
I vår byggdagbok kommer vi berätta om 
hur ombyggnaden framskrider. 

Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå 
klart för drifttagning år 2025.
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Intensiv 
byggperiod

Lugnare 
byggperiod Provdrift

Nytt miljö tillstånd  
tas i anspråk FÄRDIG  

ANLÄGGNING
Byggstart 15/1

Tidsplan

BYGGLOV BEVILJADE S i december 2019 och byggstarten 
ägde rum i januari 2020, då vi också tog vårt nya tillstånd 
i anspråk. Förstärkningspålning av befintligt bassängblock 
har påbörjats, liksom markförberedande arbete för bygg
etablering, parkering och förvaringstält för byggmaterial.  
I juni 2020 börjar arbetet med schakt och pålning för 
tillbyggnaden. 

DET ÄR ETT stort projekt som ska genomföras. Enligt 
 planering kommer ca 150 arbetare att vara på plats när 
 arbetet är som mest intensivt under år 2020 till år 2022. 
En hel del material kommer att behövas för bygget, vilket 
kommer att innebära ett ökat antal transporter till och 
från verket. Buller och trafik kommer att planeras så att 
det orsakar så liten störning som möjligt, men det kommer 
 förstås ändå att märkas att en stor byggnation pågår.  
Vi hoppas att alla kan ha överseende med det då ombygg
naden är nödvändig för att värna Östersjön.

Nu bygger vi om 
 Himmerfjärdsverket  
– detta för att värna om Östersjön!

Vill du följa 
ombyggnaden?

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge   
08 410 776 00  |  info@syvab.se  |  www.syvab.se

Följ den på:  
www.syvab.se



Vår anläggning Himmerfjärdsverket tar idag emot 

ca 120 000  m3 avloppsvatten varje dag och  

vårt övergripande mål är att skydda vår miljö mot 

utsläpp som kan påverka vattnet i Östersjön.

NÄR HIMMERFJÄRDSVERKET byggdes så dimensionerades 
verket för de reningskrav som gällde i slutet av 1960talet. 
Vid invigningen år 1974 var det ett stort verk med väl till
tagna volymer. Himmerfjärdsverket har under årens gång 
både utvecklats och byggts om. Trots det, så innebär en 
ökad belastning med växande befolkning i upptagnings
området, tillsammans med nya, skärpta reningskrav, att 
en ombyggnation samt tillbyggnad av ett nytt reningssteg 
behöver genomföras. 

Ansvar att rena avloppsvatten
Himmerfjärden är ett av världens mest undersökta vatten
områden. Forskningen som Stockholms universitet och 
Askölaboratoriet bedriver i samarbete med Syvab, har 
pågått sedan före det att Himmerfjärdsverket startades och 
fortsätter alltjämt. Det gör att vi hela tiden lär oss mer om 
skärgårdens ekosystem och vilket stort ansvar vi har för att 
rena vattnet för att nå bästa möjliga miljönytta. 

Vad som också påverkar de svenska reningsverken är 
de EUdirektiv som har beslutats om och de nationella 
överenskommelserna som har slutits.  Från EU kommer 
Vattendirektivet och Marina direktivet som säger att senast 
år 2027 ska god ekologisk status ha uppnåtts i grundvatten, 
ytvatten, kustvatten och i det öppna havet. Himmerfjärden 

har klassats till måttlig ekologisk status och åtgärder i mins
kade utsläpp  kommer därför att krävas för att uppnå en god 
ekologisk status (VISS, Vatteninformationssystem).

2007 gjordes en överenskommelse, Baltic Sea Action 
Plan (BSAP), om en gemensam åtgärdsplan för att uppnå 
ett Östersjön på 1950talets nivå vad gäller övergödning, 
liv opåverkade av farliga ämnen, miljövänlig sjöfart och 
biologisk mångfald. Överenskommelsen gjordes mellan 
östersjöländernas miljöministrar och EUkommissionen, 
där länderna har kommit överens om nationella beting för 
att minska luft och vattenburna utsläpp av näringsämnen 
till Östersjön. De huvudsakliga källorna för belastning av 
kväve och fosfor är utsläpp från kommunala reningsverk, 
skogsindustrin och jordbruk. (”Sveriges åtaganden i Baltic 
Sea Action Plan”, Naturvårdsverket 2009)

Vad blir konsekvensen?
De nya krav som kommer att gälla är så låga att de inte kan 
uppnås med befintlig anläggning. En omfattande ombygg
nad samt tillbyggnad av ett nytt reningssteg med membran
teknik krävs för att rena vattnet på ett ansvarsfullt sätt. 

I tabellen nedan går att utläsa de tidigare utsläppskraven 
samt de nya, som gäller i det nya tillståndet i och med bygg
starten som ägde rum i januari 2020.  

Utsläppskrav Krav 2019 Nytt tillstånd

Kväve 8 mg/l 6 mg/l

Fosfor 0,4 mg/l 0,2 mg/l

BOD
7

8 mg/l 5 mg/l

En omfattande ombyggnad medför förstås även investe
ringskostnader och det principförslag för ombyggnation 
som tagits fram är beräknad att uppgå till 1 181 – 1 541 mkr. 
Det låter kanske mycket, men kommer endast att innebära 
en kostnadsökning från dagens pris på cirka 300 kr till 
cirka 500 kr per person när bygget står klart. 

Syvab ställer höga miljökrav på den nya anläggningen
För att möta de nya kraven har en ny processdesign tagits 
fram. Målet är att den nya anläggningen ska vara både  
robust och flexibel. Den utökade anläggningen ska bibehålla 
nuvarande energiförbrukning samt minska användningen 
av insatskemikalier per kubikmeter renat avloppsvatten 
jämfört med dagens anläggning. Dessutom ska anläggningen 
förberedas för att kunna behandla läkemedelsrester och 
även kunna kompletteras och byggas ut allt eftersom nya 
krav och högre flöde tillkommer.

Hur når Syvab dit?
Det befintliga bassängblocket kommer att förstärkas och 
byggas om. Det kommer även att byggas till en membran
hall, med plats för pumpar, silar och MBRanläggning 
(Membran BioReaktor), som är Himmerfjärdsverkets  
nya reningssteg. Det består av trådformade membran som 
filtrerar avloppsvattnet så fint att nästintill inga partiklar 
eller mikroplaster kommer vidare ut i Östersjön.

Här kommer den 
nya anläggningen 

att byggas.

Det vinnande förslaget till 

ny membranhall smälter 

väl in i omgivningarna.

(Bild: Tengbom)

Membranhallen kommer 

att ligga intill det befintliga 

 bassängblocket. 

Skärpta 
reningskrav  
innebär nya investeringar  
i Himmerfjärdsverket


