, pumpstationen och membranbyggnaden, utgörs av lera och silt med större mäktigheter. 

Grundläggning av silstationen och pumpstationen föreslås ske med borrade stålrörspålar för att inte 

påverka befintliga konstruktioner. För grundläggning av membranbyggnad föreslås slagna spetsbärande 

betongpålar. Närmast befintligt bassängblock föreslås dock membranbyggnad grundläggas med borrade 

stålrörspålar för att inte påverka befintliga konstruktioner.  

 

Silstationen ska inrymma hålsilar och kanaler till/från silar. Pumpstationsbyggnaden ska inrymma 

pumprum samt pumpsumpar för returslam och finsilat vatten. I pumpstationsbyggnaden ligger även 

teknikrum för blåsmaskiner, VVS och el. Pumpstationens bottenplatta utförs fribärande av platsgjuten 

betong på pålar. Stomme och vertikala pelare i nedre plan utgörs av platsgjuten betong och övrig vertikal 

stomme består av stålpelare. Stomstabilisering sker i det nedre planet av de bärande betongväggarna 

medan det i det övre planet enbart sker med snedstag i ytterväggar. För lyft av tung utrustning kommer en 

travers att installeras som täcker in hela silsalen. 

 

Befintliga bassängblock kommer att byggas om. Nya mellanväggar kommer att uppföras och rivning 

kommer att ske för ändrad vattenväg, se även Bilaga 8, Drift under ombyggnad. För att bära lasten av nya 

vattenvägar (kanaler i betong samt rörstråk) med installationer så förstärks grundläggningen av 

pumpstation B3 i befintligt bassängblock med kompletterande pålning (borrade stålrörspålar).  

 

För membranfilteranläggningen kommer en helt ny byggnad att uppföras. Membranfilterbyggnaden ska 

inrymma ny membranfilteranläggning med personalutrymmen, omklädningsrum, visningssal, bassänger, 

kemikaliehantering, pumpsal, kanaler till/från bioblock, blåsmaskinrum, VVS, El samt kontrollrum. 

Bassängplan och underplan utförs i platsgjuten betong. Överplan utförs med stålstomme samt 

lättväggsystem.  Byggnaden utförs med traverser för åtkomst/lyft av membran samt pumpar. Bassänger 

som kommer i kontakt med tvättkemikalier förses med kemikalieresistent liner.  

 

Ställverksbyggnaden får betongplatta på mark med överbyggnad i prefab-element anpassat till vald 

installation. Befintlig metanolanläggning byggs till med ett nytt rum för metanoldoseringsutrustning. 

mailto:www@syvab.se


             
 

Dokument/Uppdragsnr: Status: Dokumentnamn: Sida: 

613T1356758-08 Principförslag 2.0  Huvudrapport Principförslag 2.0 21(27) 

Uppdragsledare (Namn och Företag): Projektnamn: Gäller från: 

Petter Björkman, Ramböll NKS Fas 1 Principförslag 2.0 MBR  

Handläggare: (Namn och företag):       Granskad och fastställd av (Namn och företag):                     Sign: Ver./Rev.datum: 

Hanna Särnefält, Ramböll   

 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 

Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 

147 92 Grödinge 

7. VVS 

Nya byggnader kommer att uppföras med kompletta system såsom värme, vatten (tappvatten, brutet 

vatten), tryckluft, spillvatten och luftbehandling. I befintliga byggnader som berörs av projektet byggs 

installationssystemen om allt ifrån helt till smärre justeringar.  

 

Mediaförsörjning sker idag via gångkulvertar längs med bassängblocken och utrymmen mellan blocken. 

Vid ombyggnad av bassängblocken kommer mediastråk att justeras i läge eller flyttas till andra utrymmen. 

 

8. El 

För pumpstation, silbyggnad, bioreaktor A-C samt membranfilterbyggnad blir total installerad effekt ca 11-

12 MVA. 

 

Befintligt högspänningsställverk i el-och ventilationsbyggnaden kommer att behöva kompletteras med ett 

nytt högspänningsställverk som placeras närmare de nya byggnaderna och ansluts till det befintliga 

ställverket i el- och ventilationsbyggnaden. Det nya högspänningsställverket anläggs som en ny byggnad 

väster om bassängblocket.  Samtidigt görs en sektionering av anläggningen i en A och en B-del, där 

kraftförsörjningen sektioneras mellan det nya och det befintliga ställverket. Lösningen medför att halva 

anläggningen kan tas ur bruk utan att den andra halvan påverkas.   

 

Ny markkanalisation för lågspänning, tele och data utförs som dragbrunnar och rörkanalisation mellan 

byggnader. Högspänning förläggs i kabelschakt. Ny kanalisation med förstärkta kabelstegar utförs i 

samtliga nya byggnader samt utomhus över bassänger vid bioreaktor C. 

 

Befintlig kraftförsörjning till fluidbädds och silbyggnad från ställverk i kulvert behöver tillfälligt ersättas då 

arbeten med bassänger påbörjas. Nytt tillfälligt ställverk/apparatskåp uppförs utomhus.  Ny tillfällig 

kraftförsörjning utförs från befintligt ställverk vid Biogasanläggning. Ställverket kompletteras med nya fack 

för bl.a. byggkraft.  

 

Befintligt reservkraftsystem är fullt utnyttjat. Ett nytt reservkraftsystem uppförs för att avlasta det 

befintliga. Till reservkraftcentral ansluts UPS för PLC samt viss belysning i tekniska utrymmen och 

utrymningsvägar.  

 

Anslutning kommer att ske till Himmerfjärdsverkets befintliga datanät med redundanta optiska fiberkablar.  
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Belysning utförs generellt med LED-armaturer, belysningen ska vara närvarostyrd. Utomhus förses 

byggnaden med armaturer vid ytterdörrar. Nödbelysning kommer att installeras i samtliga teknikutrymmen 

samt utrymningsvägar enligt Brandskyddsbeskrivning.  

9. Styr och regler 

Styr och övervakningssystemen anpassas till de nya byggnaderna.  

Generellt gäller för alla byggnader att: 

- Kanalisation från huvudkanaler ska ingå 

- Samtliga objekt ansluts till reservkraft 

- Frekvensomriktare på samtliga motorer 

- LED-belysning i apparatskåp  

- Kommunikation till överordnat system ansluts till slingmatning optisk datafiber via Profinet 

- Styr- och övervakningssystemet för processutrustning ska vara moduluppbyggt programmerbart, 

uppbyggt av centrala delar i apparatskåp i respektive byggnad.  

- Styr- och övervakningssystemet ska vara fullt kompatibelt med överordnat styrsystem Citect.  

Styr- och övervakningssystemet demonteras etappvis för respektive bassänglinje så att driften kan 

upprätthållas så länge som möjligt.  

10. Riskhantering 

10.1 Hantering av risk med teknikskifte 
 

Ombyggnadens teknikskifte medför förändrade förutsättningar för Himmerfjärdsverkets personal. För att 

öka förståelsen för den nya tekniken har både projektgrupp och driftpersonal besökt europeiska 

anläggningar där MBR-tekniken varit i drift i flera år. 

 

10.2 Hantering av arbetsmiljörisker 
 

Arbetsmiljöaspekterna har beaktats i samband med projektering. Ett exempel är i utformningen av MBR-

anläggningen där de luftade membranbassängerna medför en risk för smittspridning via luftburna 

aerosoler. Denna risk har hanterats genom täckning av membranen och försetts med separat ventilation så 

att luften från membranbassängerna separeras från luften driftpersonalen vistas i.  

Arbetsmiljörisker under ombyggnaden kommer att hanteras i projektanpassade Arbetsmiljöplaner.  
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10.3 Hantering av risk att utloppsvärde överskrids 
 

Risken att nuvarande utsläppsvärden överskrids i samband med ombyggnationen hanteras i planeringen av 

drift under ombyggnad. Innan den stora ombyggnationen sker kommer den nya rejektvattenreningen att 

vara i drift vilket kommer att stärka verkets kapacitet att klara kvävevillkoren i samband med att den 

befintliga anläggningen byggs om.  

 

Pumpstationsbyggnaden och membranbyggnaden kommer att sektioneras i en A och en B-del, där A-

delen försörjs från ett ställverk och B-delen försörjs från ett annat. Lösningen medför att halva 

anläggningen kan tas ur bruk utan att den andra halvan påverkas.   

 

Membrananläggningen byggs med inledningsvis 12 bassänger (fas 1). Layouten på membranbyggnaden är 

anpassad så att anläggningen enkelt kan byggas ut för installation av fler membranbassänger (fas 2).  

 

Högflödesreningens ombyggnad medför att det framtida verket kommer att ha en god kapacitet att klara 

utsläppskraven även vid höga flöden samt vid förändrad drift, exempelvis i samband med underhållsarbete 

i membrananläggningen. Detaljerade planer för alternativ drift kommer att arbetas fram under projektets 

genomförande. 
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11. Drift under ombyggnad 

Reningsverket ska vara i drift under hela ombyggnaden vilket ställer stora krav på samordning och en 

noggrann tidsplanering av ingående arbeten. En strategi för drift under ombyggnad har tagits fram, se 

bilaga 8. Denna strategi kommer att ligga till grund för en mer detaljerad tidsplanering och arbetsberedning 

som arbetas fram i samarbete med entreprenörer och konsulter under projektets genomförande. 

 

Projektet är tänkt att genomföras i följande sekvens    

Aktivitet Beskrivning Beroende av 

01 NKS01 Rejektvattenanläggning 

NKS02 Grovrening 

- 

02 Förberedande arbeten i B3 och B2 Sker parallellt med aktivitet 03-05 

 

03 SOB Nybyggnad av Silstation Inklusive brädd/förbi gångar 

 

04 PST Pumpstation / 

Blåsmaskinbyggnad 

Inklusive brädd/förbigångar och tryckledningar 

05 MBF Nybyggnad 

membranbyggnad 

Samordning kanaler/flödesvägar mellan bef. 

bassänger och nytt block 

06 Etapp 1: Ombyggnad av Bioblock 

etapp 1 BKA, BKB, BKC 

Aktivitet 2-5 färdigställda  

07 Etapp 2: Ombyggnad av Bioblock 

etapp 2 

 

Aktivitet 06 färdigställd 

08 Etapp 3: Ombyggnad av Bioblock 

etapp 3 

 

Aktivitet 07 färdigställd 

09 Etapp 4: Ombyggnad av Bioblock 

etapp 4 

 

Aktivitet 08 färdigställd 

12. Tidplan för genomförande 

En huvudtidplan för projektet har upprättats, se bilaga 01, Huvudtidplan. 
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Huvudtidplanen bygger på nedanstående logik för att klara av att bygga om verket under drift med 

bibehållande av reningskrav.  

 

 
Figur 8. Huvudaktiviteter - Principskiss 

 

Utförandetid från dess att beslut fattas om att genomföra investeringen fram till färdigställd och driftsatt 

anläggning till och med Etapp 1 bedöms till ca 5,5 år. För färdigställande och driftsättning av hela 

anläggningen bedöms ytterligare två år krävas.  

 

13. Rekommendation till vidare arbeten 

Följande rekommendationer ges för vidare arbeten. 

Då principförslaget är fastlagt så kan arbete med systemhandling påbörjas.  
 
Varje teknikområde har tagit fram en separat lista över kvarstående punkter som behöver utredas under 
systemhandlingsskedet. Dessa finns redovisade av varje teknikområde, se respektive PM. 
 
Bygghandlingsprojektering/detaljprojektering görs sedan i samråd med samverkansentreprenören för att 

erhålla en effektiv byggprocess. 

 

Aktiviteter under systemhandlingsskedet 

Maskin och process 

- Detaljerat process- och flödesschema arbetas fram 
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- Layoutritningar, planer och sektioner för nya byggnader med ytor och maskinuppställningar i skala 

A1 1:100.  

- Situationsplaner tas fram i skala 1:400 

- Utformning av ledningar inom området tas fram 

- Flödesplan och hydraulisk profil uppdateras 

  

Rambeskrivningar tas fram för respektive teknikområde enligt följande: 

- Mark och yttre VA 

- Geokonstruktion inklusive tillfälliga sponter, pålning mm  

- Arkitekt 

- Bygg  

- Process med dimensioneringstabell (flöden och kapaciteter fastställda) 

- Maskin  

- Kraftförsörjning, el- och styr  

- VVS-beskrivning tas fram för rör respektive luft 

 

Programmet för drift under ombyggnadsskedet fördjupas i samråd med projektledning, byggledning och 

driftorganisationen. I förslaget beaktas såväl byggskedet samt pågående driftverksamhet. 

 

Dessutom utförs följande moment: 

- Riskanalys för schakt- och sprängningsarbeten 

- Risk- och möjlighetsanalyser uppdateras. 

- Underlag till arbetsmiljöplan/ samt projektörernas riskbedömning/ Bas-P tas fram 

- Anpassning av nya byggnader till omgivande till landskap och bebyggelse (arkitektonisk 

utformning/gestaltning). 

- Brandskyddsdokumentation tas fram 

- Investerings-, drift och underhållskostnader samt livscykelkostnadskalkyl uppdateras. 
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14. Ordlista 

 

NKS Nya Krav för Syvab 

RAV Renat Avloppsvatten 

Kaskad Bioreaktorn är utformad så avloppsvattnet stegbeskickas d.v.s. fördelas till tre 

olika punkter, en för respektive kaskad. De tre kaskaderna ligger i serie. 

BOD7 Biological Oxygen Demand, biokemisk syreförbrukning över 7 dygn. Utgör ett 

ungefärligt mått på förekomst av organiska föroreningar och bakterier i vattnet. 

Anges i mg/l eller kg/dygn. 

COD Chemical Oxygen Demand, Kemisk syreförbrukning, anges i mg/l. Används för 

att mäta den totala mängden syretärande ämnen vid fullständig kemisk 

nedbrytning av organiska ämnen i vatten 

MBR Membranbioreaktor bestående av bioreaktor samt partikelseparation över 

membranfilter 

Permeat Partikelseparerat vatten (d.v.s. behandlat utgående avloppsvatten) som pumpas 

genom membranen med hjälp av permeatpumpar 

Qdim 

 

Dimensionerande flöde, anges i m3/h 

Qmax 

 

Maximalt flöde genom anläggningen, anges i m3/h 

Tot-N Totalkväve, anges i mg/l. 

 

Tot-P 

 

Totalfosfor, anges i mg/l. 

TSS Total Suspended Solids, suspenderad substans. Anger ett mått på 

partikelmängden i avloppsvatten, anges i mg/l eller kg/dygn 
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1. Bakgrund 

Himmerfjärdens avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad för att möta framtida skärpta 

reningskrav och för en utökad belastning. Som en del i den totala ombyggnaden av verket ska befintlig 

anläggning byggas ut och om.  

 

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Syvab att ta fram ett principförslag för utbyggnationen av MBR-

anläggningen. Detta PM beskriver processfunktionerna i den om- och utbyggda anläggningen. 

2. Dagens anläggning 

Nedan visas anläggningsdata över befintligt reningsverks vattenbehandling. 

 

Tabell 1 Anläggningsdata över befintligt reningsverks vattenbehandling. 

 Antal 

bassänger 

Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Utnyttjad 

volym (m3) 

Sandfång 3 30 4,4 4,4 1 725 

Försedimentering 14 50 6 3 12 600 

Rejektvattenrening* 2 50 6 3 1 800 

Luftning 8 96 6 5 21 680 

Mellansedimentering 16 64 6 3,6 21 600 

Eftersedimentering 16 62,5 6 4 24 000 

Fluidbädd 4 6,2 6,2 6,1 920 

Skivfilter 3 - - - - 

Skivfilter 6 - - - - 

*Rejektvattenrening sker i 2 st av dem ursprungligen 16 st försedimenteringsbassängerna. 

 

Flödeskapaciteten för Himmerfjärdsverkets biosteg idag är: 

 

 Qdim 4 600 m3/h 

 Qmax aktivt slam + eftersedimentering är 8000 m3/h på sommaren och 6000 m3/h vintertid, 

baserat på reningskapacitet (ej hydraulisk kapacitet). Maxflöde fluidbed är alltid 6000 m3/h. 

 

Dosering av järnsulfat (Fe2+) sker till inloppspumpstation. Inloppspumpstationen följs av sandfång och 

försedimentering. Det därpå följande aktivt slamsteget drivs med nitrifikation.  
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Partikelavskiljning sker i eftersedimentering innan metanol doseras till fluidiserad bädd där 

efterdenitrifikation sker. Det denitrifierade vattnet genomgår partikelavskiljning i skivfilter. Därefter leds 

en del av vattnet till andra skivfilter medan resten av vattnet passeras tunnskiktsfilter.  

3. Dimensionerande förutsättningar 

3.1.1 Utsläppsvillkor 

 

Tillståndsansökan lämnades in september 2013. 

 

I Tabell 2 redovisas de utsläppsvillkor för vilka projektet har beslutat att anläggningen ska dimensioneras 

efter och som redovisades i ansökan 2013; utsläppsvillkor som begränsningsvärde baserade på 

kalendersårsmedelvärde. 

 

Tabell 2 Utsläppsvillkor. 

 

Utsläppsvillkor Begränsningsvärde 

Parameter mg/l Periodmedel 

BOD7 5 År 

Tot-N 6 År 

Tot-P 0,2 År 

 

3.1.2 Inkommande föroreningsbelastning 

 

Nedan redovisas historisk inkommande belastning uttryckt som gram per ansluten fysisk person och dygn 

baserat på inkommande medelbelastning. 

 

Tabell 3 Specifik inkommande belastning 

Parameter g/p, d 

BOD7 62 

Tot-P 1,4 

Tot-N 13,2 

TSS 96 

COD 159 
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Dimensionerande antal anslutna fysiska personer är 380 000 st för år 2040. Detta inkluderar Ekerö och 

eventuella tillkommande kommuner. 

 

Belastningen på biosteget avseende dimensionerande belastning och maximal belastning följer av Tabell 4. 

Belastningen gäller för det dimensionerande året 2040. 

 

Tabell 4 Inkommande belastning 

 Dim Max Max/Dim 

Enhet kg/d kg/d - 

BOD7 23 500 44 180 1,88 

Tot-P 540 869 1,61 

Tot-N 5 000 6 700 1,34 

TSS 36 500 65 335 1,79 

COD 60 500 102 850 1,70 

 

Utgående rejektvatten från rejektvattenreningen tillkommer till ovanstående föroreningsmängder. 

 

3.1.3 Dimensionerande flöde 

 

Bearbetade flödesdata ger att framtida maxflödet det dimensionerande året 2040 är 12 600 m3/h (=QMax). 

99 % av tiden underskrider flödet 9 800 m3/h. 

 

Biosteget (MBR) ska – efter utbyggnad av fler membranbassänger - ha kapacitet att behandla 13 000 m3/h 

(=QMax, bio). Alla kanaler, rör, bassänger med mera dimensioneras hydrauliskt för detta flöde med ett 

undantag, membranbassängerna och membranen dimensioneras till en början, i Fas 1, för att behandla 

10 000 m3/h, se Tabell 5. Anläggningens layout har redan i detta skede planerats så att man på ett rationellt 

sätt ska kunna bygga ut flera membranbassänger för att nå en kapacitet på 13 000 m3/h. Genom 

utbyggnad av membranbassänger och installation av membran och maskinutrustning för ytterligare 3 000 

m3/h kommer biosteget alltså nå maxkapaciteten 13 000 m3/h. Silarna före biosteget installeras redan från 

början för kapaciteten 13 000 m3/h p.g.a. liten marginalkostnad jämfört med en kapacitet på 10 000 m3/h. 

 

I Tabell 5 redovisas de dimensionerande flödena från avloppsvattnet. Observera att rejektvattenflödet inte 

ingår i nedanstående flöden. 
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Tabell 5 Dimensionerande flöde 

Parameter Enhet Värde 

QDim m3/h 5 600 

QDim m3/d 134 400 

QMax grovrening m3/h 13 000 

QMax försed m3/h 13 000 

QMax, biologisk behandling, Fas 1 m3/h 10 000* 

QMax, biologisk behandling, Fas 2 m3/h 13 000* 

QMax, bypass förbi biosteg m3/h 13 000 

*Membranbassänger byggs för maxflöde 10 000 m3/h från början. Silar installeras för 13 000 m3/h från start medan övrig 

maskin och membran installeras för 10 000 m3/h från start (Fas 1). Det finns möjlighet att i ett senare skede bygga flera 

membranbassänger och installera maskin och membran för att uppnå en total max flödeskapacitet om 13 000 m3/h (Fas 2). 

 

En högflödesrening som hanterar flöden överstigande 10 000 m3/h kommer att finnas på anläggningen. 

Denna kommer att vara i drift från början. Den kommer därmed baserat på flödesdata att vara i drift  

ca 1 % av året, d.v.s. 4 dygn per år vid det dimensionerande året 2040. 

 

Högflödesreningen kommer att kunna behandla flöde som förbileds från: 

 Inlopp före försedimentering. Detta kräver manuell omställning av (befintlig) lucka i kanalen före 

försedimenteringen. 

 Förbiledning av försedimenterat vatten uppströms silstationen (SOB) från samlingskanal B028. 

Förbiledning sker normalt passivt via skibord för flöden upp till 3 000 m3/h, men detta är även 

reglerbart varför man kan styra detta på nivå och flöde. 

De flöden som enligt ovan förbileds biosteget fördelas mellan det flöde som leds till högflödesreningen 

och det som passerar högflödesreningen. Hydrauliska kapaciteter på dessa flödesvägar framgår av PM 

Hydraulik. 
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3.1.4 Dimensionerande temperatur 

 

Nedan redovisas som tidsserie avloppsvattentemperaturens fördelning under åren 2008 till och med 2013. 

 

 
Figur 1 Vattentemperaturen 2008 till och med 2013 

 

Nedanstående frekvensdiagram redovisar avloppsvattentemperatur baserat på historiskt uppmätta värden 
under perioden 2008 till och med 2013. Det utgås ifrån samma fördelning även för framtiden. 
 

 
Figur 2 Frekvensdiagram över vattentemperaturen (2008-2013) 
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Nedan redovisas under hur stor andel av tiden (antal dagar per år) som en viss temperatur underskrids: 

 11 0C underskrids under 16 dagar (4,4 % av tiden). 

 10 0C underskrids under 6 dagar (1,6 % av tiden). 

 9 0C underskrids under <1 dagar (0,1 % av tiden). 

 

Den lägsta uppmätta vattentemperaturen är 8,8 0C. Medelvärdet under perioden är 14,6 0C. Maxvärdet är 

18,8 0C. 

 
Tabell 6 redovisas den för projektet gällande temperaturfördelningen per månad efter vilken 

processdimensionering ska ske. 

 
Tabell 6 Dimensionerande avloppsvattentemperatur 

 

Temperatur (0C) 

 

Designvärde 

 

Jan 11,4 

Feb 11,4 

Mar 11,0 

Apr 10,9 

Maj 14,0 

Jun 15,1 

Jul 16,4 

Aug 17,7 

Sep 17,3 

Okt 15,9 

Nov 13,9 

Dec 12,3 

 

 

3.1.5 Belastning från rejektvatten 

 

Det finns idag en rejektvattenrening vid Himmerfjärdsverket som baseras på deammonifikation. Den är 

inrymd i två före detta försedimenteringsbassänger. Den har dock inte kapacitet att behandla allt 

rejektvatten som uppstår idag. Rejektvattenreningen kommer att rivas och bassängerna kommer återställas 

till försedimentering. En ny rejektvattenrening med utökad kapacitet baserad på 
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deammonifikationsprocessen byyggs nu och kommer att vara i drift innan biosteget byggs om för MBR-

teknik. 

 

Tabell 7 redovisas dimensionerande halter och föroreningsbelastning av rejektvatten efter separat framtida 

rejektvattenbehandling. Utflödet sker jämnt fördelat över hela dygnet (24 h/d). Utflödet leds till 

huvudströmmens vattenbehandling. 

 

Tabell 7 Dimensionerande belastning rejektvatten 
 

  Dim 

Förorening mg/l kg/d 

NH4-N belastning 400 336 

NO3-N belastning 200 168 

Tot-N belastning 600 504 

   

Flöde  Dim 

Rejektvatten m3/d 840 

 

Maxflödet av rejektvatten är prognosticerat till 1080 m3/d. 

 

3.1.6 Dimensionerande data för membranfiltrering 

 

Det framtida maxflödet till reningsverket år 2040 är 13 000 m3/h. Det har beslutats att membranbassänger 

och membran byggs och installeras för en maximal flödeskapacitet om 10 000 m3/h i Fas 1. Från start, det 

vill säga då anläggningen driftsätts, kommer biostegets kapacitet alltså vara 10 000 m3/h. Mellanskillnaden i 

maxflöde mellan 13 000 m3/h och 10 000 m3/h år 2040 medför att 3 000 m3/h då måste kunna förbiledas 

MBR-anläggningen. Baserat på historiska data förväntas detta totalt sett ske cirka 4 dygn under år 2040. 

Det flöde som förbileds MBR leds till högflödesreningen. 

 

I Fas 1 kommer 12 membranbassänger med membran och maskinutrustning byggas och ha kapacitet för 

maxflöde om 10 000 m3/h. När större membrankapacitet anses behövas byggs nya membranbassänger 

med tillhörande membran och maskinutrustning i förlängning av membranbyggnaden i västlig riktning. 

Anläggningen har planerats för utbyggnad av ytterligare 4 membranbassänger i Fas 2, vilket ger totalt 16 

membranbassänger med en kapacitet om 13 000 m3/h. 

 

Membranen dimensioneras i Fas 1 för samtidigt flöde om 10 000 m3/h och 10 0C vattentemperatur i 7 på 

varandra följande dygn (12 membranbassänger). 
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Dessa dimensioneringsgrundande värden har skickats ut till ett antal membranleverantörer och en 

budgetoffert har begärts in. Denna budgetoffert har legat till grund för de kostnader som har tagits fram i 

samband med membranbassängerna. 

 

Membranleverantörerna har dimensionerat erforderlig membranyta och tagit fram ett förslag med hur 

många membrankassetter/-moduler som behövs i varje bassäng samt vilka mått bassängerna behöver ha. 

Membranleverantörerna har dimensionerat luftbehovet och erforderligt antal blåsmaskiner och deras 

kapacitet inklusive redundans. Membranleverantörerna har även, baserat på respektive leverantörs 

preferens avseende hur en filtercykel är uppbyggd, dimensionerat kapaciteten på permeatpumparna. 

 

3.1.7 Processparametrar 

 

Fosforavskiljning 

 

Simultanfällning sker med järnsulfat (heptahydrat). Dosering sker till bioreaktorn. 12 g Fe/m3 har ansatts 

som erforderlig järndos. 

 

 

Slamkaraktär 

 

65 % organiskt innehåll (VSS) i slammet har nyttjats som dimensionerande parameter. Slamproduktionen 

är bedömd till 1,0 kg TSS/kg BOD7 (bio- och kemslam). 

 

Följande värden används avseende assimilation till slammet 80 g kväve/g VSS (8 %) och 15 g fosfor/g 

VSS (1,5 %). 

 

Fördelning av kvävefraktioner 

 

Dimensionerande halt av inert kväve är 1,5 mg/l. 

 

Utgående kvävehalter fördelas som följer: 

 Ninert 1,5 mg/l 

 NH4-N + NO3-N = 4,0 mg/l 

 Növrigt =0,5 mg/l (tex i utgående susp som vid TSS 1 mg/l ger < 0,5 mg N/l) 

 Detta ger Tot-N =6,0 mg/l 
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Reaktionshastigheter 
 

Nedan anges värde på nitrifikationshastigheten och denitrifikationshastigheten vid användande av 

avloppsvatten. 

 

 Reaktionshastighet Förändring av hastighet 

Temp: 15 0C g N/kg VSS, h % per 0C 

Nitrifikation 2,2 11 

Denitrifikation (avloppsvatten) 1,0 7 

 

 

Nedan anges värde på denitrifikationshastighet vid användande av metanol.  

 

 Reaktionshastighet Förändring av hastighet 

Temp: 15 0C g N/kg VSS, h % per 0C 

Denitrifikation (metanol) 5,0 7 

 

 

Förbrukning av avloppsvattnets kol 

 

Förbrukningen av avloppsvattnets kol baserat på denitrifikationstester har valts till 5,1 kg BOD7/kg 

NO3reducerat. Detta används vid dimensionering av fördenitrifikation. 

 

 

Kritisk luftad slamålder 

 

Vi räknar med erforderlig slamålder om 6,4 dygn vid 15 0C med en förändring om 12,7 % per 0C. 

 

 

Returslamdeox 

 

Vid dimensionering av returslamdeoxzonen har vi utgått ifrån en syrehalt i returslammet om 8 mg/l. Vi 

har utgått ifrån 80 % avskiljning av rejektvattnets innehåll av ammonium i returslamdeoxen och ingen 

avskiljning av nitrat. 
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Metanol 

 

Som extern kolkälla har metanol doserats till efterdenitrifikationszonen. Följande parametrar har nyttjats 

vid dimensionering i samband med dosering av metanol: 1,5 kg BOD7/kg metanol, densitet metanol 795 

kg/m3, förbrukningen av kol i form av metanol 4 kg BOD7/kg NO3-red. 

4. Processdimensionering 

4.1 Försedimentering 
 

Dosering av järnsulfat (Fe2+) ska i första hand ske till biosteget, vilket ger simultanfällning, för att få ökad 

tillgång på organiskt material till en fördenitrifikationsprocess. Dosering av järnsulfat (Fe2+) ska även 

kunna ske till inloppet, vilket skulle kunna vara aktuellt vid de tillfällen/perioder då maximal inkommande 

belastning föreligger och då nitrifikationsprocessen ska startas upp. 

 

Idag sker dosering av järnsulfat till inloppspumpstation varvid ca 64 % avskiljning av BOD7 erhålls över 

försedimenteringen. Vi har räknat med 60 % avskiljning i samband med uppstart av nitrifikationen 

(påverkar luftningsdimensioneringen). 

 

En antagen framtida BOD-avskiljning om 30 % över försedimenteringen (utan förfällning) har använts 

som grund för beräkningarna. Fosforavskiljning sker genom dosering av järnsulfat (Fe2+) till biosteget. 

Kemisk fällning kommer därmed ske som simultanfällning. 

 

Dagens rejektvattenrening i två försedimenteringsbassänger utryms och bassängerna återfår funktionen 

försedimentering. Därmed fås 16 st försedimenteringsbassänger med ytan 4800 m2. 

 

Tabell 8 Anläggningsdata försedimentering 

Parameter Enhet Värde 

Antal linjer st 16 

Yta m2 4 800 

Djup m 3,0 

Volym m3 14 400 

 

Ytbelastningen vid dimensionerande flöde 5 600 m3/h och maximalt flöde 13 000 m3/h är 1,2 respektive 

2,7 m/h. Uppehållstiden vid dimensionerande flöde blir 2,6 h och vid maxflöde 1,1 h. 
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I Tabell 9 redovisas avskiljningen över försedimenteringen (ingen fällningskemikaliedos till 

försedimenteringen). 

 

Tabell 9 Avskiljning över försedimentering 

Parameter Enhet Värde 

BOD7 % 30 

Tot-P % 15 

Tot-N % 5 

TSS % 60 

COD % 30 

 

Då ovanstående avskiljningsgrader tillämpas på inkommande dimensionerande belastning ger detta 

belastningen på biosteget enligt Tabell 10. 

 

Tabell 10 Dimensionerande belastning på biosteget 

Parameter Enhet Värde 

BOD7 kg/d 16 450 

Tot-P kg/d 459 

Tot-N kg/d 4 750 

TSS kg/d 14 600 

COD kg/d 42 350 
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4.2 Kväve- och fosforbalanser 
 

En kvävebalans har upprättats i Tabell 11. Den baseras på ovanstående processparametrar. Därur framgår 

den mängd kväve som behöver nitrifieras respektive denitrifieras. 

 

Tabell 11 Kvävebalans 

Parameter Kväve 

 kg/d 

N in 5 000 

N försed 4 750 

NH4rejekt 336 

NO3rejekt 84 

NH4+org N till bio 5 086 

N assimilerat 855 

N inert 202 

NH4 ut 0 

NO3ut 403 

Behov nitrifikation (huvud+sidoström) 4 029 

Behov denitrifikation (huvud+sidoström) 3 710 

Möjlig fördenitrifikation (internt kol) 3 225 

Erforderlig efterdenitrifikation (externt kol) 484 

 

En fosforbalans (Tot-P) kan ses i Tabell 12. Den redovisar hur stor fosforavskiljning som krävs i form av 

simultanfällning.  

 

Tabell 12 Fosforbalans 

Parameter Fosfor 

 kg/d 

P in 540 

P försed (=till bio) 459 

P assimilerat 161 

P inert 0 

Put 26 

Erforderlig fosforavskiljning (kemisk) 272 
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4.3 Bioreaktor 
 

Returslamflöde 2 x Qin har valts vid inkommande dimensionerande flöde Qdim 5600 m3/h, vilket ger 

returslamflödet, Qrs 11 200 m3/h vid detta flödesfall. 

 

Maxflödet till MBR är satt till Qmax 10 000 m3/h. Returslamflödet vid max inflöde är då 20 000 m3/h. 

 

Processen är utformad som kaskadkväverening, eller annorlunda uttryckt kväverening med 

stegbeskickning. I detta fall leds vatten in i tre punkter till varsin kaskad (A tom C). Kvävereningen sker 

som för- och efterdenitrifikation. 

 

Membranbassängerna luftas för att undvika beläggning av membranen. Eftersom det inte finns annat än 

mycket låga koncentrationer av ammonium kvar att oxidera i membranbassängerna är utgående syrehalt 

mycket hög. Vi har utgått ifrån en syrehalt om 8 mg/l i returslammet för dimensioneringen. För att inte 

denna syremängd ska förbruka inkommande organiskt material i det försedimenterade vattnet leds 

returslammet till en omrörd zon benämnd returslamdeox. Till denna zon leds också rejektvatten från den 

separata rejektvattenreningen. 

 

Syre förbrukas i returslamdeoxen genom nitrifikation och endogen andning/respiration. Det finns också 

ett önskemål om att returslamdeoxzonen ska ha viss kapacitet för att oxidera ytterligare ammonium som 

kan komma från rejektvattenreningen vid driftstörningar, varför returslamdeoxzonen ska kunna nyttjas 

flexibelt. 

 

Befintlig luftningsbassäng har nyttjats till returslamdeox och kaskad A. Kaskad B inryms i dagens 

mellansedimentering medan Kaskad C inryms i dagens eftersedimentering. Processutformningen baseras 

på att kaskad A tom C utformas för fördenitrifikation och nitrifikation. Kaskad C inrymmer dessutom en 

deoxzon och efterföljande anoxzon för efterdenitrifikation med metanoldosering till denna anoxzon. 

Deoxzonen är omrörd och syftar till att genom nitrifikation och endogen respiration förbruka syre i det 

aktiva slammet innan det når anoxzonen. Detta görs för att undvika/minska förbrukningen av metanol. 

 

Ingen intern recirkulation finns i de tre kaskaderna, vilket innebär att den enda nitratrecirkulation som sker 

är returslamflödet om två gånger inflödet. En av kaskadkvävereningens fördelar är dock nitrattillförseln till 

den fördenitrifierande anoxzonen från den föregående kaskadens oxzon varför man jämfört med en 

fördenitrifikation där vattnet leds in i en punkt når samma kväveavskiljning till lägre recirkulationsgrad. 

 

I nedanstående tabeller redovisas anläggningsdata för framtida bioreaktor baserat på 8 linjer samt 

respektive volym per linje. 
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Tabell 13 Anläggningsdata bioreaktor 

 Delvolym 8 linjer, m3 1 linje, m3 

 

Returslam Returslamdeox 4 000 500 

    

Kaskad A Totalt 17 500 2 188 

 Anox  11 000 1 375 

 Ox  6 500 813 

    

Kaskad B Totalt 21 500 2 688 

 Anox  10 750 1 344 

 Anox/Ox  4 750 594 

 Ox 6 000 750 

    

Kaskad C Totalt 24 000 3 000 

 Anox  7 500 938 

 Anox/Ox  4 500 563 

 Ox 6 500 813 

 Deox 2 000 250 

 Anox 3 500 438 

 Totalt 67 000 8 375 

 

Flödesfördelningen till de tre kaskaderna har bestämts till 34, 33 och 33 %. Respektive kaskad ska kunna ta 

emot ett inflöde om 20-40 % av totalflödet till biosteget. 

 

Anoxzonerna dimensioneras utifrån denitrifikationshastigheten vid nyttjande av försedimenterat 

avloppsvatten som kolkälla (föranoxzon) respektive nyttjande av metanol (efteranoxzon). 

 

Detta gav resulterande slamhalter (kg MLTSS/m3) i följande zoner: 

Returslamdeox 10 

Kaskad A 8,5 

Kaskad B 7,5 

Kaskad C 6,7 
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Returslamdeox 

 

Returslamdeoxen har dimensionerats enligt följande: 

 

Volym av returslamdeox 4000 m3. 

 

Syre till returslamdeox (11 200 m3/h, 8-9 mg syre/l)  2150-2420 kg/d 

Endogen andning        2490 kg/d   

 Allt syre förbrukas vid utlopp ur returslamdeox även utan ammoniumoxidation. 

 

Antagen “Max” NH4-oxidation ( 4,59 x NH4ox 525 kg/d ) 2400 kg O2/d 

Medel NH4-oxidation (4,59 x 0,8 x 336 kg/d )   1240 kg O2/d (80 % nitrifikation) 

 

 Detta innebär att luft behöver tillsättas med blåsmaskiner för att oxidera inkommande ammonium. 

 

Mängd syre som behöver tillsättas för att hålla syrebörvärdet 2,0 mg/l fås ur: 

 

Syre ut ur membran + Erforderligt syretillskott - Tot syretäring (endogen + nitrifikation) = Syrebörvärde. 

 

2150 + Erforderligt syretillskott – (2490 + 2400) = (2 x 24 x 11 200/1000) 

 

 Erforderligt syretillskott = 3280 kg syre/d (syre som AOR) 

 

Processdimensionering av MBR redovisas i bilaga 1. 

 

4.4 Membrananläggning 
 

Vi har tagit fram och ritat upp lösningar för 3 olika membranleverantörer. Alternativ 1A och 1B består av 

membran av typen hollow fibre från olika leverantörer medan alternativ 2 består av flat sheet.  

 

Utformningen och funktionerna är dock helt identiska för alla tre alternativen förutom måtten på 

membranbassängerna i vilka membranen ska inrymmas. För de två alternativa hollow fibrealternativen är 

bredd och djup identiska varvid det enbart är bassänglängden som skiljer sig åt. 

 

Av tabellerna nedan framgår det dimensionerande fluxet för Fas 1 respektive Fas 2. Flux kan beskrivas 

som ytbelastning, d.v.s. flöde per filteryta. Enheten för flux är liter/m2, h och betecknas oftast LMH. 
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I Tabell 14 redovisas dimensionerande flux för Fas 1, med 12 membranbassänger och en kapacitet på 

10 000 m3/h. Angivna flux redovisas då samtliga membranbassänger är i drift. 

 

Tabell 14 Flux för respektive membran, Fas 1. Alternativ 1A och 1B består av membran av typen hollow 

fibre från olika leverantörer och alternativ 2 består av flat sheet. 

Membranleverantör, alternativ 1A 1B 2 

Antal membranbassänger st 12 12 12 

Tot installerad yta Fas 1 m2 356 452 367 200 405 000 

Net flux (Qdim 5600 m3/h) l/m2, h 15,7 15,2 13,8 

Net flux (Qmax 10 000 m3/h) l/m2, h 28,1 27,2 24,7 

 

I Tabell 15 redovisas dimensionerande flux för Fas 2, då membrananläggningen i ett senare skede byggs ut 

från 12 till 16 membranbassänger med total kapacitet på 13 000 m3/h. Angivna flux redovisas då samtliga 

membranbassänger är i drift. 

 

Tabell 15 Flux för respektive membran, Fas 2. Alternativ 1A och 1B består av membran av typen hollow 

fibre från olika leverantörer och alternativ 2 består av flat sheet. 

Membranleverantör, alternativ 1A 1B 2 

Antal membranbassänger st 16 16 16 

Tot installerad yta Fas 2 m2 475 269 474 240 540 000 

Net flux (Qdim 5600 m3/h) l/m2, h 11,8 11,8 10,4 

Net flux (Qmax 10 000 m3/h) l/m2, h 27,4 27,4 24,1 

 

Nedan redovisas data över membranbassängerna. Djup avser som i all anläggningsdata vattendjup. 

 

Tabell 16 Anläggningsdata membranbassängerna. 

Membranleverantör, alternativ 1A 1B 2 

Antal membranbassänger st 12 12 12 

Bredd m 6,5 6,5 7,3 

Djup m 3,4 3,4 4,4 

Längd m 25,0 18,7 34,0 

Volym per bassäng m3 553 413 1092 

Volym för 12 bassänger m3 6 630 4 960 13 100 
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4.5 Luftbehov bioreaktor 
 

Variationen av luftflöde under ett dygn har ansatts till 50 till 150 % av dygnsgenomsnittet (0,5-1,5). 

Luftflödesvariationen i Himmerfjärdsverket idag är dock lägre. 

 

0,5xDim i nedanstående tabell betyder ett beräkningsfall för dygnsgenomsnitt och mintimme. 1,5xDim i 

nedanstående tabell betyder ett beräkningsfall för dygnsgenomsnitt och maxtimme. 

 

1,5xMax i nedanstående tabell betyder ett beräkningsfall för det dygn med högst belastning av BOD och 

kväve enligt förutsättningarna och maxtimme (faktor 1,5). 

 

FDN betyder ett fall med fördenitrifikation och nitrifikation. Nitr betyder att enbart nitrifikation sker. 

Detta motsvarar ett uppstartfall varför BOD-reduktionen över försedimenteringen har ökats till 60 % 

genom dosering till inloppet istället för till biosteget (se de två högra kolumnerna i Tabell 18). 

 

Där det står Ej Eolshäll nedan motsvarar det första året efter att Eolshäll har kopplats bort från 

Himmerfjärdsverket. Enligt använda underlag motsvarar detta belastningen år 2018. 

 

0,2 x Q (0,34 x Q och 0,4 x Q) redovisar ett beräkningsfall då avloppsflödet till aktuell kaskad är 20 % av 

totala flödet av försedimenterat vatten (respektive 34 och 40 %). 

 

Nedan redovisas beräknade erforderliga luftflöden (Nm3/h) för returslamdeoxzonen respektive för de tre 

kaskaderna. 

 

Tabell 17 Erforderligt luftflöde (Nm3/h) för returslamdeox 

 

Nm3/h 

80 % nitr av rejekt NH4 

=270 kg NH4ox/d 

525 kg NH4ox/d 

RS Deox 4 480 5 850 
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Tabell 18 Erforderliga luftflöden (Nm3/h) för kaskad A tom C 

 Fördenitrifikation Enbart nitrifikation 

 (30 % BODred i försed) (60 % BODred i försed) 

 Ej Eolshäll 2040 2040 2040 2040 

N & BOD-

belastning 

FDN 

0,5xDim 

FDN 

1,5xDim 

FDN 

1,5xMax 

Nitr 

1,5xDim 

Nitr 

1,5xMax 

Vattenflöde 0,2xQ 0,4xQ 0,34xQ 0,4xQ 0,34xQ 

Kaskad A 5 700 12 290 13 630 22 700 26 930 

Kaskad B 6 860 20 650 22 560 35 480 41 490 

Kaskad C 6 330 19 860 21 850 31 740 37 250 

Tot kA-kC 18 890 52 800 58 040 89 920 105 670 

 

Installerad blåsmaskinkapacitet planeras utifrån att uppfylla det driftfall som består av dimensionerande 

belastning år 2040 vid uppstart med enbart nitrifikation, ej denitrifikation då luftbehovet under dygnet är 

1,5 gånger dygnsgenomsnittet ( 2040 Nitr, 1,5xDim, 0,4xQ). Nedan redovisas valt erforderligt 

kapacitetsintervall. Detta anpassas naturligtvis något efter de maskinkapaciteter som 

blåsmaskinleverantörer erbjuder. Avvikelse kan därför föreligga mellan ovanstående värden och de valda 

blåsmaskinkapaciteter som har valts att installeras och redovisas i PM Maskin. 

 

Returslamdeox 

6 000 Nm3/h är dimensionerande luftbehov (vid en ammoniumbelastning som är dubbelt så stor som den 

dimensionerande (525 mot 270 kg NH4ox/d; 80 % reduktion av 336 är 270 kg/d).  

 

Kaskad A 

Blåsmaskinsystemet försörjer även returslamdeox. Detta ger max luftbehov 26 000 Nm3/h  

( Luft för RS-Deox  + Luft för kaskad A = 6 000 + 23 000 = 29 000 Nm3/h) 

 

Installation sker av 3 st blåsmaskiner (el) a´ 5 500 – 11 000 Nm3/h 

 

3 st BLM i drift => 33 000 Nm3/h 

2 st BLM i drift => 22 000 Nm3/h 

 

Kaskad B 

Installation sker av 3 st blåsmaskiner (el) a´ 6 500 – 13 000 Nm3/h 

 

3 st BLM i drift => 39 000 Nm3/h 

2 st BLM i drift => 26 000 Nm3/h 
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Kaskad C 

Installation sker av 3 st blåsmaskiner (el) a´ 6 000 – 12 000 Nm3/h 

 

3 st BLM i drift => 36 000 Nm3/h 

2 st BLM i drift => 24 000 Nm3/h 

 

Därtill kommer att befintlig blåsmaskin (biogas) med en kapacitet om 20 000 Nm3/h nyttjas i kaskad B 

och C (eftersom luftbehovet med fördenitrifikation är max 12-14 000 Nm3/h i kaskad A). Vattendjupen är 

5 , 3,6 respektive 4 meter för kaskad A till och med C. 

 

4.6 Luftbehov membrananläggning 
 

Erforderliga luftflöden (Nm3/h) för membran har dimensionerats av respektive membranleverantör. 

Ramböll har inte gjort någon egen värdering av detta. Redovisning av luftflödet redovisas därför i PM 

Maskin. 

 

4.7 Behov av kemikalier 
 

Behovet av järnsulfat och metanol påverkas inte av vilket membran som installeras.  

 

Järnsulfat 

 

Som fällningskemikalie nyttjas järnsulfat (heptahydrat, FeSO4 x 7 H2O). Befintlig utrustning används. Nya 

doseringspumpar installeras. Fällning sker som simultanfällning, dvs dosering sker till biosteget. 

 

Tabell 19 Förbrukning avjärnsulfat 

Koncentration % järn, Fe 17,6 

Dos g Fe/m3 12 

Avloppsflöde m3/h 5 600 

Förbrukning ton FeSO4/år 3 345 
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Metanol 

 

Metanol doseras som extern kolkälla för att uppnå efterdenitrifikation i efteranoxzonen. 

Metanolförbrukningen är ca 664 ton/år vid det dimensionerande årtalet (2040). Den lägsta respektive 

högsta medelförbrukningen per månad beräknas bli ca 1,1 och 2,9 ton/d. Årsmedelvärdet är ca 1,8 ton/d.  

 

 

Kemikalier för membranrengöring 

 

Behovet av kemikalier för tvättning av membranen skiljer sig åt mellan membranleverantörerna. De 

redovisade värdena har levererats av membranleverantörerna i samband med deras dimensionering av 

erforderlig membranyta. 

 

Tabell 20 Behov av kemikalier för membranrengöring under Fas 1, maxflöde 10 000 m3/h. 

Membranleverantör, alternativ 1A 1B 2 

Citronsyra Koncentration % 40 40 40 

 Mängd ton/år 263 49 146 

Natriumhypoklorit Koncentration % 12 12 12 

 Mängd ton/år 269 254 124 

 

Förutom ovanstående kemikalier har vi även ritat in utrustning för natriumhydroxid och saltsyra.  

 

Natriumhydroxid kan behöva tillsättas natriumhypoklorit för att höja pH. Saltsyra används för att pH-

justera citronsyralösningen. 

 

4.8 Slamproduktion 
 

Slamproduktionen är bedömd till 1,0 kg TSS/kg BOD7 (bio- och kemslam). 

 

Med 16 450 kg BOD7/d till biosteget ger detta en slamproduktion om 16 450 kg TSS/d vid inkommande 

dimensionerande belastning. Vid inkommande max BOD-belastning (1,88 x Dim) erhålls en 

slamproduktion om 1,88 x 16 450 kg TSS/d = 30 930 kg TSS/d. 

 

Baserat på överskottsslamflödena ovan har följande pumpuppsättning valts för att pumpa överskottsslam 

till slamhanteringen: 4 st pumpar a´ ca 40-70 m3/h installeras. 
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5. Process- och funktionsbeskrivning 

5.1 Förbehandling och rejektvattenrening 
 

Avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket via självfall varvid det lyfts från inloppstunneln med 

pumparna i inloppspumpstationen till grovreningen. Grovreningen byggs om och kommer att bestå av 6 st 

hålplåtsilar med 6 mm hål följd av 3 st luftade sandfång. Renset tvättas i renstvätt och sanden tvättas i 

sandtvätt. 

 

Rejektet leds idag till en rejektvattenrening bestående av deammonifikation inrymd i två av de 

ursprungligen 16 försedimenteringsbassängerna. Denna rejektvattenrening har inte tillräcklig kapacitet att 

behandla allt rejektvatten som uppstår idag. En ny rejektvattenrening med deammonifikation kommer att 

byggas för ökad kapacitet. Berg kommer att sprängas ut vid järnsulfathanteringen där rejektvattenreningen 

kommer att placeras. Rejektvattenreningen kommer att vara byggd och vara i drift när övrig anläggning 

byggs om för MBR. Rejektvatten kommer att passera sil för avskiljning av plast innan del leds till en ny 

rejektvattenpumpstation, vilken lyfter rejektet till rejektvattenreningen. Det behandlade rejektvattnet 

kommer att ledas till returslamkanalen varigenom rejektet pumpas med returslammet till 

returslamdeoxzonerna i respektive bioreaktor. 

 

Det grovrenade vattnet leds från sandfånget till försedimenteringen med självfall. När MBR-anläggningen 

tas i drift kommer befintlig rejektvattenrening att ha rivits och dess två bassänger ha återställts som 

försedimenteringsbassänger. Den framtida försedimenteringen kommer därför att bestå av 16 bassänger. 

Dessa är försedda med kedjeskrapor. Det försedimenterade vattnet samlas upp i en gemensam kanal idag. 

Från denna kanal kommer det försedimenterade vattnet att ledas vidare med självfall även i framtiden. 

 

Styrningen av inloppspumpstationen och försedimenteringen är befintlig. Styrningen av dessa 

anläggningsdelar såväl som grovrening och rejektvattenrening beskrivs inte här. 

 

5.2 Biopumpstation med silar 
 

Finsilarna behövs för att avskilja partiklar som kan skada och/eller minska membranens livslängd. De 

utgörs av hålplåtsilar. Finsilarna har samma håldiameter (1,5 mm) oavsett om man installerar membran av 

typen hollow fibre eller flat sheet, se PM Maskin. Silarna styrs på nivådifferens före och efter silar. Vid 

uppnådd inställbar nivådifferens renspolas trumman. Vid varje renspolning går trumma och 

transportskruv en inställbar eftergångstid så att slam transporteras ut ur finsilen. Renspolning av trumman 

överregleras på inställbar tid.  
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Antalet finsilar i drift varieras efter inkommande flödesbelastning. Automatisk alternering av finsil i drift 

sker för att erhålla likartade drifttider. 

 

Efter silarna finns en pumpsump varifrån pumparna som fördelar försedimenterat vatten till 

bioreaktorerna tar vatten. Det finns en pumpgrupp per vardera av de 8 linjerna av bioreaktor. Respektive 

pumpgrupp består av två frekvensstyrda pumpar. Pumparnas (alla 16) totala kapacitet styrs av aktuell nivå 

och börvärdesnivån i pumpsumpen. Vid ökande nivå ökas utsignalen, varigenom varvtalet ökas, och 

fördelas lika på alla pumpgrupper. Då nämnda utsignal begär ökad kapacitet, om pump är i drift vid max 

varvtal, kopplas ytterligare en av respektive pumpgrupps pumpar in. På omvänt sätt sker vid minskat 

behov av pumpkapacitet. 

 

Varje pumpgrupps tryckledning fördelas på tre tryckledningar, en till vardera av de tre kaskaderna. 

Procentuell fördelning av flödet till respektive kaskad väljs av driftoperatören. 

 

5.3 Bioreaktor 
 

Returslamdeoxzonens syfte är att minska syrehalten genom nitrifikation och endogen andning. Zonen är 

utrustad med omrörare. Vid behov kan luftning ske med det installerade bottenluftarsystemet. Rejektet 

pumpas till returslamdeoxen från returslampumpstationen. 

 

Respektive kaskad är utformad för fördenitrifikation. Kaskad A får nitrat, NO3, från returslamdeoxen. Det 

nitrat som bildas vid nitrifikationen i kaskad As oxzon denitrifieras i kaskad Bs anoxzon. Till respektive 

anoxzon belägen uppströms oxzonen leds försedimenterat vatten med pumparna i silstationen. 

 

I varje kaskad, utom kaskad A, finns en flexibel zon anox/ox som kan ställas om för att endera drivas med 

fördenitrifikation (anox) eller med nitrifikation (ox). Detta val avgörs av temperaturen och därmed 

hängande behov av nitrifikationskapacitet. 

 

Lufttillförseln styrs/regleras med hjälp av syregivare, luftflödesmätare och reglerventil. 

 

Det förbereds för möjlighet att installera utrustning för hantering av flytslam om behovet skulle uppstå. 

Redan från början byggs en pumpstation i varje kaskadblock, d.v.s. totalt tre stycken, för mottagning och 

vidarepumpning av flytslam som uppstår i bioreaktorerna. 
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I kaskad C finns en deoxzon före den anoxzon i vilken efterdenitrifikation kommer att ske med hjälp av 

dosering av metanol. Metanoldosen styrs mot utgående nitratmätare (flödet från respektive kaskad har då 

letts samman). Det finns möjlighet att mäta både i kanalen före membranen samt på permeatet, dvs 

membranfiltrerat vatten. Utgående aktivt slam från de 8 linjerna samlas upp två kanaler, för möjligheten att 

göra underhåll i ena kanalen. 

 

5.4 Membrananläggning 
 

Membranfilter, utformning 

 

Från inloppskanalen i membranbyggnaden leds slammet via en on/offlucka därefter via 1 rör längs botten 

av membranbassängen med hål längs hela längden för att fördela ut flödet. Det finns en betongränna längs 

vardera, hela långsidan i ytan där utgående slam rinner över. Från dessa två rännor leds slammet till 

returslamkanalen. Returslampumparna pumpar slammet från returslamkanalen till bioreaktorn med en 

pumpgrupp, bestående av 2 pumpar, per bioreaktor. 

 

Luftning av membranen sker med luftarsystem som är integrerade i kassetten/modulen. Lufttillförsel sker 

med blåsmaskiner som placeras i membranbyggnaden. 

 

Permeat (filtrerat vatten) leds till permeatkanal och därefter till utloppet genom pumpning med 

permeatpumpar. Detta gäller både vid hollow fibre och flat sheet. 

 

Flytslamhantering 

 

Utrustning för hantering av flytslam installeras i båda returslamkanalerna. Flytslamhanteringen består av 

skruv och pump och styrs intermittent mot tid. Det är samma princip som har förberetts i bioreaktorerna.  

 

Tömning av membranbassängerna kan ske genom pumpning av slammet till returslamkanalerna eller till 

kanalerna före finsilarna i biopumpstationen. Det senare syftar till att kunna avskilja eventuellt kvarvarande 

rens, hår, m.m. ur slammet. 

 

Membranfilter, möjlig styrprincip 

 

Membranbassängerna kopplas in och ur med on/off-luckan för att justera den hydrauliska kapaciteten till 

den rådande inflödessituationen. Alla linjer behöver enbart vara i drift då maximalt inflöde till MBR-

anläggningen uppnås. Under situationer med torrväderstillrinning så sker automatisk växling mellan vilka 
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membranbassänger som ska vara i drift baserat på en maximal tid som en membranbassäng tillåts vara ur 

drift. 

 

Det maximala antalet membranbassänger som ska kunna vara tillgängliga för drift kan väljas, vilket är 

önskvärt till exempel vid underhållsarbete. 

 

Inloppsluckan: När en membranbassäng tas i/ur drift så öppnas/stängs luckan vid inloppet till varje 

bassäng. 

 

Kapacitet permeatpump: När flödet i kanalen till membranbyggnaden ökar så skickas utsignal (efter att ha 

dividerats med antalet membranbassänger i drift för att fördela utsignalen till varje permeatpump som är i 

drift) till permeatpumpens för att öka varvtalet.  

 

Antal membranbassänger i drift: När permeatflödet uppnår ett inställbart värde (% av permeatpumpens 

maxkapacitet) tas ytterligare en membranbassäng i drift. 

 

Kapacitet returslampump: En recirkulationskvot, R, ställs in. Returslampumparnas summakapacitet 

beräknas ur = R x Summa Permeatpumpflöde. Returslampumparna reglerar för att hålla detta värde. 

Överreglering sker av hög nivå i returslamkanalen. 

 

 

Rengöring av membran 

 

Regelbunden rengöring med hjälp av kemikalier utförs vid membranfiltrering med MBR för att 

upprätthålla filterprestandan hos membranfiltren. Rengöringsintervall, intensitet och kemikalier är 

specifika för de olika filtertyperna, processtillämpningen (media, belastning) och karaktären av bulkvätskan 

(mellan slampartiklarna). 

 

Beläggning av membran kan ske genom scaling som utgörs av kristallisering av oorganiska ämnen, genom 

fouling ur beläggning av organiskt och oorganiskt material samt tillväxt av mikroorganismer på 

membranytan. 

 

Basisk rengöring, tex natriumhypoklorit, används för att till stånd avskiljning av organiska beläggningar på 

membranen. Natriumhydroxid kan användas för att höja pH ytterligare i samband med rengöring med 

natriumhypoklorit. Rengöring vid höga pH-värden minskar bildningen av klororganiska ämnen som 

biprodukter. 
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Sur rengöring, tex citronsyra, används för att få till stånd avskiljning av oorganiska beläggningar på 

membranen. På grund av permeatets buffertkapacitet krävs stora mängder citronsyra för att justera pH. 

Tillsats av saltsyra till citronsyra kan göras för att justera pH ned till pH 2. Lågt pH ökar lösligheten hs 

oorganiska ämnen samtidigt som citronsyra agerar komplexbindare och därmed förhindrar att upplösta 

ämnen faller ut senare. 

 

Vi har föreslagit en lösning för membranrengöring som baseras på att den ska vara flexibel avseende att 

upprätthålla membranens status så länge som möjligt och anpassad till bioprocessen (lagringstankar för 

syra och bas för att undvika stötbelastning av bioprocessen dit använd rengöringskemikalie pumpas) som 

till miljön (minska bildning av klororganiska ämnen, tex mätt som AOX). 

 

Det finns möjlighet att tillsätta kemikalie till membranens baksida såväl som till membranbassängen. 

Dessutom finns möjlighet att tömma membranbassängen för inspektion av membran och att fylla den 

med permeat. 

 

Dosering av kemikalie sker till en ledning dit samtidig pumpning av permeat sker för att få en utspädning 

av kemikalien till rätt koncentration. Det är separata ledningar för sur och basisk kemikalie. 

 

Den regelbundna rengöring av membranen som sker av hollow fibre, maintenance cleaning, skulle med 

föreslagen lösning kunna genomföras genom att spädvattenpumpen startar och pumpar permeat från 

permeattanken. Till denna ledning doseras en av kemikalierna natriumhypoklorit eller citronsyra varefter 

en statisk mixer på ledningen ger en omblandning. Ledningen ansluter via onoff ventil till 

permeatledningen (permeatpumpen kan pumpa både till och från membranbassängen; i detta fall till 

membranbassängen ). Permeatpumpen är också i drift i detta fall. Kemikalielösningen pumpas till 

membranens baksida och går igenom membranen ut i bassängen. Detta görs med slam kvar i 

membranbassängen. Efter att man är färdig med dosering av ena kemikalien spolas ledningarna rena med 

permeat innan den andra kemikalien doseras. 

 

Så kallad recovery cleaning av hollow fibre sker mera sällan. Då töms bassängen på slam och den fylls med 

permeat. Kemikalielösningen tillsätts på samma sätt som ovan beskrivet (första gången detta sker) med 

skillnaden att den inte leds till membranens baksida utan direkt till membranbassängen. När denna 

rengöring är färdig töms bassängen genom att pumpa sur respektive basisk rengöringslösning till 

lagringstank syra respektive bas. Där får kvarvarande slam sedimentera varefter det pumpas till 

returslamkanalen medan vattenfasen behålls i respektive lagringstank. Nästa gång recovery cleaning ska 

genomföras nyttjas vätskan i lagringstanken som kemikalielösning. ”Färsk” kemikalie tillsätts 

lagringstanken för att öka koncentrationen i lösningen. Därefter pumpas denna lösning till den 

membranbassäng som nu ska genomgå rening. När använd lösning har använts några gånger töms 
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innehållet i lagringstanken, pumpas, till returslamkanalen. På detta sätt kan kemikalierna pumpas till 

biosteget på ett kontrollerat sätt under längre tid jämfört med om man skulle tömma den direkt från 

membranbassängen. Därmed undviker man störningar i biologin i form av hämning av den biologiska 

processen eller att skumning uppstår till följd av kemikalietillsats. Dessutom sparas kemikalier. 

  

Den regelbundna rengöring av membranen som sker av flat sheet membran skulle med föreslagen lösning 

kunna genomföras på liknande sätt som maintenance cleaning av hollow fibre genom att 

spädvattenpumpen startar och pumpar permeat från permeattanken. Till denna ledning doseras en av 

kemikalierna natriumhypoklorit eller citronsyra varefter en statisk mixer på ledningen ger en omblandning. 

Ledningen ansluter via on/off ventil till permeatledningen. Permeatpumpen är inte/behöver inte vara i 

drift i detta fall. Man kan göra en indelning så att till exempel 1/3 av alla membran i en bassäng tvättas åt 

gången. Kemikalielösningen pumpas till membranens baksida och går igenom membranen ut i bassängen. 

Detta görs med slam kvar i membranbassängen. Efter att man är färdig med dosering av ena kemikalien 

spolas ledningarna rena med permeat innan den andra kemikalien doseras. 

 

Det finns installationer i anläggningen så att man också för flat sheet ska kunna fylla membranbassängen 

med permeat och tillsätta kemikalien direkt till bassängen. Detta ingår inte som rutinmässig 

rengöringsprocedur men ger en extra flexibilitet/säkerhet att ha denna installation. Det kan uppstå fall 

med svåra beläggningar från utsidan då denna procedur skulle kunna vara effektivare än den ordinarie 

proceduren. 

 

5.5 Högflödesrening 
 

Högflödesreningen hanteras helt i separat projekt varför vi enbart gör en mycket översiktlig beskrivning av 

funktionen och redovisar inga anläggningsdata. Den hydrauliska kapaciteten på kanaler till respektive by-

pass förbi högflödesreningen har dock beräknats i projektet Principförslag MBR. 

 

Högflödereningen består av 6 befintliga skivfilter med föregående flockningskammare. Fällningskemikalie 

och/eller polymer tillsätts flockningskamrarna. Kapaciteten på högflödesreningen ska vara minst 3 000 

m3/h. 

 

Högflödesreningen tas enbart i drift när förbiledning sker från silstationen, vilket sker via automatik, eller 

när man genom manuell omställning förbileder försedimenteringen. 

 

Skivfiltren spolas med utgående vatten efter skivfiltren. 
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När skivfiltren tas ur drift töms uppströms liggande kanal och flockningsbassänger. De fack som 

skivfiltren är placerade i fylls med permeat som pumpas från MBR-anläggningen. 
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1. Bakgrund 

Himmerfjärdens avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad för att möta framtida skärpta 

reningskrav och för en utökad belastning. Som en del i den totala ombyggnaden av verket ska befintlig 

anläggning byggas ut och om.  

Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Syvab att ta fram ett principförslag för utbyggnationen av MBR-

anläggningen. Detta PM beskriver vattnets flöde och hydraulik samt dimensionering i den om- och 

utbyggda anläggningen. 

2. Inledning 

Detta hydrauliska PM är framtaget för hela Himmerfjärdens ARV, från ombyggt sandfång, ny biologi, 

membran och högflödesrening till utloppsrör. Generellt är endast de nya delarna beskrivna, men där 

befintliga kanaler eller öppningar är begränsande och måste byggas om beskrivs detta både hur det ser ut 

befintligt och hur den nya konstruktionen ska se ut. 

 

Till detta hydrauliska PM hör en hydraulisk profil och en flödesplan. För att lätt kunna följa flödet är både 

profilens olika delar märkta med löpnummer som följer flödets väg, t.ex. A09. Löpnummer med A 

beskriver huvudflödet och löpnummer med B beskriver förbigångar eller bräddflöden. Dessa nummer 

återfinns även i detta PM för att man lätt ska kunna skapa sig en uppfattning om var i anläggningen man 

befinner sig. 

3. Sammanfattning 

Huvudflöde 

 Anläggningen är dimensionerad för att hydrauliskt kunna leda ett flöde på upp till 13 000 m3/h 

från inlopp till recipient. Biologin och membranbassängerna är dimensionerade för att kunna ta 

upp till 39 000 m3/h, varav 26 000 m3/h utgör returslam. 

 Man kan inte leda vattnet genom membranen med självfall eftersom tillgänglig tryckhöjd i 

membranbasängerna är för låg vid högnivå i recipienten. 

 Qmax för huvudflödet är 13 000 m3/h. 

 Huvudflödet leds till utloppsrör 1 
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Förbiledning/högflödesrening 

 Högflödesreningen har en kanalmässig kapacitet på upp till 7 500 m3/h, Dock blir kapaciteten på 

de installerade skivdiskfiltren lägre efter att de anpassats för högflödesrening. Detta utreds i ett 

sidoprojekt av Syvab. Det högflödesrenade vattnet leds normalt bara till utloppsrör 2. Vid högre 

flöden upp till 13 000 m3/h då vatten även passerar bräddluckan mot utloppskanal F301 måste den 

nya luckan i utloppsbrunnen till utloppsrör 1 öppnas och därmed kan både utloppsrör 1 och 2 

användas. 

4. Hydrauliska förutsättningar 

De hydrauliska förutsättningarna beskrivs i tabellerna nedan. Dessa flöden används för hydrauliska 

beräkningar och dimensionering av reningsverket. All byggnation och hydraulik dimensioneras för Qmax 

13 000 m3/h medan all maskinutrustning, förutom finsilarna, installeras för 10 000 m3/h. Finsilarna 

installeras för kapaciteten 13 000 m3/h. Man ska kunna bygga ut anläggningen med flera 

membranbassänger så att man kan uppnå kapaciteten 13 000 m3/h genom membranen. 

4.1 Flöden och nivåer 

Tabell 3.1 Huvudflöden 

Parameter Enhet Värde 

Qmin m3/h 2 000 

Qdim m3/h 5 600 

Qmax m3/h 13 000 

 

Tabell 3.2 Flöde per anläggnignsdel 

Anläggningsdel Enhet Värde Anmärkning 

Sandfång m3/h 13 000  

Försedimentering m3/h 13 000  

MBR (Bioreaktor + 

membran) 

m3/h 39 000 Försedimenterat finsilat vatten + returslam 

Till recipient m3/h 13 000 Från membran till recipient 

Returslamflöde (QRS) m3/h 26 000 Från membran till returslamdeoxzonen 

(Qin x 2,0) 
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Tabell 3.3 Övriga flöden 

Flöden Enhet Värde Anmärkning 

Försedimenterat och finsilat vatten 

till högflödesrening (HFR) 

m3/h 3 000 Kapaciteten för kanalerna runt 

skivdiskfiltren ca 7 500 m3/h vid 

tryckförlust över skivdiskfilter på 0,35 

mvp. Dock är maxkapaciteten för 

skivdiskfiltren lägre enligt leverantör. 

Utformningen utförs av Syvab i 

sidoprojekt. 

Flöde till utloppsrör 1* m3/h 13 000 Från membran 

Flöde till utloppsrör 2** m3/h 7 500 Från HFR 

Kapacitet utloppsrör 1 + 2 för 

högflöde/förbiledning och högsta 

havsnivå och +2,10 i utloppsbrunn 

B445 

m3/h 13 000  

Rejektvatten från centrifuger m3/h 80 Ansluts innan försedimentering eller i 

returslamkanalerna 

*) Trycknivå i utloppsbrunn +4,27. **) Trycknivå i utloppsbrunn +2,34. 

 

Tabell 3.4 Generella tryckförluster 

Anläggningsdel Enhet Värde Anmärkning 

Renssilar, före 

sandfång 

mvp 0,40 Konstant tryckförlust 

Finsilar, efter försed mvp 0,60  

Membran 

 Flatsheet 

 Hollowfibre 

mvp  

1,00* 

5,50* 

 

 

Skivdiskfilter mvp 0,35 Varierande tryckförlust 0 - 0,35 

mvp 

*) Vattnet pumpas/sugs genom membranen 
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Tabell 3.5 Skibord/överfall höjdskillnad 

Anläggningsdel Enhet Värde Anmärkning 

Sandfång m 0,40 Nedströms 

Försedimentering m 0,25 Uppströms vid inlopp 

Försedimentering m 0,06 Nedströms avdragsrännor 

Kaskad A m 0,23 Nedströms avdragsrännor 

Kaskad B m 0,26 Nedströms avdragsrännor 

Kaskad C m 0,29 Nedströms avdragsrännor 

Membran m 0,09 Nedströms avdragsrännor 

 

Tabell 3.6 Havsnivåer år 2050 [1] [2], se även kapitel 8 

Parameter Enhet Havsnivå 

Medelvattennivå m +0,18 

Högsta vattennivå m +1,38 

4.2 Höjdsystem 
Nytt höjdsystem är RH2000. Omvandling från RH00 till RH2000 sker genom att addera +0,053 m (0,525) 

till höjder i RH00. T.ex. blir höjden +10.00 i RH00 -> +10,53 i RH2000. 
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5. Grovrening 

Beskrivningen av grovreningen gäller för det under 2015 ombyggda sandfånget med nya renssilar. 

5.1 Inloppspumpstation 
Vattnet till Himmerfjärdens avloppsreningsverk leds via ett flera mil långt tunnelsystem som ansluter till 

reningsverket via en lyftpumpstation på nivån ca -40 m. Uppströms pumparna sitter ett grovgaller med 20 

mm spaltvidd. Pumparna lyfter 13 000 m3/h upp till inloppskanalen uppströms sandfången till nivån ca 

+9,00. 

5.2 Inloppskanal, A01 
Nivån i inloppskanalen är beroende av tryckförlusten över renssilar och skibord i sandfången. Kanalen är 

ca 1,6 m bred, med underkant på +6,83 och överkant på +9,40. HVY (Högsta vattenytan) i inloppskanalen 

innan inloppen till renssilar och sandfång är ca +8,92. Detta ger ett fribord på ca 0,48 m till underkant valv 

i kanalen. 

5.3 Sandfång 
Sandfången består av tre bassänger, varav minst två av bassängerna alltid ska vara i drift. Flöde per bassäng 

ses i nedanstående tabell. I början av varje sandfång sitter två renssilar och i slutet hålls vattennivån av ett 

rakt skibord. 

 

Tabell 4.1 Flöden per sandfång 

Parameter Enhet Värde 

Qmin m3/h 1 000* (667**) 

Qdim m3/h 2 800* (1 867**) 

Qmax m3/h 6 500* (4 333**) 

*) Flöde per bassäng om två av tre är i drift. **) Flöde per bassäng om tre av tre är i drift. 

5.3.1 Renssilar, A02 

Inloppet till varje sandfång sker genom en lucka, 1 m bred med överkant ovan högsta vattenyta. Vattnet 

delar här upp sig på två renssilar med 6 mm hål, som är styrda att alltid ge en konstant tryckförlust på 0,4 

mvp, enligt leverantör. Renssilarna sitter i en plåtlåda som ligger i sandfånget vilket gör att utloppet från 

silarna sker direkt ut i bassängen. Kapaciteten på varje renssil är ca 3 250 m3/h. Totalt finns alltså 6 st 

renssilar. 

 

Tabell 4.2 Nivåer uppströms renssilar 

Parameter Enhet Värde 

Vy. Qmin m +8,53* 
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Vy. Qdim m +8,62* 

Vy. Qmax m +8,77* 

Vy. Qmax m +8,88** 

*) Tre bassänger i drift. **) Två bassänger i drift. 

 

 

 
 

Figur 4.1 – Renssilar, sandfång och försedimentering. Linje 1 ligger längst upp i den översta bilden och linje 8 längst ner. 

 

 

mailto:www@syvab.se


             
 

Dokument/Uppdragsnr: Status: Dokumentnamn: Sida: 

613T1356758 Principförslag 2.0 PM Hydraulik 10(36) 

Uppdragsledare (Namn och Företag): Projektnamn: Gäller från: 

Petter Björkman, Ramböll NKS FAS 1 MBR 2016-10-06 

Handläggare: (Namn och företag):       Granskad och fastställd av (Namn och företag):                     Sign: Ver./Rev.datum: 

Mattias Karlsson, Ramböll Susanne Forsberg och Peter Ek, Ramböll - 

 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 

Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 

147 92 Grödinge 

5.3.2 Sandfång, A03 

Sandfången är luftade, dock är luftningseffekten på vattenytan ganska liten vilket betyder att vi inte 

behöver ta hänsyn till den för de hydrauliska beräkningarna.  

 

Tabell 4.3 Nivåer i sandfång 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m +3,88 

Vy. Qmin m +8,13* 

Vy. Qdim m +8,22* 

Vy. Qmax m +8,37* 

Vy. Qmax m +8,48** 

Vattendjup m 4,25 - 4,6 

*) Tre bassänger i drift. **) Två bassänger i drift. 

5.3.3 Utloppsskibord, A03 

Skiborden är placerade längst nedströms i sandfången och har en längd på 3,8 m per bassäng. På grund av 

befintliga betongkonstruktioner ligger 0,6 m av skibordslängden ca 0,6 m nedströms en betongkant, vilket 

gör att den effektiva skibordslängden blir kortare än 3,8 m. I beräkningarna antas därför 3,4 m 

skibordslängd vilket ger en tryckförlust på mellan 0,10 till 0,45 mvp vid låg respektive högflöde, beroende 

på hur många bassänger som är i drift. Se tabell. 

 

Tabell 4.4 Nivåer på utloppskibord 

Parameter Enhet Värde 

Ö.k. skibord m +8,03 

Skibordslängd m 3,4 (3,8) 

Förlust vid Qmin mvp 0,10* 

Förlust vid Qdim mvp 0,20* 

Förlust vid Qmax mvp 0,34* 

Förlust vid Qmax mvp 0,45** 

*) Tre bassänger i drift. **) Två bassänger i drift. 

 

Högsta vattennivån i kanalen efter sandfången är ca +7,88, förutsatt att kulverten mot 

försedimenteringarna är rensad från eventuellt slam. 
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Kulvert till försedimentering, A05 

Från kanalen leds vattnet i två trycksatta kulvertar med bottennivå på +5,83 och u.k. bjälklag på +7,33. 

Bredden på varje kulvert är 1,5 m vilket ger en tvärsnittsarea per kulvert på 2,25 m2 (1,5 x 1,5 m). I 

skrivande stund vet man inte hur skicket på betongen i kulverten är, så Mannings tal sätts till 75. 

 

Kulvertarna är trycksatta även vid Qmin vilket beror på att lägsta vattennivå i fördelningskanalen innan 

försedimenteringarna är +7,53 vid nollflöde. Hastigheten vid Qmin är 0,12 m/s, Qdim 0,34 m/s och vid Qmax 

0,80 m/s. Här ser man att det är stor risk för sedimentering under Qdim. Kulverten leder vinkelrätt ut till en 

fördelningskanal (A06) som fördelar vattnet till de 16 försedimenteringarna. Från kulverten leds vattnet ut 

i mitten av fördelningskanalen till försedimenteringen. 

5.4 Försedimentering, A07 
Försedimenteringen består av 8 st linjer bestående av 2 st parallella bassänger per linje, totalt 16 st 

bassänger. Linje 1 ligger längst upp (nord-ost) och linje 8 ligger längst ner på flödesplanen. Fördelningen 

mellan bassängerna sker vid inloppen, via en 1 m bred lucköppning till varje bassäng. U.k. lucka är +7,53 

och tryckförlust vid Qmax är ca 0,17 m. 

 

Tabell 4.5 Nivåer i försedimentering 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m +4,53 

Vy. Qmin m +7,48 

Vy. Qmax m +7,51 

Vattendjup m 2,95 - 2,98 

 

Inloppslådor 

Efter inloppsluckan rinner vattnet ner i en plåtlåda som är 2,0 m bred, 0,5 m djup och 1,0 m hög med 

överkant på +7,48. På framsidan, längst ner på lådan sitter ett hål som är 2,0 x 0,4 m. Huvuddelen av 

flödet rinner igenom hålet men eftersom vattennivån i försedimenteringen alltid ligger på +7,48 eller högre 

kommer ett visst flöde även gå längs ytan över plåtkanten. Förlusten genom hålet är ca 0,01 mvp vid 

Qmax. 

 

Avdragsskibord 

Nivåhållningen i bassängerna sker med v-formade avdrag som ligger i flödesriktningen längs de sista 10 

metrarna av bassängerna. Varje bassäng har 160 st v-formade avdrag, vilket ger totalt 2560 st V i 

försedimenteringen. Underkant V ligger på +7,45 och HVY i bassängen blir då ca +7,51 vilket gör att man 

inte får ett helt fritt inlopp från inloppskanalen. Från avdragsskiborden rinner vattnet via avdragsrännor ut 
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i en relativt smal tvärgående fördelningskanal (A08) och längs med den södra långsidan av denna rinner 

vattnet över en skibordskant på +6,88 och ner till kanal B028 (A09). 

5.5 Kanal B028 till finsilar, A09, A10 
Kanal B028 är en tvärgående kanal som samlar upp vattnet efter avdragsrännorna i försedimenteringarna. 

Skibordskanten efter kanal B027 (A08) bilas bort för att undvika sediment i denna kanaldel. Från B027 

rinner vattnet ner i tvärkanal B028. Uppströms, vid linje 1, har kanalen B028 1/8 av flödet och vid linje 8 

hela flödet. Kanalen är 1,6 m bred och har idag en bottennivå vid linje 1 på +4,58 och vid linje 8 +4,83. 

Vid ombyggnaden gjuter man upp kanalbotten så att den blir plan, +4,83. Från denna tvärkanal leds 

vattnet åt sydväst genom en ny öppning i riktning mot den nya silstationen. Sista 7,5 m (A10) innan 

kanalen når fördelningskanalen i silstationen blir kanalen gradvis bredare, från 1,8 m till 2,8 m bred med 

plan botten på +4,83. Vid Qmax efter linje 8 har vattnet en flödeshastighet på ca 1,7 m/s precis innan 

vattnet kommer ut i den nybyggda gradvis bredare kanalen. Kanalen breddas för att minska 

flödeshastigheten till ca 1 m/s när vattnet når finsilbyggnaden. 

 

Bräddlucka i B028 mot högflödesreningen, B2 

Uppströms kanal B028 installeras en lucka som fungerar för två scenarier: 

1. Vid flöden till silstationen över 10 000 m3/h fungerar luckan som ett reglerbart skibord med ö.k 

+6,30 och skibordslängd 1,6 m, där <3 000 m3/h kan ledas till högflödesreningen. 

2. För flöden mellan 0 – 7 500 m3/h kan luckan även öppna helt för att leda vatten som däms om 

finsilarna sätter igen. Vattnet leds ner till bräddkanal B028 som leder vidare till förbigångskanal 

B005 vilken leder till högflödesreningen. 

 

5.6 Finsilbyggnad, A11, A12, A13 
Den nya silbyggnaden består av en tvärkanal (A11) som fördelar vattnet till 8 st parallella finsilar (A12) 

som leder ut till en pumpsump (A14).  

 

mailto:www@syvab.se


             
 

Dokument/Uppdragsnr: Status: Dokumentnamn: Sida: 

613T1356758 Principförslag 2.0 PM Hydraulik 13(36) 

Uppdragsledare (Namn och Företag): Projektnamn: Gäller från: 

Petter Björkman, Ramböll NKS FAS 1 MBR 2016-10-06 

Handläggare: (Namn och företag):       Granskad och fastställd av (Namn och företag):                     Sign: Ver./Rev.datum: 

Mattias Karlsson, Ramböll Susanne Forsberg och Peter Ek, Ramböll - 

 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 

Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 

147 92 Grödinge 

 
 

 
Figur 4.2 – Kanal B028 och finsilar till biopumpstationen 

Finsilar, A12 

Maxflödet genom silstationen är 13 000 m3/h vilket ger ca 1 625 m3/h per sil. 

Finsilarna dimensioneras för att ha en nivå nedströms på ca 0,4 m och en tryckförlust över silarna på max 

0,60 mvp vilket ger att nivån nedströms och i pumpsumpen blir ca +5,23. Högnivån uppströms silarna blir 

då ca +5,83. Om pumparna eller finsilarna inte klarar av hela flödet och nivån stiger kommer vattnet att 

stiga och tillslut rinna över skibordsluckan uppströms kanal B028 (B02). 

 

Biopumpstation, A14, A15 

Biopumparna fördelar det finsilade vattnet ut till de tre kaskaderna. De förser var och en av de 8 linjerna 

med vatten. Varje pumpgrupp ska klara 1/8 av 13 000 m3/h = 1 625 m3/h. Det är viktigt att nivån i 

pumpsumpen inte går över +5,23 eftersom en högre nivå skulle dämma utloppet från finsilarna och 

därmed även tilloppskanalen, med risk för bräddning över reglerskibordet. 
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5.7 Tillbyggnad/rivning 
 

Rivning 

Uppsågning av kanaler över bräddkanal B028. Uppsågning av bef. hål 1,6 x 1,6 m till 1,6 x 2,2 m. 

Uppsågning av hål i yttervägg i B028 1,6 x 1,8 m. 

Skibordskant vid B027 tas bort. 

 

Tillbyggnad 

Botten i B028 gjuts upp till +4,83 m. 

 

Luckor 

8 st uppströms finsilarna, 2,6 x 1,8 m. 

8 st nedströms finsilarna mot pumpsumpen 1,5 x 1,0 m. 
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6. Bioreaktor 

6.1 Kaskadfördelning 
Den biologiska reningen består av åtta linjer där varje linje består av en returslamdeoxzon som följs av tre 

kaskader som benämns A, B och C. Till returslamdeoxzonen pumpas returslammet vilket sedan leds in till 

första zonen i kaskad A. Det finsilade vattnet som leds till varje linje är 1/8 av flödet in till finsilarna, vilket 

ger maxflödet 1 625 m3/h per linje. Dimensionerande fördelning är 33,3 % till varje kaskad, men det ska 

gå att variera mellan 20 – 40 % till varje kaskad. I tabellen nedan ser man den möjliga flödesfördelningen 

av finsilat vatten per kaskad till en linje. 

 

Tabell 5.1 – Flöden (m3/h) av finsilat vatten till vardera av kaskad A, B och C 

Fördelning Qmin Qdim Qmax 

% m3/h m3/h m3/h 

20 50 140 325 

33 83 233 542 

40 100 280 650 

 

Linje 8 ska både kunna fungera som de övriga linjerna men även kunna ställas om till en testlinje. Det som 

skiljer linje 8 mot de andra linjerna är att den har helt egna kanaler, membranbassänger och 

returslampumpning. 

6.2 Returslamdeox, A17 
Här släpps returslammet lågt i bassängen, QRS 26 000 m3/h totalt eller 3 250 m3/h per linje. Högsta 

vattennivå är beräknad till +6,75. 

6.3 Kaskad A, A18-A20 
Returslammet från returslamdeoxzonen rinner över en mellanvägg till anox-zonen i kaskad A. Till anox-

zonen leds även det finsilade vattnet enligt tabell nedan och blandas med returslam från returslamdeox-

zonen. Det blandade vattnet i anox-zonen går igenom en öppning i betongväggen, till nästa bassäng, detta 

hål är 1,5 x 1,5 m. Mitt i bassängen sitter en ny mellanvägg som leder vattnet högt över till anox/ox-zonen 

som via nästa mellanvägg leder vattnet lågt till ox- zonen. I slutet av denna zon rinner vattnet över fyra 

skibordslådor vilka är nivåhållande för kaskad A samt returslamdeoxzonen. 
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Figur 5.1 – Deox-zon och kaskad A 

 

I tabell 5.2 visas flödet genom kaskad A vid olika flödesfördelningar. Observera att flödet består av 

returslam, tillsatt i returslamdeoxzonen, plus finsilat vatten till kaskad A. Hur mycket finsilat vatten kan 

man se i tabell 5.1. I tabell 5.3 visas nivåer på installationer, vattenytor samt vattendjup i kaskad A. 

 

Tabell 5.2 Flöden (m3/h) genom kaskad A 

Fördelning Flöde genom kaskad A 

(returslam + finsilat vatten) 

% Qmin Qdim Qmax 

20 550 1540 3575 

33 583 1633 3792 

40 600 1680 3900 
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Tabell 5.3 Nivåer i kaskad A 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m +1,63 

Skibordsnivå m +6,48 

Vy. Qmin m +6,54 

Vy. Qdim m +6,61 

Vy. Qmax m +6,75 

Vattendjup m 4,91 – 5,08 

 

Skibord 

I slutet av ox-zonen byggs ett 5,4 m långt rakt skibord med underkant på +6,48, se utformning i figuren 

nedan. Översta vertikala plåten är 0,05 m hög och vinklas sedan 45 grader ner till under lägsta vattenyta 

nedströms skibordet. Monteringen sker på befintlig betongkant. Man vill undvika att driva in onödigt 

mycket luft i vattnet då det rinner över skibordet och därför lutar man plåten bakom 45 grader för att 

minska turbulensen då vattnet träffar vattenytan nedströms. 

 

Volym efter skibord 

Till denna volym kommer vattnet från kaskad A (3 900 m3/h) som rinner över skibordet samt finsilat 

vatten som ska till kaskad B på max 650 m3/h. Totalt leds 4 550 m3/h härifrån till kaskad B. 

 

 

 

 
Figur 5.2 – Skibord i kaskad A 

 

6.4 Kaskad B, A24-A26 
Vattnet leds över till kaskad B via ett ca 70 m långt rör, DN1300, (A22) vilket ger en tryckförlust vid 

Qmax på ca 0,14 mvp. Röret avslutas i den södra delen av anox-zonen och går här ihop med det finsilade 

vattnet för kaskad B. Vattnet leds sen tillbaka norr ut innan det rinner genom ett 1,75 x 1,75 m stort 

uppsågat hål till anox/ox-zonen. Sedan leds det under en ny skiljevägg till ox-zonen innan det kommer till 

det nivåhållande skibordet. 
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Skibord 

I slutet av ox-zonen byggs ett 5,4 m långt rakt skibord med underkant på +5,98. Läs mer om skibordets 

utformning under Kaskad A i 5.3. 

Finsilat vatten till kaskad C släpps från tryckröret i den befintliga samlingskanalen som idag samlar 

mellansedimenterat vatten från avdragsrännorna. I slutet av denna kanal leds vattnet ner i volymen efter 

skibordet via antingen en skibordskant eller via en öppning som går ända ner till kanalens botten. 

 

 
 

 
Figur 5.3 – Kaskad B 

 

Från brunnen efter skibordet (A27) leds vattnet genom en ny trycksatt kanal (A28) i den befintliga 

gångkulverten som ligger mellan mellan- och slutsedimentering. I gångkulverten byggs ett mellanplan med 

u.k +3,03 och ö.k +3,33 för att leda vatten från kaskad B till kaskad C på undersidan av mellanplanet och 

vatten från kaskad C till membran på ovansidan. Från A27 sågas ett 3,0 x 0,5 m hål som leder vattnet till 

A28. Här ligger den nya kanalbotten på +2,03 vilket ger ett trycksatt djup på 1,0 m och härifrån leder 

vattnet genom ett befintligt hål som är 4,0 x 0,4 m över till anox-zonen i kaskad C. 
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Tabell 5.4 – Flöden (m3/h) genom kaskad B 

Fördelning Flöde genom kaskad B 

(vatten från kaskad A + finsilat vatten) 

% Qmin Qdim Qmax 

20 650 1820 4225 

33 667 1867 4333 

40 700 1960 4550 

 
Tabell 5.5 – Nivåer i kaskad B 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m +2,53 

Skibordsnivå m +5,98 

Vy. Qmin m +6,05 

Vy. Qdim m +6,13 

Vy. Qmax m +6,24 

Vattendjup m 3,52 – 3,71 

 

6.5 Kaskad C, A30-A34 
Vattnet, 4 875 m3/h, kommer in lågt i anox-zonen, högt till anox/ox-zonen, lågt till ox-zonen, högt till 

deox-zonen, lågt till anox-zonen och i slutet på anox-zonen rinner vattnet över skiborden ut till 

samlingskanalen (A35) som leder till membranbyggnaden. 

 

Tabell 5.6 – Flöden (m3/h) genom kaskad C 

Fördelning Genom kaskad C 

(vatten från kaskad B + finsilat vatten) 

% Qmin Qdim Qmax 

20 750 2100 4875 

33 750 2100 4875 

40 750 2100 4875 
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Tabell 5.7 – Nivåer i kaskad C 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m +1,53 

Skibordsnivå m +5,48 

Vy. Qmin m +5,56 

Vy. Qdim m +5,65 

Vy. Qmax m +5,77 

Vattendjup m 4,03 – 4,27 

 

 

 
 

 
Figur 5.4 – Kaskad C 

 

Skibord 

I slutet av anox-zonen byggs ett 4,9 m långt rakt skibord med överkant på +5,48. Läs mer om skibordets 

utformning under Kaskad A i 5.3. 
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6.6 Samlingskanal till membran, A35 
Flödet som leds till membranbyggnaden är 39 000 m3/h (10,8 m3/s). Den befintliga ca 100 m långa 

kulverten i B3 byggs om till en övre och undre kanal. Den undre leder flödet från kaskad B till C och den 

övre är en tvådelad kanal för flödet från kaskad C till membranbyggnaden. De två övre kanalerna får ett 

lateralt inflöde allt efter att fler linjer avbördar till den. Linje 1-4 avbördar till kanalen som ligger närmast 

kaskad B och linje 5-8 till kanalen som ligger närmast kaskad C. 

 

Möjlig brädd mot B028 

Från denna samlingskanal finns det en möjlig brädd mot B028 och vidare till högflödereningen och 

eventuellt även en nödbädd ut på gårdsplanen nordost om blocket. Denna funktion skulle endast användas 

om hela returslampumpsationen stannar samtidigt som även permeatpumparna stannar och 

returslamkanalerna, membranbassängerna, fördelningskanalerna och samlingskanalerna fylls upp.  

Samlingskanal1-4, med en ö.k. kanalvägg på +5,20, kan då brädda ut till kanal B028 och vidare till 

B005 via ett hål i väggen. Underkant på detta hål är +3,50. En öppning tas även upp i väggen från B028 

och ut mot gårdsplanen, u.k. +4,60. Hålet ska vara 0,8x4,0 m. Den andra samlingskanalen ska kunna 

brädda över till samlingskanal1-4. Ö.k. kanalvägg ska även för denna kanal vara +5,20. Denna 

nödbräddfunktion har en bedömd kapacitet på ca 7 500 m3/h till kanal B028 och B005 samt ca 15 000 

m3/h till gårdsplanen. Om ovanstående scenario uppstår vid Qmax, 39 000 m3/s, räcker inte ovanstående 

bräddfunktion till. Observera att detta bör ses över i nästa skede om hur man bör hantera ett eventuellt 

stopp av returslampumpstationen och permeatpumparna. 

 

Samlingskanal1-4 befintliga blocket 

Flödet i kanal1-4 är 4 875 m3/h efter linje 1 och 19 500 m3/h efter linje 4. Här är kanalbotten horisontell 

och ligger på +3,50, detta gäller för båda samlingskanalerna inom det befintliga blocket. Efter linje 1 är 

kanalbredden 1,5 m, efter linje 2 är den 1,75 m, efter linje 3 är den 2,3 m och efter linje 4 är den 2,8 m. 

Raksträckan innan kanalen lämnar det befintliga blocket är ca 50 m, bredden 2,9 m och ett högsta 

vattendjup på ca 1,5 m ger en hastighet på ca 1,2 m/s vid Qmax. 

 

Samlingskanal5-8 befintliga blocket 

Flödet i kanal5-8 är 4 875 m3/h efter linje 1 och 19 500 m3/h efter linje 4. Här är kanalbotten horisontell 

och ligger på +3,50, detta gäller för båda samlingskanalerna inom det befintliga blocket. Efter linje 5 är 

kanalbredden 1,5 m, efter linje 6 är den 1,75 m, efter linje 7 är den 2,3 m och efter linje 8 är den 2,8 m. 

Raksträckan innan kanalen lämnar det befintliga blocket är ca 5 m, bredden 2,8 m och ett högsta 

vattendjup på ca 1,5 m ger en hastighet på ca 1,2 m/s vid Qmax. 
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Nya kanaler till membranbyggnaden, A36 

Direkt väst om det befintliga blocket når samlingskanalerna membranbyggnaden. Först passerar 

samlingskanalerna över en returslamkanal och en permeatkanal, där ligger kanalbotten på +3,50. Efter 

passagen övergår samlingskanalerna i två fördelningskanaler där kanalbotten blir +0,00. 

 

Eftersom samlingskanalerna tillsammans är dimensionerade för att klara Qmax kan man inte utföra 

underhållsarbete i kanalerna vid detta flöde.  Samlingskanal1-4 kan användas för flöden upp till 19 500 m3/h 

och samma gäller för samlignskanal5-8. 

6.7 Tillbyggnad/rivning 
 

Rivning 

Upptagning av hål för rör DN1300 över till kaskad B. 

Hål 4,0 x 0,5 m från kaskad B. 

Hål 4 x 0,6 m i underkant av vägg mot kaskad C.  
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7. Membrananläggning, A38 

Membrananläggningen består av 12 st membranbassänger varav 6 st bassänger på vardera sidan om två 

fördelningskanaler. Varje fördelningskanal dimensioneras för 19 500 m3/h per kanal Vattnet rinner in till 

varje membranbassäng via ett DN800-rör som genom 7 x 2 st fördelningshål (Ø 0,25 m) fördelar vattnet 

längs med hela bassänglängden. Varje bassäng kan stängas av med en lucka som sitter på inloppsröret. 

 

Membrananläggningen styrs så att man alltid ligger nära maxflöde över varje membranbassäng. Vid lägre 

flöden stänger man av så många bassänger så att de som är i drift går på max. Skibord och fördelningsrör 

dimensioneras därför för Qmax, 2 438 m3/h per membranbassäng. 

 

Skibord, A39 

Returslammet leds ut ur bassängen via två parallella längsgående avdragsrännor med rak skibordskant. 

Varje ränna är 0,4 m bred, 0,6 m hög och ligger längs hela bassänglängden. Rännorna är dimensionerade 

att ha ett fritt utlopp med bottennivå +3,80, vilket ger en högsta tillåtna nivå i returslamkanalen (A40) på 

+3,75. 

 

Tabell 6.1 Nivåer i membranbassänger 

Parameter Enhet Värde 

Bottennivå m -0,30 

Skibordsnivå m +4,40 

Vy. Qmin m - 

Vy. Qdim m - 

Vy. Qmax m +4,49 

Vattendjup m 4,82 
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Figur 6.1 – Membranbassäng 

 

7.1 Returslamkanaler, A40 
Returslamkanalerna samlar upp returslam från avdragsrännorna vid varje membranbassäng. Kanalen byggs 

med en lutning av 1 promille i flödesriktningen och den görs 1,75 m bred. Högsta slamnivå är +3,75. 

Högsta returslamflödet per membranbassäng är 2 167 m3/h vilket för 6 st bassänger ger QRSmax = 13 000 

m3/h per returslamkanal. Efter ca 150 m från membranbassäng 7-12 och 80 m från membranbassäng 1-6 

når de två returslamkanalerna returslampumpstationen. Returslammet, totalt 26 000 m3/h, pumpas 

härifrån tillbaka till returslamdeox-zonen precis uppströms kaskad A. Eftersom friktionsförlusterna för 

returslammet är beroende av viskositeten bör returslammets viskositet tas fram i nästa skede för 

noggrannare dimensionering. 
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7.2 Permeat, A41 
Det rena vattnet som sugs genom membranen kallas för permeat och släpps först i två permeatkanaler, en 

på varje sida av membranblocket. Den första delen av kanalerna fungerar som utjämningsvolym för 

backspolvatten. Längden är ca 40 m, bredden 1,5 m och bottennivån är +0,00. Efter 40 m når kanalerna 

en kant med överkant +3,50. Utjämningsvolymen i de två kanalerna varierar mellan 200 – 300 m3 per 

kanal beroende på vattendjup vid utloppsrören. Kanalerna går sedan ihop till en gemensam utgående 

permeat/utloppskanal. I membranbyggnaden är denna kanal ny liksom sträckan innan den ansluter till den 

befintliga utloppskanalen B444. Qmax permeat med 12 membranbassänger blir 10 000 m3/h och efter 

utbyggnad av membrananläggningen till 13 000 m3/h ger det ca 1 083 m3/h permeat ut från varje bassäng. 

 

Den gemensamma permeatkanalen (A42) når efter ca 50 m den befintliga utloppskanalen B444 (A43). 

Tidigare leddes vattnet här ut över två skibordskanter á 2,0 m bredd över till de två utloppsrören. 

Eftersom endast ett utloppsrör i framtiden ska leda ut hela flödet från membranen är det bara det ena 

skibordet som ska användas. Det befintliga utloppsskibordet ligger på +4,08 och har en tryckförlust på 

över en meter vid Qmax över ett skibord, vilket är för högt och därför måste betongen sågas ner till +2,50 

för att inte dämma för mycket uppströms. Dessutom är nivån i utloppsbrunn B445 (A44) +4,27 vid 

13 000 m3/h och högvatten i havet. 

   

 
Figur 6.2 – Permeat- och utloppskanal 
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7.2.1 Tillbyggnad/rivning 

 

Rivning 

Såga ner skibordskant innan utloppsbrunn till +2,50. 
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8. Högflödesrening och förbiledning 

8.1 Förbiledning 
De förbiledda flödena som kan ledas till kanal B005 är: 

 Via förbigångslucka uppströms försedimenteringen till kanal B005, < 13 000 m3/h 

 Nödbräddkant uppströms finsilarna, < 13 000 m3/h 

 Nödbräddkant från samlingskanal efter kaskad C till kanal B028 och vidare till B005, max 

7 500 m3/h 

 

Kapacitet och begränsningar i utloppsrör 2: 

 Kapacitet utloppsrör 2, ca 7 500 m3/h. 

 Kapacitet utloppsrör 2 + utloppsrör 1, ca 13 000 m3/h 

 

Det som begränsar hur mycket flöde som kan ledas i kanal F301 (B18) är vattennivån i havet plus 

förlusterna i utloppsrör 2, vilket sätter nivån i utloppsbrunnen. Denna nivå och förlusterna uppströms mot 

högflödesreningen vid ett visst flöde sätter begränsningen av flödet strax innan vattnet dämmer bakåt över 

utloppsskiborden efter skivdiskfilterbassängerna. Hydrauliskt har kanalerna runt skivdiskfiltrena en 

kapacitet på ca 7 500 m3/h. Dock blir kapaciteten på den maskinella utrustningen lägre. Utloppskanal 

F301 har högre kapacitet än 7 500 m3/h och kan leda uppåt 13 000 m3/h om man använder både 

utloppsrör 2 och utloppsrör 1. 

 

Tabell 7.1 Förluster i utloppsrör samt nivåer i utloppsbrunn B445 

 MVY HVY 

 Tryckförlust i 

utloppsrör 

Nivå i 

utloppsbrunn 

B445 

Tryckförlust i 

utloppsrör 

Nivå i 

utloppsbrunn 

B445 

7 500 m3/h 

Utloppsrör 2 

0,96 +1,14 0,96 +2,34 

13 000 m3/h 

Utloppsrör 2 + 1  

0,72 +0,90 0,72 +2,10 

Havsnivå +0,18 +1,38 

 

Bypass förbi högflödesreningen 

Strax uppströms högflödesreningen, i kanal F231 installeras även en reglerlucka (B06) mot utloppskanal 

F301. Via denna lucka (1,5 x 1,5 m) kan bräddat vatten ledas förbi högflödesreningen och direkt till 

utloppet. Även här är utloppskanalen och utloppsrör 2 begränsande vilket sätter maxflödet till ca 7 500 

m3/h.  
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8.2 Förbigångskanal B005 
Bredvid bassängblocket går förbigångskanal B005 och bräddkanal B028. Förbigångskanalen leder vatten 

från inloppskanalen till försedimenteringarna direkt till utloppet/högflödesreningen, denna kanal ligger 

längs med linje 1 och är ca 230 m lång. Längs med utloppen i försedimentering 1 går förbigångskanalen 

ner till en lägre nivå, +2,53. Vid södra delen av kanalen viker den 90 grader åt vänster till en kort kanal 

som leder 90 grader vänster in till den undre kanalen F231 som går längs med skivdiskbyggnaden. Från 

F231 kan vattnet antingen gå till högflödesreningen eller via en bypasslucka till utloppskanal F301. 

 

Den nya nivån uppströms skivdiskfiltren är ca +3,31 vilket är anledningen till att det befintliga skibordet 

på +2,23 ej går att använda. Underkant på bräddkanal F231 ligger på ca +3,23 vilket gör att kanalen i vissa 

fall är fylld. Bräddning via skibord förbi skivdiskfiltrena går alltså inte att ha vid F231 utan här installeras 

en nödbräddlucka. 

8.3 Högflödesrening med skivdiskfilter 
Denna del utreds av Syvab i egen regi.  Här följer en hydraulisk genomgång av kanalsystemet runt 

högflödesreningen. Förutsättningen för denna beskrivning är befintliga skivdiskfilter med dagens duk 

vilket ger en maxkapacitet per filer på 1 250 m3/h. Observera att framtida kapacitet vid högflödesrening 

blir lägre. 

 

Högflödesreningen består av två linjer, men ska under 2015 byggas ut till tre linjer med vardera två 

skivdiskfilter. Linje 1 och 2 är idag lite olika byggda, vid inloppen och nivåerna på skivdiskfiltrena. Tanken 

är att alla tre linjerna ska se ut som linje 1 när ombyggnationen är klar. Därför görs här endast en 

beskrivning av nivåer runt linje 1. 

 

Inloppet till varje linje består av en 3,0 m bred öppning med u.k +2,87. Efter öppningen leds vattnet längs 

en kort kanal till en flockningsbassäng via två dränkta inloppsöppningar. Flockningen leder vattnet i ett U 

och sedan ut genom två dränkta öppningar till en ny kanal som delar upp vattnet på två parallella 

skivdiskfilter. Inloppet till skivdiskfiltrena sker via varsin plåtkanal som även kan fungera som brädd förbi 

filtren direkt till bassängen efter. Överkanten ligger ca 0,36 m högre än överkant tråg i skivdiskfiltret och 

om förlusten i filtret blir större än 0,36 mvp bräddar det från plåtkanalen ut till bassängvolymen efter 

filtret. 
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Figur 7.1 - Högflödesrening 

 

Skivdiskfiltren 

Överfallet över kanten på skivdiskfiltrens tråg är ca 12 m lång vilket ger en förlust på 0,06 mvp vid 1 250 

m3/h, förutsatt fritt utlopp. 

 

Utlopp till kanal F233 

Plåtkanten vid bassängens utloppsskibord har tagits bort vilket betyder att utloppskanten från bassängen 

ligger på +2,60 m. Skibordslängd är 2 x 3 m per linje vilket ger 0,16 mvp i förluster vid 2 500 m3/h och ger 

en högvattenyta uppströms skibordskanten på +2,60 + 0,16 = +2,76. HVY i volymen efter skivdiskfiltret 

blir då ca +2,80 vilket är nästan samma nivå som överkanten på tråget. 

 

Brädd förbi skivdiskfilter (B12) 

Skivdiskfiltren har en bräddkant innan varje filter som kan leda vattnet vidare till bassängvolymen efter 

filtren. 
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8.4 Utlopp från högflödesreningen 
Kanal F233 är 2,5 m bred, har en botten på +1,53 och kan tillåta ett vattendjup på 1,05 m utan att dämma 

tillbaka in till skivdiskfiltren. Kanalen böjer först 90 grader till vänster ut i en 4 m bred kanal och sedan 

efter ca 2 m böjer den till höger 90 grader till kanal F301. Här ska man tänka på att tryckförlusterna blir 

större eftersom det är två motriktade böjar. Normalt för 90 gradersböj är k-värdet 0,5, men här bör man 

räkna med 1. 

 

 

 
Figur 7.2 – Utlopp från högflödesreningen 
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Efter högerböjen blir kanalbotten 0,5 m djupare ner till +1,03 via en vertikal kant. Här är kanalen 2,4 m 

bred i ca 15 m. Kanalen övergår sedan till utloppsbrunnarna via en på vänstersidan 45-gradig förträngning 

till ett hål som är 1,5 m brett och 1,30 m högt, överkant +2,33. Öppningen har alltså arean 1,95 m2 och 

sågas upp så att överkanten hamnar ca 0,3 m högre. Efter hålet sluttar kanalbotten något till +0,99.  

 

Nödutloppsbrunn B446 är ca 7 m lång och efter den sitter en ny öppning som är 1,5 m bred och 1,34 m 

högt, överkant +2,33. Öppningen har alltså arean 2,01 m2 och bör sågas upp lika som den precis 

uppström. Efter hålet i utloppsbrunnen botten på -0,07. Utgå från att HVY i utloppsbrunnen högst får 

vara +2,34. 

 

De båda utloppsrören har en diameter på 1,6 m och är gjorda av stål de första 70 metrarna. Båda rören 

ansluter i samma volym, utloppsbrunn B445, och det finns idag inget sätt att leda enbart det 

högflödesrenade vattnet till utloppsrör 2. Denna möjlighet togs bort då man sågade upp ett hål i 

utloppsbrunnen 1993. Hålet är 1,5 m brett och 2,4 m högt, alltså en area på 3,6 m2, överkant hål +2,33. 

Detta hål måste sättas igen med en lucka eftersom flödet från membran respektive högflödesrening ska 

ledast till varsitt utloppsrör. Luckan behöver endast öppnas då man vill leda ut 13 000 m3/h via 

förbigångskanalen/högflödesreningen. 

 

 

8.5 Tillbyggnad/rivning 
 

Rivning 

Nedsågning av vägg mellan förbigångskanal B005 till bräddkanal F231, från +3,03 till +1,78. 

Uppsågning av hål mellan bräddkanal F231 till bräddkanal F232. Hål 2,5 x 1,65 m. 

 

Luckor 

Nödbräddlucka mellan bräddkanal F231 till utloppskanal F301, 1,5 x 1,5 m. 
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9. Utlopp 

De två befintliga utloppsrören med en diameter på 1,6 m görs rent och beräknas få en relativt slät yta utan 

sediment. Rören är identiska och avslutas idag på -25 m. De första 70 m är röret gjort av stål och de sista 

1 530 m är de gjorda av trä. Efter ombyggnad kommer vattnet från membranen leds till utloppsrör 1 som 

avslutas via en nybyggd konstruktion som leder vattnet upp till nivån -10 m. Förlusterna i utloppet 

beräknas inte vara större än en hastighetshöjd. Utloppet från högflödesreningen leds till utloppsrör 2 som 

avslutas som idag, på -25 m. 

 

Flödeskapaciteten för utloppsrören sätts av högsta nivå i havet, tryckförlust i rören samt vilken trycknivå 

man har på vattenytan i utloppsbrunn B445 uppströms rören. Kapaciteterna som redovisas här utgår ifrån 

en högvattennivå i havet på +1,39 och att flödet från membran respektive högflödesrening går till varsitt 

avskilt utloppsrör. 

 

Utloppsbrunn B445 för utloppsrör 1 som leder vatten från membranen får en högsta trycknivå på ca 

+4,27 och utloppsbrunnen för utloppsrör 2 en högsta trycknivå på ca +2,34, alltså en skillnad på nästan 2 

mvp. Denna skillnad gör att utloppsrör 1 normalt kan leda ut ett betydligt större flöde än utloppsrör 2. 

 

Tabell 8.1 – Förluster i utloppssrör och nivåer i utloppsbrunn B445 

  MVY 

(medelvattenyta) 

HVY 

(högvattenyta) 

 Tryckförlust 

i utloppsrör 

Nivå i 

utloppsbrunn 

B445 

Nivå i 

utloppsbrunn 

B445 

7 500 m3/h 

Utloppsrör 2 

0,96 +1,14 +2,34 

13 000 m3/h 

Utloppsrör 1 +2  

0,72 +0,90 +2,10 

13 000 m3/h 

Utloppsrör 1 

2,89 +3,07 +4,27 
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9.1 Recipient 
Figur 8.1 visar flödet, från utloppsbrunn B445 via utloppsröret tills det släpper vattnet till recipienten. Man 

ser tydligt att nivån i utloppsbrunnen skiljer ca 1,2 meter mellan 10 000 m3/h och 13 000 m3/h genom 

utloppsrör 1. 

 
Figur 8.1 – Utloppsrör 1 till recipient 

 

9.2 Utlopp från membran, A44-A47 
Tabell 8.2 visar dimension på utloppskanalen för flödet från membranen och tabell 8.3 visar den 

uppsågade öppningen från utloppskanal B444 till utloppsbrunn B445. Tabell 8.4 visar dimensionen på 

utloppsrör 1. 
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Tabell 8.2 - Utloppskanal från membran 

Parameter Enhet Värde 

Antal st 1 

Botten m +1,53 

Bredd m 1,85 

Ca våt area m2 5,5 (ungefärlig kapacitet 19 800 m3/h) 

 

Tabell 8.3 - Utloppsöppning till utloppsbrunn B445 

Parameter Enhet Värde 

Antal st 1 

Bredd m 2,0 

Underkant m Sågas upp så att u.k. blir +3,00. Bef 

skibord: +4,08 

 

Tabell 8.4 - Utloppsrör 1, från membran 

Parameter Enhet Värde 

Diameter m 1,6 

Material - Stålrör och trärör 

k-värde mm 1,0 för stålrör, 0,5 för trärör 

V.G inlopp m -0,07 

Längd m 70 m stålrör och 1530 m trärör 

Mynningsdjup m –10 

 

Utloppsrör 1 och 2 följer havsbotten i ca 1 600 m. Utloppsrör 2 kommer att avsluta på -25 m som det gör 

idag, medan utloppsrör 1 avslutas med en vertikal kasun som leder upp vattnet till -10 m. De första 70 m 

är stålrör med diameter 1,6 m. Efter det går stålrören över i trärör. För strålrör används k-värdet 1,0 och 

för trärör används 0,5. 

 

9.3 Utlopp från högflödesrening, B18-B25 
Tabell 8.5 visar dimension på utloppskanalen F301 för flödet från högflödesreningen. Tabell 8.6 visar 

dimensionen på utloppsrör 2. 
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Tabell 8.5 - Utloppskanal F301 från högflödesrening, B18-B19 

Parameter Enhet Värde 

Antal st 1 

Botten m +1,53 

Bredd m 2,50 

Ca våt area m2 2,08 

 

Tabell 8.6 - Utloppsrör 2, från högflödesrening 

Parameter Enhet Värde 

Diameter m 1,6 

Material - Stålrör och trärör 

k-värde mm 1,0 för stålrör, 0,5 för trärör 

V.G inlopp m -0,07 

Längd m 70 m stålrör och 1530 m trärör 

Mynningsdjup m -25 

 

9.4 Recipient 
Recipienten heter Himmerfjärden och är direkt sammanhängande med Östersjön. Havsnivåerna år 2050 

kommer att ligga på samma som de gör idag enligt Länsstyrelsen [1] och IVL [2]. Anledningen till detta är 

att havsnivåhöjningen och landhöjningen beräknas vara lika stora de närmsta 35 åren. Mellan år 2050 – 

2100 beräknas sedan havsnivåhöjningen öka i snabbare takt än landhöjningen vilket gör att man i 

framtiden eventuellt behöver komplettera med en utloppspumpstation. 

 

Tabell 8.7 - Havsnivåer år 2050 [1] [2] 

Parameter Enhet Värde 

Medelvattennivå m +0,18 

Högsta vattenstånd m +1,38 

9.5 Tillbyggnad/rivning 
 
Tillbyggnad 

Ny utloppskasun för att leda vattnet från -25 m till -10 m. 

 

Luckor 

Ny nödbräddlucka i utloppsbrunn mellan utloppsrör 1 och 2, luckmått 1,5 x 1,5 m. 
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10. Referenser 

 
[1] Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, VAS-rådets rapport nr:12 - 

Robust avloppsvattenrening i Stockholms Län - en utblick mot år 2030 med fokus på recipienten, 2013 

[2] IVL Svenska Miljöinstitutet - Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka, 2010 

  

11. Fortsatta arbeten 

1. Returslammets viskositet bör tas fram i nästa skede för noggrannare hydraulisk dimensionering. 

2. Vad händer när returslam- och permeatpumparna stannar? Ska vattnet nedströms kaskad C då 

kunna brädda någonstans och hur mycket ska kunna brädda? 

3. Projekt som utförs i Syvabs regi måste stämmas av mot PM hydraulik. 
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1. Sammanfattning 

Himmerfjärdens avloppsreningsverk står inför en omfattande ombyggnad för att möta framtida skärpta 

reningskrav och för en utökad belastning.  

 

Som en del i den totala ombyggnaden av verket skall befintlig anläggning byggas om och byggas till.  

 

Föreliggande PM redovisar investeringskalkyl för utbyggnaden avseende fullt utbyggd anläggning enligt 

dimensionerande data för 2040 med utgångspunkt i handlingar presenterade i Principförslag 2.0. 

 

Utformning samt teknisk beskrivning framgår av Principförslag, ritningar och handlingar daterade 2016-

09-15. 

 

Investeringskostnaden för fullt utbyggd anläggning (2040 års flöden) beräknas till ca 1 200 MKr.  
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2. Kalkylförutsättningar 

2.1 Investeringskostnad 
 

Kalkylpriser avser 2014 års kostnadsläge. 

 

Kalkylen har upprättats baserat på ritningar och handlingar presenterade i Principförslag 2.0 Syvab NKS, 

daterat 2016-09-15. 

 

Kalkylen är utförd på nivån Principförslag. 

Kalkylen baserad på upprättat ritningsunderlag och flödesscheman.  

 

Oförutsedda kostnader är medräknade med 15% av beräknad entreprenadkostnad. I oförutsedda 

kostnader innefattas ökad detaljeringsgrad i anläggningen vilken tas fram under systemhandling och 

detaljprojektering. De delar som avser ombyggnad av befintlig anläggning är behäftade med högre risk, 

därför har en osäkerhetsfaktor avseende tid och stillestånd för dessa arbeten medräknats med 20% på de 

arbetsmomenten.  

 

Byggherrekostnader innefattande projektering, upphandling, byggledning, kontroll och besiktning är 

beräknade till 15% av entreprenadkostnaderna. 

 

Samordning av entreprenader för maskin, el och styr är kalkylerade med 5% påslag på respektive 

entreprenadsumma. 

 

I kostnaderna ingår ej mervärdesskatt. 

 

3. Anläggningsdelar 

Kalkylen är uppdelad i följande anläggningsdelar: 

Tabell 1 Indelning av anläggningsdelar 

Byggnadsdelar  Benämning Beskrivning 

SIL 1. Silstation  
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PST 2. Pumpstation Pumpstationer för biopumpar och 

returslam (RS)-pumpar samt ställverk 

och blåsmaskinutrymmen. 

    

BKA, BKB, BKC 3. Bioreaktor  Ombyggnad bioblock 

MBF 4. Membranfilterbyggnad Membranfilterbyggnad inklusive kanaler 

till/från MBF samt ställverksbyggnad 

UTL 5. Utloppsledning Ny fördelningslucka samt förlängning av 

utloppsledning från nivå -25 till nivå -10 

m.  

4. Avgränsningar 

Följande delprojekt omfattas ej av detta pm: 

 

FÖRBEREDANDE ARBETEN UTANFÖR HUVUDPROJEKTET 

Aktivitet Beskrivning  

F01 NKS01 Rejektvattenanläggning  

F02 NKS02 Grovrening  

F03 RA-vattenstation  

F04 Flytt av Ozonanläggning  

F05 Ombyggnad högflödesrening  

F06 Ny ställverksbyggnad vid fluidbed  

 

Kalkylerna omfattar grundläggning, bergschakt och markarbeten, byggnadsarbeten, el- och styr, VVS samt 

maskinarbeten inklusive förbigångskanaler och ledningar/ mediaförsörjning till nya byggnader. 

 

5. Teknisk beskrivning 

5.1 Grundläggning och bergschakt 
 

Grundläggning baseras på förutsättningar angivna i Geotekniskt PM samt med kompletteringar i PM 

Byggteknik.  
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Den nya silstationen och pumpstationen pålas med stödpålar ned till fast berg.   

Grundläggningsnivå ca +1,0 m 

 

Den nya membranbyggnaden (MBF) pålas med stödpålar ned till fast berg.  

Grundläggningsnivå ca -0,3 m 

 

Kulvert B3 i bioblocket kräver förstärkning av grundläggning av befintlig byggnad.  

 

Grundläggningsförstärkning utförs med stålpålar typ RR90 i hål som tas upp i bottenplattan.  

 

Kanaler mellan byggnader pålas. 

 

5.2 Mark och yttre VA  
 

Servisledningar för vatten /avlopp, spolvatten, RA-vattten samt värme, elförsörjning och tele/data 

förläggs till samtliga nya byggnader. 

 

Befintligt dike i anslutning till MBF-byggnad läggs om. 

 

Nya hårdgjorda ytor samt vändplaner anläggs runt om nya byggnadsdelar. 

 

5.3 Bygg 
 
Silstation (SIL) och pumpstation (PST) 

Ny byggnad inrymmande hålsilar, pumprum, blåsmaskinrum, VVS rum samt pumpsumpar och kanaler 

till/från silar. 

 

Bassängplan och underplan utför i platsgjuten betong. 

Överplan utförs med stålstomme samt lättväggsystem. 

En travers täcker in hela silsalen för lyft av tung utrustning. 

Traverser för biopumpar samt för returslampumpar. 

 

Bioreaktor och blåsmaskinsbyggnad 

BKA, BKB, BKC 
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Ombyggnad av befintligt bassängblock BKA, BKB, BKC. 

Uppförande av nya mellanväggar samt håltagning och rivning för ändrad vattenväg. 

Ombyggnad enligt PM Drift under ombyggnad 

 

Membranfilterbyggnad (MBF) 

Ny byggnad inrymmande komplett membranfilteranläggning med följande delar: 

 

- Personalutrymmen, omklädningsrum och visningssal 

- MBF-bassänger med överbyggnad 

- Kemikaliehantering syra/bas/tvätt 

- Pumpsal för permeatpumpar 

- Kanaler till/från bioblock 

- Blåsmaskinrum, VVS, El/ställverk, kontrollrum 

 

Bassängplan och underplan utför i platsgjuten betong. 

Överplan utförs med stålstomme samt lättväggsystem. 

Byggnaden utförs med traverser (totalt 4 st traverser) för åtkomst/lyft av membran samt pumpar.  

 

Bassänger som kommer i kontakt med tvättkemikalier förses med kemikalieresistent liner.  

 

Utformningen av MBF-byggnaden baseras på 12 separata processlinjer.  

 

Ställverk 

Nytt ställverk. 

Betongplatta på mark samt överbyggnad i prefab-element anpassat till vald installation. 

 

Doserrum för metanol 

Befintlig metanolanläggning byggs till med ett nytt rum för metanoldoseringsutrustning. 

 

Utloppsledning 

Befintliga utloppstuber rengörs men bedöms vara i sådant skick att de kan användas i utbyggd anläggning. 

Utloppsledningarna kompletteras med en ny avstängnings/fördelningslucka. 

 

Utloppstuberna kompletteras med ett torn vid mynningen för att höja bef. utsläppspunkt från nivå -25 till 

nivå -10m. 

 

Befintliga dysor i utloppstuberna pluggas.  
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5.4 Maskin 
 
Silstation  

Följande maskindelar omfattas: 

- Nya hålsilar (8st), skruvar och kringutrustning 

- Avstängningsluckor före/efter silar 

 

Pumpstation  

 

- Biopumpar till Kaskad 1, 2 och 3 i bioreningen, totalt 8 pumpuppställningar à 2 pumpar. 

- Frekvensomformare till pumpar 

- Instrumentering: Nivåvakter, nivåmätare och flödesmätare enligt scheman 

- Rör och armaturer, avstängningsventiler och reglerventiler mm 

- Blåsmaskiner till kaskad A och kaskad B 

 

 

Bioreaktor och blåsmaskinsbyggnad (BKA, BKB, BKC) 

Följande maskindelar omfattas: 

- Bottenluftarsystem 

- Omrörare 

- System för flytslamhantering 

- Kemikaliepumpar (metanol, järnsulfat) 

- Provtagningspumpar 

- Instrumentering 

o Syremätare, 9 st /linje 

o SS-mätare, 3 st/linje 

o Luftflödesmätare, 9 st/linje 

o Tryckgivare, 2 st/kaskad 

o Nivågivare och nivåvakter 

- Rör och armaturer 

- Diverse smidesdetaljer 

 

Membranfilterbyggnad (MBF) 

Kalkylen är upprättad baserat på en lösning avseende HF-membran. 

Maskininstallationer är kalkylerade för installation i 12 linjer. 
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Följande maskindelar omfattas: 

- Blåsmaskiner  

- Pumpar för överskottsslam 

- Hålsil, delflöde  

- Permeatpumpar 

- Instrumentering 

o Flödesmätare 

o Luftflödesmätare 

o Nivågivare och nivåvakter 

o Tryckgivare 

- Returslampumpar 

- Tömningspumpar 

- Spolvattenpumpar till finsilar 

- Provtagningspumpar 

- System för kemikaliehantering (tankar, pumpar och instrumentering) 

- System för flytslamhantering  

- Dränkta omrörare inloppskanal, totalt 45 st 

- Rör och armaturer 

 

Inköp och installation av membran särredovisas i kalkylen och det förutsätts att de handlas upp separat då 

de står för en stor andel av den totala kostnaden för maskin och processutrustning i anläggningen.  

 

5.5 El och styr 
 
Omfattning: 

- Ny ställverksbyggnad för MBR-anläggning 

- Kraftmatning för Silbyggnad och blåsmaskinbyggnad 

- Allmän el 

- Process el 

- Styr för nya anläggningsdelar 

- Anpassning av befintligt överordnat styrsystem 

 

5.6 VVS 
VVS-utrustning för nya byggnader 

- Värmeförsörjning och värmeaggregat 

- System för brutet vatten 

mailto:www@syvab.se


             
 

Dokument/Uppdragsnr: Status: Dokumentnamn: Sida: 

613T1356758  Principförslag 2.0  Investeringskallkyl 10(10) 

Uppdragsledare (Namn och Företag): Projektnamn: Gäller från: 

Petter Björkman, Ramböll NKS FAS 1 MBR 2016-09-23 

Handläggare: (Namn och företag):       Granskad och fastställd av (Namn och företag):                     Sign: Ver./Rev.datum: 

Petter Björkman, Ramböll   

 

 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 

Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 

147 92 Grödinge 

- System för RA-vatten 

- Tryckluftssystem 

- Kyla för personalutrymmen och elrum 

- Spolposter och handfat 

- VVS-installationer för personalutrymmen (WC, duschar och omklädningsrum) 

6. Investeringskostnad 

Investeringskostnad för föreliggande projekt beräknas till ca 1 200 MKr baserat på givna förutsättningar.  

 

Tabell 2 Sammanfattning över investeringskalkyl per anläggningsdel 

Byggnadsdel Benämning 
Investeringskalkyl 
Bilaga 

Projektkostnad 

(kkr) 

SOB Silstation Bilaga 1 74 578 

PST 
Pumpstation och 
teknikutrymmen 

Bilaga 2 197 929 

BK 
Bioreaktor 

Bilaga 3 278 225 
BKA, BKB, BKC 

MBF Membranfilterbyggnad Bilaga 4 619 476 

UTL Utloppsledning 
Bilaga 5 (Lika PF 
2015-06-01) 

11 109 

  SUMMA    1 181 317 
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Himmerfjärdsverket PF2.0 - Bilaga 1
SIL: Silstation Datum: 2016-09-23
Summa PROJEKTKOSTNADER Status: Principförslag

 

SAMMANSTÄLLNING BUDGET

KOSTNADSSLAG NETTO- SUMMA

KOSTNAD

KKR KKR

1. MARK 5 588 5 588
2. BYGG 19 693 19 693
3. LUFT, RÖR 1 710 1 710

OF 15% 4 049
SUMMA BYGG, MARK OCH LUFT, RÖR 31 040

4. EL 4 427 4 427
5. MASKIN 18 999 18 999
6. STYRNING OCH ÖVERVAKNING 4 750 4 750

OF 15% 4 226
SUMMA EL, MASKIN, STYRNING OCH ÖVERVAKNING 32 402

SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER 63 442

SAMORDNING AV ENTREPRENADER 1 620

5%

PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGLEDNING, KONTROLL

15% 9 516

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 74 578

Sida: 1 / 1 Flik: SUMMA



Himmerfjärdsverket PF2.0 - Bilaga 2
PST: Pumpstation Datum: 2016-09-23
Summa PROJEKTKOSTNADER Status: Principförslag

 

SAMMANSTÄLLNING BUDGET

KOSTNADSSLAG NETTO- SUMMA

KOSTNAD

KKR KKR

1. MARK 7 388 7 388
2. BYGG 25 195 25 195
3. LUFT, RÖR 5 400 5 400

OF 15% 5 697
SUMMA BYGG, MARK OCH LUFT, RÖR 43 680

4. EL 16 469 16 469
5. MASKIN 72 446 72 446
6. STYRNING OCH ÖVERVAKNING 18 112 18 112

OF 15% 16 054
SUMMA EL, MASKIN, STYRNING OCH ÖVERVAKNING 123 081

SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER 166 761

SAMORDNING AV ENTREPRENADER 6 154

5%

PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGLEDNING, KONTROLL

15% 25 014

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 197 929

Sida: 1 / 1 Flik: SUMMA



Himmerfjärdsverket PF2.0 - Bilaga 3

Bioreaktor Datum: 2016-09-23
BKA, BKB, BKC Status: Principförslag
Summa PROJEKTKOSTNADER

 

SAMMANSTÄLLNING BUDGET

KOSTNADSSLAG NETTO- SUMMA

KOSTNAD

KKR KKR

1. MARK 174 174
2. BYGG INKLUSIVE GRUNDLÄGGNING 37 591 37 591
3. LUFT, RÖR 1 750 1 750

OF 15% 5 927

SUMMA BYGG, MARK OCH LUFT, RÖR 45 442

4. EL 22 585 22 585
5. MASKIN 112 927 112 927
6. STYRNING OCH ÖVERVAKNING 28 232 28 232

OF 15% 24 562

SUMMA EL, MASKIN, STYRNING OCH ÖVERVAKNING 188 306

SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER 233 748

SAMORDNING AV ENTREPRENADER 9 415

5%

PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGLEDNING, KONTROLL

15% 35 062

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 278 225

1(1)



Himmerfjärdsverket PF 2.0 Bilaga 4
Membranfilteryggnad, 12 bassänger

Datum: 2016-09-23
Summa PROJEKTKOSTNADER Status: Principförslag

SAMMANSTÄLLNING BUDGET

KOSTNADSSLAG NETTO- SUMMA

KOSTNAD

KKR KKR

1. MARK OCH GRUNDLÄGGNING 46 293 46 293
2. BYGG 190 465 190 465
3. LUFT, RÖR 18 780 18 780

OF 15% 38 331

SUMMA BYGG, MARK OCH LUFT, RÖR 293 869

4. EL 19 340 19 340
5. MASKIN 62 271 62 271
6. STYRNING OCH ÖVERVAKNING 15 568 15 568

OF 15% 14 577

SUMMA EL, MASKIN, STYRNING OCH ÖVERVAKNING 111 756

7. MEMBRAN, leverans och montage 140 399 140 399
OF 5% 7 020

SUMMA MEMBRAN 147 419

SUMMA ENTREPRENADKOSTNADER 553 044

SAMORDNING AV ENTREPRENADER 5 588

5%

PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGLEDNING, KONTROLL

15% 60 844

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 619 476

1(1)



PRINCIPFÖRSLAG

Himmerfjärdsverket  PF2.0 - Bilaga 5

UTL: Utloppsledning Datum: 2016-09-23
Summa PROJEKTKOSTNADER Status: Principförslag

 

SAMMANSTÄLLNING BUDGET

KOSTNADSSLAG NETTO- SUMMA

KOSTNAD

KKR KKR

1. UTLOPPSLEDNING 7 500
2. LUCKOR MM 900

OF 15% 1 260
SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 9 660

PROJEKTERING, UPPHANDLING, BYGGLEDNING, KONTROLL

15% 1 449

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 11 109

1(1)
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1. Sammanfattning 

 

Detta dokument beskriver en övergripande strategi för drift under ombyggnad för utbyggnad av 

Himmerfjärdsverket med MBR enligt principförslag framtaget av Ramböll. Detta är ett underlag för att gå 

djupare i systemhandlingen. 

 

Reningsverket ska vara i drift under hela ombyggnaden vilket ställer stora krav på samordning och en 

noggrann tidsplanering av ingående arbeten. 
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2. Anläggningsorientering 

 

 
 Figur 1. Layout för fullt utbyggd anläggning 

  

Samlingskanal  

Kulvert B2  

Kulvert B3  
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3. Etappindelning 

Ombyggnaden ska göras under pågående drift vilket ställer höga krav på att arbeten är noga beredda och 

analyserade innan respektive moment påbörjas. En separat riskanalys och arbetsberedning avseende varje 

delmoment behöver genomföras i god tid innan arbetena påbörjas. 

 

Följande förberedande arbeten utförs separat från huvudprojektet:  

 

FÖRBEREDANDE ARBETEN UTANFÖR HUVUDPROJEKTET 

Aktivitet Beskrivning Beroende av 

F01 NKS01 Rejektvattenanläggning - 

F02 NKS02 Grovrening - 

F03 RA-vattenstation - 

F04 Flytt av Ozonanläggning - 

F05 Ombyggnad högflödesrening - 

F06 Ny ställverksbyggnad vid fluidbed - 

SIDOENTREPRENADER 

S01 Leverans av Membran - 

 

Huvudprojektet innefattar ny membranbyggnad, ny silstation och ny pumpstation samt ombyggnad av 

befintligt bassängblock. Här följer en kortfattad beskrivning av etappindelning av aktiviteterna i 

huvudprojektet: 

 

HUVUDPROJEKT NKS – Nya krav för Syvab 

Aktivitet Beskrivning Beroende av 

Nybyggnad 

 Nybyggnad SIL Silstation F03 flytt Ozon färdigställd 

 Nybyggnad PST Pumpstation F03 flytt Ozon färdigställd 

 Nybyggnad MBF S01 Membranleverantör upphandlad 

Ombyggnad befintlig BIO 

 Förberedande arbeten B3 Färdigställd temporär ställverksbyggnad F06 

F03 RA-vattenstation färdigställd 

 Förberedande arbeten B2 Färdigställda utrymmen för el och blåsmaskiner i 

PST-byggnad 

Bio-Etapp 1 Ombyggnad Bio Linje 1 Driftsatt PST, SIL och MBF (reducerad kapacitet) 

 Ombyggnad Samlingskanal  
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Bio-Etapp 2 Ombyggnad Bio Linje 2-3  

Bio-Etapp 3 Ombyggnad Bio Linje 4-5  

Bio-Etapp 4 Ombyggnad Bio Linje 6-8  

 

4. Nybyggnadsarbeten 

Arbetena med nybyggnad av silstation (SIL), pumpstation (PST) och membranbyggnad kan utföras relativt 

fristående från ombyggnadsarbetena i befintligt bioblock.  

 

Slutlig utformning av membranbyggnad kommer att beslutas i samråd med vald leverantör av membranen. 

Val av membrantyp kan även få påverkan på andra anläggningsdelar. Det är därför av stor vikt att 

membranleverantören finns på plats och kan medverka under arbete med systemhandling och 

detaljprojektering. 

 

Pumpstationen inrymmer utrymmen för el och styr samt blåsmaskinutrymmen. Befintliga ställverk i B2 

och nya blåsmaskiner som ersätter befintliga maskiner behöver tas i drift innan arbeten med installation av 

nya RS-ledningar i B2 kan påbörjas.  

 

Nybyggnadsarbetena måste vara färdigställda till den grad att delflöden kan beskickas via nya silstation, 

pumpstation och membranbyggnad innan man kan stänga ner linje 1 i den biologiska reningen (Bio-Etapp 

1) för ombyggnad. 

 

Vissa anpassningar av befintlig gångkulvert vid de nya övergångskanalerna (3 passager) mellan nya 

byggnader och befintligt block behöver utföras, dessa finns översiktligt redovisade på ritningar till detta 

principförslag. 

5. Förberedande arbeten  

5.1 Förberedande arbeten B3 
 

Förberedande arbeten el/kraft:  

Elrummet i B3 flyttas. Arbetet utförs som förberedande arbeten F06 utanför huvudprojektet. 
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Förberedande arbete Maskin och VVS:  

Bef utrustning i B3 som ska vara i drift flyttas:  

Slampumpar från sedimenteringsbassänger med ledningar och armaturer flyttas till tillfällig uppställning 

uppe på bassängblocket. Hydraulaggregat flyttas. 

Processvatten  (RAV) flyttas innan ombyggnaden. RAV-flytt utförs som förberedande arbete utanför 

huvudprojektet 

Mediaförsörjning till befintliga byggnader (fluidbed och högflödesrening) flyttas och förläggs uppe på 

bassängblocket. 

 

Förberedande arbeten bygg:  

B3 töms och förstärkningspålas. När pålningen är klar finns access från linje 8. Nya samlingskanalen till 

membranen från kaskad C görs klar och vattnet från bef. mellansed leds under nya kanalen. När 

samlingskanal till membranbyggnaden är färdigställd kan en bassänglinje tas ur drift för ombyggnation till 

ny process. Vid färdigställd första linje tas samlingskanal i drift med MBR-process. 

Grundvattennivån är högre än lägstanivå på kanalen. Eventuellt behövs förstärkta dräneringspumpar 

under byggtiden.  

5.2 Förberedande arbeten B2 
 

Förberedande arbeten el/kraft:  

Ställverksrummet i B2 som försörjer blåsmaskiner och RS-pumpar måste flyttas innan installation av nya 

RS-ledningar kan utföras. Nytt ställverk placeras i byggnad PST. Befintliga RS-pumpar förses med ny 

kraftförsörjning. Blåsmaskinerna ersätts med nya maskiner som placeras i PST. 

 

Förberedande arbete Maskin och VVS:  

Bef utrustning i B3 som ska vara i drift flyttas:  

- Blåsmaskiner ersätts med nya maskiner i ny byggnad (PST) 

- Befintliga RS-pumpar står kvar i B3 och behålls i drift till dess nya RS-pumpar är installerade. 

- Nya luftstammar förläggs uppe på blocket och ersätter befintliga luftstammar i  B2 

- Övrig media flyttas/anpassas för att få plats med nya installationer i B2 

 

Förberedande arbeten bygg:  

Elrum rives samt håltagning/anpassning av kulvert för nya RS-ledningar. 
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6. Bio-Etapp 1 - Ombyggnad av linje 1 

6.1 Förberedande arbeten inför etapp 1 
I etapp 1 tas linje 1 ur drift och byggs om. Följande åtgärder måste genomföras innan ombyggnad av linje 

1 kan påbörjas: 

 

1. Ny silstation 

Ny silstation måste vara byggd och driftsatt för en kapacitet motsvarande flödet genom linje 1. 

Lösning för bräddning från silstation måste vara byggd. Flödet från försedimentering 1 samt 

eventuell bräddning från övriga försedimenteringsbassänger kommer att ledas till silstationen. Det 

kan därför vara fördelaktigt att komplett kapacitet har installerats och tagits i drift i silstationen. På 

så vis kan bräddat avloppsvatten till viss del renas. Pumpar från silstation till kaskad 1 ska vara 

installerade med minst en kapacitet för att försörja linje 1. 

 

2. Kanal från försedimentering till silstation 

Befintlig bräddkanal från försedimentering måste vara ansluten till silstationen för att kunna leda 

försedimenterat vatten från linje 1 samt eventuell bräddning från övriga 

försedimenteringsbassänger till silstationen. 

 

3. Ny membranbyggnad 

Ny membranbyggnad måste vara byggd och driftsatt med kapacitet motsvarande kapacitet genom 

linje 1. 

 

4. Utloppsledning 

Ny utloppsledning från membranbyggnaden till befintlig brunn där utloppstuberna ansluter måste 

vara byggd och driftsatt. 

 

5. Returslamkanal i B2 

Returslamkanalen är uppdelad i två sektioner varav den ena försörjer linje 1-4 och den andra linje 

5-8. Den delen av kanalen som försörjer linje 1-4 måste tas ur drift och provisorisk lösning för 

pumpning av returslam direkt från linje 2-4 måste vara i drift. Utlopp från linje 2-4 till 

returslamkanalen måste vara pluggade. 

 

6. Kemslam i B3 

Kemslam pumpas (via pumpar placerade i B3) separat från respektive linje 1-8. För att göra 

utrymme i B3 måste provisorisk lösning för pumpning av kemslam direkt från linje 2-8 vara byggd 

och driftsatt. 
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7. Försörjningssystem i B3 

Befintlig försörjning av el och VVS som leds i B3 måste rivas och ersättas med provisorisk lösning. 

Befintlig kraftmatning till fluidbäddar hanteras av Syvab i ett sidoprojekt. 

 

8. Pålning B3 

Pålning måste vara genomförd i B3 för att konstruktionen ska klara kommande laster. 

 

9. Arbeten i B3 

All utrustning, el-rum samt matningar i B3 måste vara rivet. Nya kanaler för överföring av vatten 

från kaskad 2 till kaskad 3 samt utlopp från kaskad 3 till membranbyggnad måste vara byggda.  

 

10. Befintlig gasdriven blåsmaskin 

Åtgärder för att befintlig gasdriven blåsmaskin ska kunna försörja kaskad 2 och 3 tillsammans med 

nya blåsmaskiner i ny överbyggnad måste vara vidtagna. 

 

6.2 Arbeten under etapp 1 
Följande åtgärder genomförs under etapp 1, alla arbeten avser linje 1: 

 

1. Utlopp försedimenteringsbassäng 

Utlopp från försedimenteringsbassäng byggs om så att försedimenterat vatten leds till befintlig 

bräddkanal och vidare till silstationen. 

 

2. Kaskad 1 

Tryckledning från biopumpstation efter silstation ansluts till kaskad 1. Befintligt inlopp till kaskad 

1, från försedimentering rivs. Befintliga utlopp från kaskad 1 byggs om. 

 

3. Arbeten i B2 

Ledning från kaskad 1 till kaskad 2 genom B2 byggs. 

 

4. Kaskad 2 

Ledning från kaskad 1 ansluts till kaskad 2. Befintligt in- samt utlopp från kaskad 2 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 2 till B3 byggs. 

 

5. Arbeten i B3 

Dessa arbeten utförs som förberedande arbeten. 
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6. Kaskad 3 

Befintligt inlopp till kaskad 3 från B3 byggs om. Befintligt utlopp från kaskad 3 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 3 till ny utloppskanal i B3 byggs. 

 

7. Bio-Etapp 2 – Ombyggnad av linje 2 och 3 

7.1 Förberedande arbeten inför etapp 2 
I etapp 2 tas linje 2 och 3 ur drift och byggs om. Följande åtgärder måste genomföras innan ombyggnad av 

linje 2 och 3 kan påbörjas: 

 

1. Etapp 1 

Samtliga arbeten som beskrivs under etapp 1 måste vara genomförda. 

 

2. Ny silstation 

Ny silstation måste driftsatt för en kapacitet motsvarande flödet genom linje 1-3. Pumpar från 

silstation till kaskad 1 ska vara installerade med minst en kapacitet för att försörja linje 1-3. 

 

3. Ny membranbyggnad 

Ny membranbyggnad måste vara byggd och driftsatt med kapacitet motsvarande kapacitet genom 

linje 1-3. 

 

7.2 Arbeten under etapp 2 
Följande åtgärder genomförs under etapp 2, alla arbeten avser linje 2 och 3: 

 

1. Utlopp försedimenteringsbassäng 

Utlopp från försedimenteringsbassäng byggs om så att försedimenterat vatten leds till befintlig 

bräddkanal och vidare till silstationen. 

 

2. Kaskad 1 

Ledning från silstation ansluts till kaskad 1. Befintligt inlopp till kaskad 1, från försedimentering 

rivs. Befintliga utlopp från kaskad 1 byggs om. 

 

3. Arbeten i B2 
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Ledning från kaskad 1 till kaskad 2 genom B2 byggs. 

 

4. Kaskad 2 

Ledning från kaskad 1 ansluts till kaskad 2. Befintligt in- samt utlopp från kaskad 2 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 2 till B3 byggs. 

 

5. Arbeten i B3 

Dessa arbeten utförs som förberedande arbeten, se punkt 9 under avsnitt 2.1. 

6. Kaskad 3 

Befintligt inlopp till kaskad 3 från B3 byggs om. Befintligt utlopp från kaskad 3 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 3 till ny utloppskanal i B3 byggs. 

8. Bio-Etapp 3 – Ombyggnad av linje 4 och 5 

8.1 Förberedande arbeten inför etapp 3 
I etapp 3 tas linje 4 och 5 ur drift och byggs om. Följande åtgärder måste genomföras innan ombyggnad av 

linje 4 och 5 kan påbörjas: 

 

1. Etapp 2 

Samtliga arbeten som beskrivs under etapp 2 måste vara genomförda. 

 

2. Ny silstation 

Ny silstation måste driftsatt för en kapacitet motsvarande flödet genom linje 1-5. Pumpar från 

silstation till kaskad 1 ska vara installerade med minst en kapacitet för att försörja linje 1-5. 

 

3. Ny membranbyggnad 

Ny membranbyggnad måste vara byggd och driftsatt kapacitet motsvarande kapacitet genom linje 

1- 5. 

 

4. Returslamkanal i B2 

Returslamkanalen är uppdelad i två sektioner varav den ena försörjer linje 1-4 och den andra linje 

5-8. I det här skedet måste även den delen av kanalen som försörjer linje 5-8 tas ur drift och 

provisorisk lösning för pumpning av returslam direkt från linje 5-8 måste vara i drift. Utlopp från 

linje 5-8 till returslamkanalen måste vara pluggade. 
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8.2 Arbeten under etapp 3 
Följande åtgärder genomförs under etapp 3, alla arbeten avser linje 4 och 5: 

 

1. Utlopp försedimenteringsbassäng 

Utlopp från försedimenteringsbassäng byggs om så att försedimenterat vatten leds till befintlig 

bräddkanal och vidare till silstationen. 

 

2. Kaskad 1 

Ledning från silstation ansluts till kaskad 1. Befintligt inlopp till kaskad 1, från försedimentering 

rivs. Befintliga utlopp från kaskad 1 byggs om. 

 

3. Arbeten i B2 

Ledning från kaskad 1 till kaskad 2 genom B2 byggs. 

 

4. Kaskad 2 

Ledning från kaskad 1 ansluts till kaskad 2. Befintligt in- samt utlopp från kaskad 2 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 2 till B3 byggs. 

 

5. Arbeten i B3 

Dessa arbeten utförs som förberedande arbeten, se punkt 9 under avsnitt 2.1. 

6. Kaskad 3 

Befintligt inlopp till kaskad 3 från B3 byggs om. Befintligt utlopp från kaskad 3 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 3 till ny utloppskanal i B3 byggs. 
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9. Bio-Etapp 4 - Ombyggnad av linje 6 - 8 

9.1 Förberedande arbeten inför etapp 4 
I etapp 4 tas linje 6 - 8 ur drift och byggs om. Även Följande åtgärder måste genomföras innan 

ombyggnad av linje 6 - 8 kan påbörjas: 

 

1. Etapp 3 

Samtliga arbeten som beskrivs under etapp 3 måste vara genomförda. 

 

2. Ny silstation 

Ny silstation måste driftsatt för en kapacitet av motsvarande flödet genom linje 1-8. Pumpar från 

silstation till kaskad 1 ska vara installerade med minst en kapacitet för att försörja linje 1-8. 

 

3. Ny membranbyggnad 

Ny membranbyggnad måste vara byggd och driftsatt kapacitet motsvarande kapacitet genom linje 

1 - 8. 

9.2 Arbeten under etapp 4 
Följande åtgärder genomförs under etapp 4, alla arbeten avser linje 6 - 8: 

 

1. Utlopp försedimenteringsbassäng 

Utlopp från försedimenteringsbassäng byggs om så att försedimenterat vatten leds till befintlig 

bräddkanal och vidare till silstationen. 

 

2. Kaskad 1 

Ledning från silstation ansluts till kaskad 1. Befintligt inlopp till kaskad 1, från försedimentering 

rivs. Befintliga utlopp från kaskad 1 byggs om. 

 

3. Arbeten i B2 

Ledning från kaskad 1 till kaskad 2 genom B2 byggs. 

 

4. Kaskad 2 

Ledning från kaskad 1 ansluts till kaskad 2. Befintligt in- samt utlopp från kaskad 2 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 2 till B3 byggs. 

 

5. Arbeten i B3 

Dessa arbeten utförs som förberedande arbeten, se punkt 9 under avsnitt 2.1. 
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6. Kaskad 3 

Befintligt inlopp till kaskad 3 från B3 byggs om. Befintligt utlopp från kaskad 3 pluggas. Nytt 

utlopp från kaskad 3 till ny utloppskanal i B3 byggs. 

 

10. Utcheckning, driftsättning och besiktning 

Anläggningen kommer att driftsättas etappvis. Det kommer därför att krävas en kontinuerlig 

utchecknings- och driftsättning som kommer att behöva anpassas mot befintliga driftförhållanden. 

 

Separata planer för besiktning, utcheckning och driftsättning ska upprättas i samband med framtagande av 

systemhandlingen. 
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Iltstitutionen fiir Ekolosi, Mil'" och Botonik
Departmentof Ecolqy, Environment and Plant Scrences
Stockholm Univensity

9106 91 Stockholm, Sweden
Mobile lnt+46 70 5791 900
ulf.lansson@su.se

Renins fiir Himmerfiiirden med beaktande ov
ionens beslut 2016-05,

I delegationens beslut anges att resthalterna som kalender6rsmedelvdrde av BODz, totalfosfor och
totalkvdve inte f6r overstiga 5, 0.2 respektive 5 mg/L i utgiende renat avloppsvatten. Baserat pd

resultat som redovisats i MKB och i VAS-rddets rapport nr 12, ISSN:2013, kommer vattenkvalit6n,
jdmfcirt med vid nuvarande kvivetillf<irsel, att f<irbdttras. Som en f6ljd av att kvdveutsldppen minskar
kommer dock en del av ftirbdttringspotentialen att motverkas av 6kad fcirekomst av kvdvefixerande
cyanobakterier, en mindre andel toxiska, i Himmerfjdrden. Kvivefixeringen har beriknats motsvara
ca 50 ton kvdve per sommar. Detta skalljdmfdras med att villkoret fiir kvdve i beslutet motsvarar ca

150 ton mindre kvdveutsldpp per sommar jdmfcirt med utan kvdverening. Cyanobakteriernas
kvdvefixering dterftir uppskattningsvis dirfdr en tredjedel av det kvdve som renats bort. Aven om det
i Milj<iprovningsdelegationens beslut konstaterades'...att f<irbdttrad kvdverening i

Himmerfjirdsverket 5r det mest effektiva sattet att f<irbittra vattenkvalit6n i Himmerfjdrden...' si dr
en minskning av kvdvefixerande cyanobakteriers f6rekomst central fdr att kunna optimera effekten
av Himmerfjdrdsverkets rening i recipienten. I Miljripnivningsdelegationens beslut sttr vidare: '... att
ftirbdttrad fosforrening kan leda till minskad fiirekomst av cyanobakterier i recipienten, vid
utsldppspunkt 10 meter frdn vattenytan, en f6rdndring som ir en del av sdkt verksamhet.'

Omfattande mingdriga fiirstik med 6kade kvdveutsldpp fr6n Himmerfjdrdsverket under olika delar av
6ret har inte mdtbart p6verkat fdrekomsten av kvdvefixerade cyanobakterier under sommaren.
Ddrav drogs slutsatsen att det inte var mdjligt att pA detta sdtt vdsentligt minska deras f<irekomst
med gdllande villkor (8 mg,/L som 6resmedelvdrde i utgiende vatten). Endast genom att helt upphtira
med kvdvereningen, som under experimentet 2007-2008, minskade fiirekomsten till liknande nivier
som innan (ftire 1997) kvdverening infrirdes. Frir att kunna uppfylla villkoren har ddrfdr en alternativ
placering av utslippspunkten vid ca 10 m djup, en uppflyttning frAn nuvarande 25 m djup, provats.

Uppflyttningen medf<ir att utsleppt renat avloppsvatten frln Himmerfjdrdsverket direkt tillfors det
produktiva ytskiktet dven under sommarhalvtret, ist5llet fdr att lagras in under det skikt som skiljer
det varmare och sritare (l6ttare) ytvattnet frdn det saltare och kallare (tyngre) djupvattnet och

ddrmed till stor del transporteras norrut till Ndslands- och Hallsfjdrdarna med bottenstrdmmen.
Genom uppflyttningen kommer dessa att avlastas s6vdl fosfor som kvdve. Detta er av betydelse dd

Ndslandsfjirden primdrt dr kvdvebegrdnsad och Hallsfjdrden/lgelstaviken 6tminstone delar av 6ret
fosforbegrinsad.

Cyanobakterierna fixerar kvdve (omvandlar inert kvdvgas l6st i vattnet till biologiskt tillgiingligt kvdve)

vid kvdvebrist om det finns fosfor f6r deras tillvdxt. Ndr det renade avloppsvattnet med ett stort
dverskott av kvdve i relation till fosfor tillf6rs ytskiktet direkt, kommer kvdvet i detta motverka
cyanobakteriernas kvdvefixering samtidigt som tillvixten av kvivebegrdnsade vdxtplankton

stimuleras. Dirigenom konkurrerar dessa med kvdvefixerarna om fosfor och deras tillvdxt fdrsviras
ytterligare. Den bista effekten erhSlls med s6 lite fosfor i det renade avloppsvattnet som mrijligt. I de
fcirs<ik som gjorts har fosforinnehillet i det renade avloppsvattnet varit 6ver 0.4 mg/1, mer 5n
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dubbelt det nya villkoret, varfdr effehen pi de kvdvefixerande cyanobakteriernas tillvixt b6r bli in
tyd liga re eft er H immerfjdrdsverkets ombyggnad.

I Villkor 4 i beslutet stir: 'Himmerfjirdsverket har potential att rena kvdve till mycket ldga halter. Det

dr angeldget att denna potential utnyttjas dels frir att f6rbdttra vattenkvalit6n i Himmerfjdrden och

bidra till mdjligheten att uppni miljdkvalitetsnormerna, men iiven fdr att uppfflla Sveriges

internationella Ataganden. Aven om fosfor har mindre betydelse ftir vattenkvalitdn i Himmerfjdrden

anser Miljriprdvningsdelegationen att behovet av h6g fosforreduktion ocksA dr motiverad.'

Miljddelegationens uppmaning om ytterligare kvdverening utdver villkoret ger, om den fcirverkligat
ytterligare fdrbdttrad vattenkvalit6 i Himmerfjdrden, men riskerar ockst att leda till en motverkande

iikad kvdvefixering. Denna kan minimeras genom en ldg tillf6rsel av fosfor genom hiig

fosforred u ktion i H im merfl drdsverket.

PA llng sikt kan fosforbelastningen pl Himmerfjdrden (och andra kustomrdden) minska om

fosforkoncentrationen i Ostersjiin minskar. Det plgir sedan lAng tid ett omfattande arbete med att
minska ndringstillfiirseln till OsterslOn. Enligt gjorda berdkningar har detta varit framg6ngsrikt med

kraftiga reduktioner i tillfrirseln av sivSl kvive som fosfor. Dock har detta innu inte manifesterats i

minskade koncentrationer i 6ppna Ostersjdn. Om si sker kommer intransporten av frdmst P till
kusten reduceras. Mindre P ger mindre tillvdxt av kvdvefixerare och med en minskad intransport

dven av N si minskar produktionen av syreforbrukande material vilket ir positivt f<ir

syref6rhAllandena i djupvattnet och frir att minska ldckaget av P frln sedimentet. Minskat N-ldckage

frin land och i tillfrirsel frln atmosfdren ger ytterligare f<irbdttringspotential. SA hir lSngt har mycket

litet av detta realiserats och det mest effektiva sSttet att f<irbittra vattenkvalitdn i kustomrSdet dr

fortfarande effektiva reningsverk med effektiv kvive- och fosforrening.

Sammanfattningsvis ger utsldppet av renat avloppsvatten pl 10 m djup minskad kvdve- och

fosfortillf6rsel med djupvattnet norrut till Ndslands-, Jdrna- och Hallsfjdrdarna ddr frdmst den sist

ndmnda dr fosforbegrdnsad del av 6ret. Genom att utsldppet inlagras ytligt transporteras detta med

ytvattnet 6t s6der mot recipientens yttre del, och ftr en hdmmande effekt pi tillvdxten av

kvdvefixerare i Himmerfjdrden. Den stiirsta effekten nis med minimal tillf6rsel av fosfor till ytskiktet.
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§ 9.1 Budgetförslag 2018 
 
Följande budgetförslag behandlar resultatbudget.  
 
Budgetförslag 2018 påverkas av att ombyggnationen har dragit ut på tiden. Följden är ökade drift- och 
underhållskostnader för att klara utsläppsgränserna.  
 
Ombyggnation av grovreningsanläggning och rejektvattenanläggning är klar och har positiv effekt på 
reningen under ombyggnationstiden.  
 
Vi kommer nu se en stegvis ökning av anslutningsavgifterna fram till 2024. 
 
Reinvesteringstakten kommer följa motsvarande avskrivningstakt enligt tidigare fastställda principer, 
reinvesteringar kommer ske i de delar som ej ingår i ombyggnationen i NKH-projektet.  
 
Avgift för respektive kommun fördelas enligt genomsnitt av faktisk levererad vattenmängd 2014 - 2016. 
 
 

 
 
 

Kommun 2014 2015 2016 Snitt Fördelning Avrundas

Botkyrka 23,3             25,0              24,0          24,1 36 863             36 865               

Salem 3,6               3,0                2,9            3,2 4 825              4 825                 

Nykvarn 1,8               2,0                1,8            1,9 2 866              2 865                 

Södertälje 27,3             29,1              31,7          29,4 44 931             44 930               

Stockholm 44,0             40,9              39,6          41,5 63 515             63 515               

Summa 100,0            100,0            100,0         100 153 000           153 000             
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Intäkter Budget 2018 Budget 2017  Prognos 
2017( apr) Utfall 2016

Anslutningsavgifter 153 000      147 000      147 000      137 000      

Övriga rörelse int 13 600        13 000        13 000        14 566        

Totala intäkter 166 600      160 000      160 000      151 566      

Kostnader Budget 2018 Budget 2017
 Prognos 

2015( apr) Utfall 2016

Drift

Kemikalier 12 820        13 300        13 300        11 416        

Slamtransport 11 735        11 000        11 000        10 600        

Energikostnad 19 500        21 000        19 000        17 381        

Övrigt drift 38 030        33 845        33 845        35 752        

Summa drift 82 085        79 145        77 145        75 149        

Personal

Lönekostnader 26 805        25 520        25 520        23 685        

Pensionskostnader 3 500           3 000           3 000           2 969           

Sociala kostnader 9 330           8 940           8 940           8 054           

Utbildning 440              500              500              488              

Övrigt personal 1 205           1 105           1 450           955              

Summa Personal 41 280        39 065        39 410        36 151        

Finansiellt

Avskrivning 31 850        29 980        32 000        28 387        

Ränteintäkter -                -                -                20 -               

Räntekostnader 10 000        10 560        9 900           10 009        

Övrigt finansiellt 1 335           1 200           1 200           1 147           

Skatt 50                50                50                62                

Summa Finansiellt 43 235        41 790        43 150        39 585        

Resultat -                -                295              681              

Bokslutsdisp 295 -             681 -             

Resultat 0 0 -                -                
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Varianser mellan budget 2017 – 2018 
 
Intäkter 

Anslutningsavgifter ökar med 6 miljoner kronor, det vill säga 4,08 %.  
 

 
 
 

Kostnader 

Driftkostnader 
Driftskostnader ökar med 3 miljoner kronor. Vi räknar med ökad drift- och underhållskostnad i väntan på 
ombyggnation. Reinvesteringar i de delar som ska byggas om har nedprioriterats vilket leder till ökat 
underhåll i gammal utrustning.  
 
Personella kostnader 
Personella kostnader ökar med 2,2 miljoner kronor. Ökning avser årlig löneuppräkning och ökade 
pensionskostnader, samt ökad övertidskostnad.   
 
Finansiella kostnader 
Avskrivningar ökar då rejektvattenbyggnad och grovreningsbyggnad har aktiverats och börjar avskrivas. 
Årskostnad för avskrivning ökar med 1,9 miljoner kronor. Räntekostnad minskar något.  
 
Summering 
Kostnaden beräknas öka med 0,13 kr per kubikmeter, beräknat vid normalflöde. Vi ser nu ökade 
underhållskostnader som beror på åldrande anläggning och prioriteringar som görs i reinvesteringar med 
beaktande på kommande nybyggnation. Flödet beräknas öka med 1,7 %, inflation 2 % och löneuppräkning 
med 2,1 %.   

Fördelning 
av avgift 2017 2018

 Förändring 
(Tkr)

Botkyrka 34 815          36 865          2 050         

Salem 4 800            4 825            25             

Nykvarn 2 780            2 865            85             

Södertälje 41 890          44 930          3 040         

Stockholm 62 715          63 515          800           

Summa 147 000        153 000         6 000         
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Scenario 2020 
 
Utifrån nuvarande kunskapsläge gällande investering för nya krav har följande scenario sammanställts som 
ska ge en bild på den kostnadstrappa vi står inför. Tidsaspekterna är svåra att bedöma idag men utifrån 
dagens information är detta bästa möjliga antagande.   
 
En noggrannare scenariobeskrivning kommer att kunna göras när investeringsbeslutet har tagits och 
upphandling genomförts.   
 
 

 
 

Anslutna 
personer

Avl mängd 
l/pxd

Avl mängd 
Mm3

  
dygn 

tusental l
Kap 

kostnad
Drifts 

kostnad Intäkter
Anslutnings- 

avgift Kostnad m3

2017 328 982      371          44 549        122        40 290      119 710   13 000 -    147 000   3,30

2018 334 574      371          45 306        124        43 235      123 365   13 600 -    153 000   3,43

2019 340 262      371          46 077        126        50 000      130 000   15 000 -    165 000   3,58

2020 346 047      371          46 860        128        60 000      135 000   15 000 -    180 000   3,84

2021 351 929      371          47 656        131        60 000      137 000   15 500 -    181 500   3,81

2022 357 912      371          48 467        133        60 000      139 000   16 000 -    183 000   3,78
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§ 9.2 Investeringsplan 
 
 
Styrelsen har att fastställa reinvesteringsplan för kommande år. Reinvesteringar har enligt tidigare 
styrelsebeslut fastställts till motsvarande avskrivningsnivå.  En femårig investeringsplan upprättas där 
planerade reinvesteringar redovisas.   
 
Utöver reinvesteringar har Syvab akuta investeringar och nyinvesteringar. 
 
Akuta investeringar 
Trots välplanerade investeringar och förebyggande underhåll inträffar ibland akuta investeringar. Sådan 
investering får ske direkt men ska tas upp i särskild ordning i styrelsen där tillägg eller omprioritering av 
investeringsplan kan bli resultatet. 
 
Nyinvesteringar 
Nya krav och ny teknik utvecklas som kan innebära att nyinvesteringar blir aktuellt. Syftet ska vara 
att förbättra arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller av rent ekonomiska skäl. Varje sådan investering ska 
kunna motiveras, beskrivas eller investeringskalkyleras för beslut i styrelsen. 
 
Investeringsbeslut för Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH) tas i särskild ordning som separat ärende. 
 
 

 
 
 
  

mailto:www@syvab.se


 
 
Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Gäller från: 

Rapport § 9.2 Investeringsplan 2(2) 2017-10-11 
Ansvarig för dokumentet (PL):                       Sign: Granskad och fastställd av (PÄ)                                   Sign: Rev.datum: 

Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman   
 

Postadress Säte Org.nr. Telefon  Telefax E-post Internet 
Himmerfjärdsverket  Stockholm 556050-5728 08 410 776 00  08 530 270 08 info@syvab.se  www.syvab.se 
147 92 Grödinge 

 

Reinvesteringar År 2018 2019 2020 2021 2022

Pilkrog Dörrar räcken, lns.pump, 
frekvensomriktare Pump El Pumpar

Järnastation Provtagare Uppgradering

Tunnel Flödesmätare , Elskåp, 
fläkt belysning Portar , elskåp, belysning Ventilation Skrotning -förstärkning Elskåp belysning

Huvudpumpstn Uppsnyggning, Ventil HP 6 Ventilation

Gallersal Nya galler. Nya 
passavantluckor 

Belysning Ventilation Ytskikt

Pannrum Tryck kärl Reglerventiler Panna Pumpar

Hepta

Mottagningstn Ventil , Mazarator, port, 
uppsnyggning

Värmeväxlare, storservice 
Puhler

Pump Lagertankar Pumpar

B1 Slampumpar

B3 Blåsmaskiner
Sandfilter Ventilation/vägg Kontor

Pumpstation F Flödesmätare Gas säkerhet

Förtjockare Täckning  F1 Omrörare / Täckning F3

Rötkammarbotten Pumpar, Vvx, ventiler Värmeväxlare

Rötkammartopp Betongskador, renovering. 
Utökning av volymen 

Betongskador, renovering. 
Utökning av volymen 

Betongskador, renovering. 
Utökning av volymen 

Slambehandling Uppgradering byggnad , 
tak, golv + plattfomar

Gasuppgradering Högtryckskompressor 1 Lågtryckskompressor Hötryckskompressor 2

Admbyggnad
Fönsterbyte admbyggnad, 
renoverin omklädningsrum 
dam.

Tak , omklädningsrum/herr Ventilation, ytskikt 
Golv nedre våning,                    
aula uppgraderas

Verkstad Bilverkstad uppsnyggning

El Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem Uppgradering elsystem

Elsaborg Renovering lägenhet 4 Röda stugan Renovering lägenhet 1

Byggnader Zipax upplag,              
Garage elbilar              

 Slamportar Renovering sommarstugan 

Mark Planering, ytor, väg, tipp, 
förstärkning skalskydd

Planering, ytor, väg, tipp Planering, ytor, väg, tipp Planering, ytor, väg, tipp Planering, ytor, väg, tipp

Fordon Elbil,  skåpbil Företagsbil Företagsbil

Övrigt
Energioptimering, 
arbetsmiljö -stegar,räcken, 
luckor. Betong

Energioptimering, 
arbetsmiljö -stegar,räcken, 
luckor. Betong

Energioptimering, arbetsmiljö 
-stegar,räcken, luckor. 
Betong

Energioptimering, 
arbetsmiljö -
stegar,räcken, luckor. 

Energioptimering, 
arbetsmiljö -stegar,räcken, 
luckor. Betong

Adm Kontorsmaskiner Torktumlare Tvättmaskiner, kaffemaskin Frysar Spis

IT Servers, datorer, Utveckling 
Alfresco 

Servers, datorer, Utveckling 
Alfresco 

Servers, datorer, Utveckling 
Alfresco 

Servers, datorer, 
Utveckling Citect 

Servers, datorer, Utveckling 
Citect 

Process Onlinemätare, Labmaskiner Onlinemätare, Labmaskiner Onlinemätare, Labmaskiner
Onlinemätare, 
Labmaskiner Onlinemätare, Labmaskiner

Investering  32 000     34 000     34 000     36 000     38 000    
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§ 9.3 Budgetförslag 2018 
 
  
Förslag till beslut: 
 
att styrelsen godkänner budgetförslag 2018 med nedanstående handlingar; 
 

9.1 Resultatbudget 
9.2 Investeringar 
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