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Verket har till uppgift att ta emot och 
rena avloppsvatten från mer än 350 000 
personer, d.v.s. från hushåll,  företag, 
skolor, industrier m.fl. Vattnet kom-
mer till verket genom ett 5,5 mil långt 
tunnelsystem som är påkopplat från 
kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem, 
Södertälje, södra Stockholm och delar 
av  Huddinge. Anläggningen tar dagligen 
emot ca  120 000 m3 vatten som ska renas. 
Det tar ca 20 timmar för vattnet att pas-
sera alla reningsstegen innan det åter kan 
släppas ut i Östersjön. Hur det går till går 
det att läsa mer om på sidorna 6-9.

Yttre anläggningar
För att vattnet ska kunna komma till 
anläggningen finns det alltså ett tunnel-
system på 5,5 mil som Syvab äger (se 
bild till  höger på tunnelsystemet), till det 
finns två tillhörande pumpstationer som 
pumpar vattnet vidare till verket från 
anslutningskommunerna (som onämns 
till vänster). Vid anslutningspunkterna 
finns mät stationer så att varje kommun 
får en korrekt debitering motsvarande 
sin andel i anläggningens belastning. 
Pumpstationen Eolshäll i Hägersten 
överför vattnet från sydvästra Stockholm 

till huvudtunneln. Denna station har 
 sedimenteringsbassänger, vilket innebär 
att det är möjligt att mekaniskt rena even-
tuellt bräddvatten vid driftstörningar eller 
onormalt höga flöden. Från pumpstationen 
Pilkrog i Järna pumpas vattnet direkt till 
reningsverket via en sjöförlagd tryckled-
ning. Syvabs samtliga pumpstationer är 
utrustade för att klara även omfattande
vatteninträngning. Det tar ca 8-10 tim-
mar från det att vattnet spolas ned tills 
det når Himmerfjärdsverket.

Det här 
är Syvab M

Sydvästra stockholmsregionens 
 vaverksaktiebolag – SYVAB (kallas för Syvab),   
äger och driver reningsverket Himmerfjärds verket, 
Sveriges femte största. Anläggningen ligger i 
 Grödinge, i södra delen av Botkyrka kommun.
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INLOPP OCH MEKANISK RENING
Inlopp 
Där huvudtunneln mynnar ut vid renings-
verket, 54 m under mark, finns avstäng-
ningsluckor som ska skydda anläggningen 
vid extrema flöden. Tunneln har en så pass 
stor volym att vattnet kan lagras upp till 
5  dygn vid normalt flöde, om ett omfattande 
strömavbrott eller liknande skulle inträffa.

Renskvarnar och grovgaller 
Det första reningssteget är en kvarn som 

 maler sönder rens, t.ex. bindor, kondomer 
och trasor, som tyvärr följer med avlopps-
vattnet. Läs mer om vad som får spolas ner 
och inte på sida 24. Renset mals för att det 
inte ska sätta igen reningsverkets pumpar 
och avskiljs från avloppsvattnet i ett senare 
reningssteg. Som  reserv till renskvarnen 
finns ett grovgaller med 20 mm spaltbredd. 
Renset som avskiljs i gallret pressas och 
förs till förbränning. Efter kvarnen tillsätts 
fällningskemikalie. Detta gör att den i 

avloppsvattnet lösta fosforn övergår i fast 
form och senare kan avskiljas.

Huvudpumpstation 
Avloppsvattnet pumpas därefter upp till 
markytan för vidare behandling med hjälp 
av stora pumpar. Totalt finns sex stycken 
pumpar och antalet som är i drift beror 
på hur stort flöde som kommer till renings-
verket. Medelflödet från pumpstationen är 
vid normalflöde 1 400 l/s.

Gallersalen Huvudpumpstation

SÅ HÄR GÅR DET TILL

att rena vattnet
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Grovrening – bestående av hålsilar, 
renstvättar, sandfång och sandtvättar
Väl uppe i marknivå passerar avlopps-
vattnet först hålsilar med 6 mm stora hål. 
Här avskiljs renset som maldes vid inloppet. 
Renset som avskiljs förs till en renstvätt 
innan det leds till en container som sen 
transporteras till en sopförbrännings-
anläggning där det bränns och blir till 

fjärrvärme. Efter hålsilarna renas vattnet i 
ett sandfång. Totalt finns tre stycken 30 m 
långa parallella bassänger och här avskiljs 
tyngre partiklar som grus och sand från 
vattnet. Det görs genom att precis så mycket 
luft som behövs blåses genom vattnet, så 
att de lätta partiklarna hålls flytande medan 
de tyngre partiklarna sjunker till botten. 
Partiklarna som sjunker skrapas bort med 

hjälp av skrapor längs med botten och 
förs sedan till en sandtvätt. I sandtvätten 
tvättas organiskt material bort och återförs 
till avloppsvattnet. Sanden och gruset är 
sedan så rent att det kan återanvändas. 
Efter grovreningen leds vattnet till för-
sedimenteringen. 

I slutet av 2016 togs grovreningen i drift. Den nya, fräscha arbetsmiljön är mycket uppskattad av medarbetarna.

SandtvättRenstvättarHålsilar

SÅ HÄR GÅR DET TILL
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Försedimentering
Försedimenteringen är sista steget i den 
mekaniska reningen och utgör den första 
delen av det stora bassängblocket. Bassäng-
blocket ligger utomhus och mellan de olika 
behandlingsstegen finns maskinrum för el, 
automatik och pumputrustning.

Försedimenteringen består av totalt 
16 stycken 50 m långa parallella bassänger. 
Här avskiljs de tyngre partiklarna från 
 vattnet genom att det råder en lugn miljö 
och partiklarna får möjlighet att sjunka till 
botten. Slammet som sjunker till botten 
kallas primärslam och tas bort via skrapor 
och förs till en slamficka och pumpas vidare 
till slam behandlingen. 

BIOLOGISK RENING
Luftningen, nitrifikation 
Efter försedimenteringen leds vattnet till 
den biologiska reningen vars huvudsa kliga 
uppgift är att rena bort löst kväve och 
syreförbrukande material i vattnet. Vattnet 
fördelas på 8 stycken luftningsbassänger 
där det blandas med bioslam. Bioslammet 
består av bakterier som ”äter upp” löst 
syreförbrukande material och omvandlar 
kvävet i vattnet. Bakterierna omvandlar 

kvävet från ammonium (NH4) till nitrat 
(NO3), s.k. nitrifikation. Ingen rening av 
kväve sker i detta steg utan kvävet om-
vandlas bara till en ny form. Mikroorganis-
merna är  aeroba, d.v.s. de behöver syre för 
sin andning och luft tillsätts därför dygnet 
runt från luftmunstycken som är placerade 
på bassängernas botten. För att det aktiva 
slammet inte ska spolas ut ur systemet följs 
luftnings bassängerna av sedimenterings-
bassänger.

Mellansedimentering 
Efter luftningen avskiljs mikroorganis-
merna från det renade vattnet genom två 
sedimenteringssteg, mellan- och eftersedi-
menteringen. Slammet får sjunka till botten 
och skrapas till en slamficka varifrån det 
pumpas tillbaka till luftningen. På så sätt 
återanvänds mikro organismerna som får 
jobba flera varv till. Allt eftersom mikro-
organismerna förökar sig och blir fler tas 
även en del av bioslammet bort från syste-
met och förs till flotationsanläggningen.

 

Eftersedimenteringen 
I eftersedimenteringen sjunker de mikro-
organismer som inte sjönk i mellansedi-
menteringen. Då det är viktigt att ha bak-
terier med bra sjunkegenskaper, i systemet 
är de bakterier som sjunker i eftersedimen-
teringen inte önskvärda. Slammet skrapas 
till en slamficka varifrån allt slam tas bort 
från processen och pumpas till flotations-
anläggningen. Från eftersedimenteringen 
leds vatten till den fluidiserade bädden som 
är det sista steget i den biologiska reningen.

Fluidiserad bädd, denitrifikation 
Den fluidiserade bädden är det sista steget 
i den biologiska kvävereningen. Här om-
vandlar mikroorganismer det nitrat (NO3) 
som bildades i luftningsbassängerna till 
kvävgas (N2) genom s.k. denitrifikation. 
Mikro organismerna växer som en bio-
film på  miljarder små sandkorn (diameter 
ca 0,5 mm), som hålls svävande i bädden 
 genom att vattnet pumpas in vid bassäng-
ens botten och sedan strömmar uppåt med 
hög hastighet.

Försedimenteringbassänger

Luftningsbassänger

Mellan och eftersedningsbassänger
»
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De denitrifierande bakterierna är anoxiska, 
d.v.s. de tål inte syre (O2) utan de använder 
syret som är bundet i nitraten för sin and-
ning. Därför tillsätts ingen luft till denna 
process. Som föda behöver bakterierna 
 organiskt material, men eftersom det mesta 
av det organiska materialet har förbrukats 
i luftningssteget tillsätts en begränsad 
mängd metanol före fluidbädden.

Uppehållstiden för vattnet i den fluidi-
serade bädden är ca 10 minuter och på den 
tiden hinner 95 % av inkommande nitratet 
omvandlas till ofarligt kvävgas. Kvävgasen 
som bildas avgår till luften, som till ca 80 % 
består av just kvävgas.

Före den fluidiserade bädden finns en 
trum sil som säkerställer att större partiklar 
som skulle kunna skada fördelnings-
dysorna i fluidbädden inte kan passera. Om 
flödet in är lägre än kapaciteten på fördel-
ningspumparna, recirkuleras en delström 
av vattnet tillbaka över pumparna. Om flö-
det överstiger anläggningsdelens kapacitet 
går överskottet direkt till efterkommande 
skivdiskfilter. Det denitrifierade vattnet 
fortsätter sedan till skivdiskfiltret.

FILTRERING
Skivdiskfilter 
Efter den biologiska reningen måste vattnet 
filtreras innan det kan släppas ut i Östersjön. 
Det görs genom skivdiskfilter, där de sista 
partiklarna avskiljs från vattnet. Skivdisk-
filtrerna är roterande kassetter med filter-
dukar som har en porstorlek på 10 µm. 
Före filtret kan en kemisk behandling ske 
av vattnet, vilket  används vid behov. Dels 
kan polymer tillsättas för att binda ihop 
små partiklarna till större partiklar och 
dels kan polyaluminiumklorid tillsättas för 
att fälla ut löst fosfor ur vattnet. Efter den 
kemiska behandlingen rinner vattnet in i 
skivdiskfiltret. Där passerar vattnet rote-
rande kassetter som är klädda med filter-
dukar. På vägen ut igenom kassetterna 
fastnar partiklarna på insidan av filterdu-
karna. När dukarna är fulla med partiklar 
gör man en s.k. backspolning och så går det 
att använda dukarna på nytt. Spolvattnet 
som då bildas förs till flotationsanlägg-
ningen för vidare behandling. Efter skiv-
diskfiltret leds vattnet till utloppet.     

 

Utlopp
Det renade vattnet leds 1 600 m ut i 
Himmer  fjärden i två trätuber med vardera 
1 600 mm i diameter för att släppas ut 
genom 20 dysor på 25 m djup. Det tar ca 
20  timmar för vattnet att passera hela 
vägen genom reningsverket och under 
denna tid minskar halten kväve med ca 
85 %, fosfor med drygt 95 % och organiska 
ämnen (BOD) med ca 97 %. Vill man läsa 
om reningsresultaten kan man göra det i 
miljö rapporten som publiceras på hemsi-
dan www.syvab.se.

Slambehandling
De näringsämnen som avskiljs som slam 
rötas i bioreaktorer. I denna process bryts 
de organiska innehållet ner till koldioxid, 
metan och vatten. Vattnet går sen tillbaka 
till ett särskilt reningssteg där anammox-
bakterier minskar kväveinnehållet i vattnet 
och återförs sen till den biologiska reningen.

Slammet som sen är kvar är väldigt 
näringsrikt och återförs som gödsel till det 
eviga kretsloppet och metangasen, som 
bildas vid rötningen av slammet, använder 
vi till uppvärmning av byggnader och som 
drivmedel till bilar. Detta beskrivs närmare 
längre fram i broschyren, se sidorna 16-19.

Skivdiskfilter

Fluidbädd

Psst...  
Läs en för enklad 
guide om  vattnets 
väg från toaletten  
till havet på sida 30.
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Varifrån kommer avloppsvattnet  
i tunnlarna?
Det kommer från kommunerna  

Bot kyrka, Nykvarn, delar av Huddinge, 

Salem,  Södertälje och sydvästra Stock- 

holm. Det mesta avloppsvattnet forslas  

ca tre mil till  Himmerfjärdsverket.

Hur är de byggda?
De är utsprängda ur urberget, som till 

största delen består av granit och gnejs. 

På vissa ställen har man förstärkt och tätat 

tunnlarna med betong. Tunnlarna är byggda 

med lutning på en meter per kilometer,  

så att vattnet rinner med självfall. På vissa 

ställen måste man dock pumpa vattnet  

vidare, t.ex. från delar av Stockholms 

 kommun.

Hur långa är de?
Sammanlagt är de 5,5 mil långa.

Hur långt ner under marken är de?
På det djupaste stället, i slutet vid Himmer-

fjärdsverket, är det 54 m under marken.

Hur stora är tunnlarna?
På de smalaste ställena, i början av  systemet, 

är de 1,8 m breda och 2,0 m höga. De är 

störst i slutet och där är de 2,9 m breda och 

4,2 m höga. Det beror på att de ska få plats 

mer vatten i slutet. Om vi måste stänga 

av verket finns det plats så att vi kan lagra 

 vattnet i fem dagar. 

Hur kommer man ner i  tunnlarna?
Det finns speciella tunnlar som leder ned till 

den stora tunneln. De kallas transporttunnlar.

Hur lång tid tar det för vattnet  
att rinna genom tunnlarna?
Det tar ca 8 till 10 timmar från det att  

du spolar hemma hos dig tills vattnet  

når reningsverket.

Flyter det en massa bajs  här?
Nej, både dessa och toapapper löser upp sig 

snabbt i vattnet. Det som flyter in till verket 

är tops, snus, bindor, hushållspapper m.m.

11
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FRÅN SEXÅRINGAR TILL PENSIONÄRER  
bland 4 000 årliga besökare
I snitt kommer tjugo besökare till Himmer-
fjärdsverket varje dag, eller mellan 3 000 
och 4 000 årligen. De yngsta gästerna är 
förskolebarn i sexårsåldern som är väldigt 
intresserade av vad som händer med bajset 
som de spolat ned. Och det är väl egentligen 
precis vad alla andra besökare också vill 
veta, fast man kan ha olika infallsvinklar, 
förkunskaper och specialintressen. En del 
är mest intresserade av de tekniska  

lösningarna, för andra är miljö aspekterna 
det viktigaste. Syvabs besöksguide och 
experter med pedagogiska och tekniska 
kunskaper möter alla gäster på rätt nivå så 
att besöket blir givande. Tolkar hjälper till 
vid behov.

Många av gästerna blir överraskade över 
anläggningens avancerade teknik och hur 
många ämnen som behöver tas om hand i 
reningsverket. Att det inte behövs fler än 

ca 50 personer som arbetar med att rena 
vad 350 000 personer spolar ner förvånar 
också de flesta.  

Under besöken får Syvab möjlighet att 
informera och skapa viktiga påverkare, och 
framförallt ambassadörer i hemmen. Barn 
och ungdomar som lär hela familjen att det 
är viktigt att man inte spolar ner sådant 
som reningsverket inte kan ta hand om.

Syvab älskar att få gäster. Det ger en möjlighet att visa upp hur 
Himmerfjärdsverket fungerar och vilka spännande arbetsuppgif
ter som medarbetarna har. När gästerna går hem har de också lärt 
sig att den bästa reningen står de själva för – genom att bry sig om 
vad de spolar ner i avloppen.
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Himmerfjärdsverket står inför den största utmaningen sen verket byggdes 1974.  
Det är följden av en gemensam åtgärdsplan som länderna runt Östersjön och 

EUkommissionen kommit överens om. 

Länderna kring Östersjön har kommit 
överens om att varje land ska minska sina 
utsläpp av näringsämnen till havet. Det 
handlar främst om kväve och fosfor som 
kommer från kommunala reningsverk, från 
skogsindustrin och från jordbruket. Målet 
är att minska övergödningen till samma 
nivå som på 1950-talet.

Planen heter Baltic Sea Action Plan 
(BSAP) och gäller förutom Östersjön även 
Öresund och Kattegatt. Andra delar som 
ingår i överenskommelsen är miljövänlig 
sjöfart, biologisk mångfald och att havet 
inte ska vara påverkat av farliga ämnen. 

För att Syvab ska klara de ökade kraven 

måste reningsverket byggas om. Till grund 
för ombyggnationen ligger det nya miljötill-
ståndet från Länsstyrelsen i Stockholms län 
som utfärdades 2016. Det reglerar vilken 
belastning Himmer fjärdsverket får ta emot 
i framtiden och den reningsgrad vattnet 
ska ha när det lämnar reningsverket. 

För att klara av det tittar Syvab på tek-
nisk och funktionell reningsteknik till den 
bästa ekonomin, och stort intresse finns 
för membrantekniken. Membranen fångar 
också upp en stor del av mikroplasterna 
som idag passerar ut i havet. Mikroplast 
är små plastbitar som är mindre än 5 mm. 
De gör på olika sätt stor skada i havet och 

naturen*. Det går även att koppla på läke-
medelsrening till membrantekniken, som 
säkerligen kommer att bli ett krav inom en 
snar framtid. En annan fördel är att tekni-
ken är lätt att skala upp om man behöver 
öka kapaciteten i reningsverket. 

För att spara tid har Syvab genomfört 
två byggprojekt. Man har byggt en helt ny 
byggnad för grovreningen, som blev klar 
under 2016, och byggt om anläggningen 
för rejektvatten, som blev klar under 2017. 
Rejektvatten kommer från avvattningen av 
slammet efter biogasproduktionen.

HÖGRE KRAV

* På www.havet.nu kan du läsa mer om forskning och nyheter om vår havsmiljö, t.ex. om mikroplaster.
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När avloppsvattnet har renats är slammet 
kvar. Det är rikt på näringsämnen som fosfor 
och kväve och kan användas som gödnings-
medel till åkarna. Men först måste organiskt 
material brytas ned i lufttäta bioreaktorer. 
Slammet blandas och rötas tillsammans med 
annat organiskt material, t.ex. mat avfall och 
fettavfall från restauranger. Syvab tar årligen 
emot 50 000 ton organiskt material för rötning.

Under rötningen bildas samtidigt koldioxid och 
metan  gas. Gasen används bl.a. till uppvärm-
ning av Syvabs lokaler, till drift av vissa stora 

maskiner i anläggningen och till att producera 
fordonsbränsle av. När metan gasen renas från 
koldioxid, svavel, partiklar och fukt kan den an-
vändas som fordonsbränsle – ett miljövänligt 
bränsle till bilar, bussar, lastbilar och maskiner.

Syvab har en uppgraderingsanläggning 
för fordons gas. Anläggningen producerar 
168 000 kg fordonsgas per månad som säljs  
via E.ON och AGA. Syvab har ökat produk-
tionen utan att  be höva bygga ut anläggningen 
och arbetar kontinuerligt med att optimera 
processen.  

DEN MILJÖVÄNLIGA BIOGASEN

blir fossilfritt  
fordonsbränsle

SÅ GÖR SYVAB fordonsbränsle

Biogas utvinns ur det 

slam som blir kvar när 

man renar avloppsvatten 

samt från matavfall och 

annat organiskt avfall.

Slammet och avfallet 
rötas i en biologisk ned

brytningsprocess som  

blir biogas.

Biogasen förädlas till 

miljövänlig fordonsgas. 

Förädlingen innebär att 

gasen renas från koldioxid, 

svavel, partiklar och fukt. 

Fordonsgasen komprimeras och förs  

under högt tryck in i stora gasflakscontainers. 

Containrarna levereras sen direkt till tank

stationer som säljer fordonsgas. Det finns  

ca 150 stationer i Sverige.



DEN MILJÖVÄNLIGA BIOGASEN

blir fossilfritt  
fordonsbränsle

Energiinnehållet i 1 Nm3 (normal

kubikmeter) fordonsgas motsvarar  

ca 1,1 l bensin.

Fordonsgas är ett av de drivmedel 

som har absolut lägst klimat och miljö

påverkan. Jämfört med bensin och  diesel 

är utsläppen av koldioxid upp till 90 % 

lägre med biogas och ca 25 % lägre 

med naturgas. Dessutom ger gasdrivna 

 fordon sänkta utsläpp av kväve oxider 

och partiklar. Idag har Sverige avfall och 

rest produkter som kan ge biogas motsva

rande drivmedel till ca 900 000 bilar.

17
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Slammet som avskiljs i reningsprocessen kallar vi biomull efter att 
det har rötats i bioreaktorerna och centrifugerats i avvattningsan-
läggningen. Biomull är en viktig slutprodukt från reningsverket. 
Biomullen innehåller kväve, fosfor och mullbildande ämnen som 
är ett bra gödningsmedel till åkrar och gräsytor. Det produceras 
genom att slammet som blir kvar efter vattenreningen rötas i en 
biologisk nedbrytningsprocess tillsammans med organiskt  material, 
t.ex. mat avfall och fett från restauranger. Då bildas biogas och 
bio  mull. Sverige importerar stora mängder fosfor i form av konst-
gödsel som skulle kunna minskas genom ökad användning av 
biomull. Syvab producerar ca 25 000 ton biomull per år.

BIOMULL MINSKAR IMPORTEN  

av konstgödsel

Revaqs certifieringssystem har tagits fram av 

Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen  

och dagligvaruhandeln. SP, Sveriges Tekniska  

Forskningsinstitut, har granskat och godkänt Syvabs 

kvalitetsarbete och utfärdat certifikatet.

REVAQ-CERTIF IERAT
Syvab arbetar hårt för att få bort kemikalier som före-
kommer i hemmen och industrier, t.ex. flamskydds-
medel och tung metaller, som kan följa med avlopps-
vattnet till reningsverket. Syvab arbetar också intensivt 
med att lära människor att ändra sina beteenden och 
sluta spola ned ämnen som inte kan renas i renings-
verken. Detta kallas uppströmsarbete och är en av två 
 viktiga delar i Revaq- certifiering från Svenskt Vatten. 
Den andra delen är de noggranna kontrollerna som 
tas för att  garantera kvaliteten på biomullen innan den 
får spridas på åkrar och i skogar. Hela 60 olika ämnen 
analyseras, plus de olika hygienkontroller som tas, t.ex. 
salmonella prover.



19

SÅ GÖR SYVAB biomull

Ca 75 % av all biomull sprids 

på åkrar. Det som inte återan

vänds på åkermark används 

bl.a. som täckmassor på platser 

som inte odlas, t.ex. bullervallar. 

Slammet rötas i rötkam

maren. Sedan centrifugeras 

det för att få bort vattnet. 

Då blir en jordliknande 

massa, bio mull, kvar (se bild 

till vänster).

Vattnet går tillbaka 

till reningsverket för 

ny rening.

Biomullen fraktas  
bort och lagras i  

6 månader innan den 

åter får användas.
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60 L  
FÖR PERSONLIG  

HYGIEN

30 L  
FÖR TOALETT-

SPOLNING

30 L  
FÖR DISK

20 L  
FÖR 

TVÄTT

10 L FÖR DRYCK OCH MAT

10 L FÖR ÖVRIG ANVÄNDNING

Syvab ligger naturskönt 
vid Himmerfjärden.  
Djurlivet runt verket 
är rikt och på området 
innan för staketet bor ca  
25 vildsvin,  
4 rådjur  
och ibland 
 hälsar några 
älgar  och  
harar på!

Svensken använder ca 160 l 
vatten per dygn
I vårt område är det ännu mer. Tänk om du 
skulle bära hem det i mjölkförpackningar.  
Det fördelas ungefär så här:

Sedan behövs det vatten för att framställa 
mat, kläder och andra varor åt oss. Det kallas 
virtuellt vatten. Så vår egentliga konsumtion 
är mycket högre. Nästan allt, eller 97 %, av allt 
vatten vi använder under en dag är sådant 
virtuellt vatten som är osynligt för oss.

För att producera dina jeans behövs t.ex. 
10 000 l virtuellt vatten. För att odla kaffebönor 
till en kopp kaffe behövs 140 l virtuellt vatten. 

Det kostar ca  

300 
kr per person och år  

att rena allt vatten som 
används när en person går 
på toa, duschar, tvättar och 
diskar – ja allt som går till 

avloppet.

VISSTE DU AT T?

20
personer/dag

Många är intresserade av vår  
verksamhet och rent vatten.  

Varje dag besöker ca 20 personer  
vårt verk. 

ÄT  M E R  G R Ö N T !  
Kött ökar kvävebelastningen och 

köttproduktionen förbrukar massor 
av vatten. 



Syvab tar emot ca 50 000  ton organiskt avfall 
från b.la. matindustrin per år som rötas till gas. 
Det innebär att det kommer en lastbil i timmen 
med matrester och fett som omvandlas till miljö

vänlig fordonsgas.  

Årsproduktionen räcker till 850 varv runt 
jorden om bilen drar 0,7 Nm3 per mil.

Syvab har ca  50 anställda 
och ca 350 000 kunder. Det 
innebär att varje anställd i genom-
snitt har 7 000 kunder att ta 
hand om. Omsättningen per anställd 
är 3,4 miljoner.

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i 
Sverige är ca 4 öre. Du kan alltså dricka ca 
1 000 liter kranvatten för samma pris som 
du köper en liter vatten på flaska.

Det räcker till att  
fylla 6 550 pooler  

varje dag.

43 MILJARDER 
LITER VATTEN

Varje år renar verket 

FREDAG, VÅR EGEN SKÖLDPADDA,  
blev nedspolad i en toalett för ca 30 år  
sedan. Hon bor nu i vår damm i recep-
tionen. Fredag mår fort farande bra 
och har flera kompisar som kommit 
på senare tid. 

Transporten av en liter flaskvatten 
ger upphov till mer än tusen gånger 
större koldioxidutsläpp än samma 
mängd kranvatten.

X 1 000



MENINGSFULLT
ARBETE
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På Syvab arbetar ca 50 personer med 
någon av följande arbetsuppgifter:

• Affärsutvecklare 

• Arbetsledare 

• Controller 

• Drift- och underhållstekniker 

• Driftledare 

• Ekonomichef 

• Elingenjör 

•  Informations- och  
kommunikationsansvarig

• Informatör 

• Investeringschef 

• IT-chef 

• Processchef 

• Processingenjör 

• Processtekniker 

• Produktionschef 

• Produktionstekniker 

• Projektkoordinator 

• Receptionist 

• Servicevärdinna 

• Systemadministratör 

• Systemspecialist 

• VD 

Brinner du för en renare miljö och 
vill ha ett meningsfullt arbete i en 
viktig framtidsbransch? 

Då har du goda möjligheter att hitta ditt drömjobb på 
Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket. Du blir en 
del av en kunskapsorganisation där det ständigt pågår 
forskning och utveckling av teknik och processer som 
ska skydda miljön mot farliga utsläpp. Samarbetet 
med olika universitet, högskolor och med andra  länder 
runt Östersjön är väl utvecklat. Syvabs uppdrag är 
också att informera och sprida kunskap om vatten och 
avloppsrening till  politiker, organisationer, företag, 
skolor och privatpersoner. Syvabs arbete berör alla.
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Köp inte varor och kläder med 
bakteriedödande ämnen 
De förstör de bra bakterierna som arbetar i reningsverket 
och de finns bl.a. i kläder, schampo, kylskåp, disk och 
 tvättmaskiner. Triclosan är ett sådant ämne som du bör 
undvika. Det finns b.la. i vissa tandkrämer och deodoranter. 

DAMMSUG NOGA
Det minskar mängden  bromerade 
flamskyddsmedel, ftalater och 
hög- och polyfluorerade föreningar 
som du får i dig när du andas. När 
du dammsuger åker de in i damm-
sugarpåsen istället för att fastna i 
golvmoppen när du våttorkar och 
vidare in till våra reningsverk med 
skurvattnet. Att dammsugarpåsen 
förbränns är mycket bättre för vår 
miljö än att dessa ämnen hamnar i 
vattnet.

Lämna gamla mediciner till apoteket!  
Spola aldrig ner dem i toan. 
Kan du minska din användning av receptfria 
mediciner? Läkemedel utsöndras i urinen och 
avföringen men reningsverken har idag inte 
 teknik för att få bort dem. 

Du är viktig! 
Du kanske tror att vad du gör – en enda  
liten människa – inte har så stor betydelse?  
Men det har det. Det du gör är jätteviktigt för 
miljön. Om du och alla vi andra bara tänker 
oss för så kan vi göra stor skillnad. 

Och det bästa av allt – det är lätt att göra rätt. 

VI  T IP SAR!



Vill du ha fler bra tips på 
hur du kan hjälpa miljön 

att må lite bättre? 

HÄR KAN DU LÄSA MER:

www.naturskyddsforeningen.se

www.pandaplanet.se

www.hallakonsument.se

www.kappalaforbundet.se

TVÄTTA INTE  
BILEN HEMMA!

Tvätta bilen i en biltvätt – aldrig på gatan 
eller på din asfalterade garageuppfart. 
Då rinner farliga föroreningar direkt ut i 
vattendrag, sjöar och hav via dagvatten 

brunnarna. Om du inte har tillgång till 
en biltvätt är det minst dåligt att tvätta 

bilen på gräs eller grus.

Välj  
miljömärkta 

varor!

i toaletten
Fulspola inte  

Kiss, bajs och toapapper 
får du spola ned i toan  
– INGENTING ANNAT!
Använd papperskorgen för 
skräp som t.ex. tops, tandtråd, 
trosskydd, bindor, snus, fimpar, 
sminkborttagningspads eller 
kondomer. 

Miljöstationerna och  
återvinningscentralerna 
tar hand om skräp som 
innehåller miljögifter 
Där lämnar du hushållsfettet från  
mat lagningen, nagellacksflaskor, oljor, 
färg rester,  saker som innehåller elek
tronik och en  massa annat. Läs mer på 
www.srv.se och på www.telge.se.

Kika efter Svanen,  
Bra Miljöval och 

EU-blomman  
i butiken.

Läs fler tips  
på vår hemsida 

www.syvab.se eller 
på din kommuns 

hemsida.
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Forskning är och har alltid varit en naturlig 
del i Syvabs verksamhet. Forskningen på-
börjades till och med innan reningsverket 
byggdes på 1970-talet. I över 40 år har 
Stockholms universitet kontinuerligt tagit 
prover på vattnet i Himmerfjärden utanför 
Syvabs anläggning. Men det är långt ifrån 
den enda forskning som har pågått och som 
pågår vid eller i samarbete med Syvab. Ny 
kunskap, teknik och analysmetoder gör att 
forskningen och reningskraven ständigt 
utvecklas. 

Syvab samarbetar med universitet och 
högskolor och deltar som medfinansiärer i 
en del forskningsprojekt varav en del försök 
bedrivs på Himmerfjärdsverket. I andra 
projekt ingår Syvabs medarbetare som   
sak kunniga i referensgrupper och/eller  
som slutanvändare av resultaten. 

FORSKNING FÖR

utveckling
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Exempel på pågående 
forskningsprojekt:

  EXRT-försöket, 2013–2015, doktorandprojekt i samarbete 
med IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, SLU och Käppala
förbundet. Ett försök för att effektivisera rötkammaren. 

  Försök med rötning vid olika temperaturer i rötkammarna. 
Examensarbete som utfördes 2010. 

  Optimering av tillsatsen av luft till den biologiska reningen 
genom styrning med ammoniumåterkoppling, utfördes 
2010–2013. Doktorandprojekt i samarbete med Svenska Miljö
institutet, UU, SLU, Stockholm Vatten och Käppalaförbundet.

  Övervakning av vattenkvaliteten i Himmerfjärden med 
hjälp av satellitövervakning, 2009–2011 i samarbete med 
Vattenfall.

  Pilotförsök med skivdiskfilter som slutfiltrering för att nå 
0,2 mg P/l och 5 mg BOD7/l i utgående vatten. Utfördes 2012 
i samarbete med Nordic Water.

  Försök med 2-stegsdrift av anammoxanläggningen i syfte 
att öka kapaciteten. Utfördes 2012 i samarbete med Purac.

  Pilotförsök med MBR för att nå 6 mg N/l, 0,2 mg P/l och 
5 mg BOD7/l i utgående vatten. Utfördes 2013 i samarbete 
med Alfa Laval.

  Försök med rening av läkemedelsrester från utgående 
 vatten med hjälp av dels ozon och dels aktivt kol. Utfördes 
2013 i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Försök med att öka kapaciteten på sandfiltret genom att av
döda mikroorganismer med ett desinfektionsmedel. Utfördes 
2013 i samarbete med Kemira.

   Försök med skivdiskfilter för högflödesrening. Genom
fördes 2014 i samarbete med Nordic Water.

  Utveckling av ett digitalt verktyg för utvärdering av kvali
teten på organiska substrat som tas emot för rötning samt 
slamkvaliteten. Startades 2014 i samarbete med IVL Svenska 
Miljöinstitutet.

  Utvärdering av kvicksilverfri CODanalys. Utfördes 2015 i 
samarbete med många reningsverk i Sverige samt SP Urban 
Water Management.

   Feldetektion av online-givare. Doktorandprojekt i sam
arbete med IVL, Uppsala universitet, Käppalaförbundet 
och Stockholm Vatten.

   Utvärdering av alfameter (en särskild slags syremätare) 
i den biologiska reningen och hur luftförbrukningen kan 
minska utan negativ påverkan på reningsresultaten.

   Rening av läkemedelsrester med hjälp av enzymer, i 
samarbete med IVL och Pharem Biotec och finansierat av 
Vinnova.

   Avancerad rening av läkemedel. Ett projekt IVL driver 
med stöd från Havs och Vattenmyndigheten. Utförs i 
samarbete med Syvab och Stockholm Vatten.

   Strategi för framtida slamhantering på Syvab. Utförs 
tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

   Modellering av Syvabs miljöpåverkan i dagens befint
liga verk samt i verket efter den planerade utbyggnaden. 
Utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Studie av Syvabs koldioxidavtryck och möjliga 
 åtgärder för minskad klimatpåverkan. Utförs i samarbete 
med IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Olika möjligheter för utvinning av fosfor ur slam. Arbetet 
leds av SP Technil Research Institute of Sweden i samar
bete med många reningsverk i Sverige. 

  Ökad biogasproduktion genom styrning med hjälp av 
bakteriefloran. Arbetet leds av Lunds Universitet och körs i 
samarbete med flera andra reningsverk. 

  Försök med rötning av slam från en MBRanläggning. 
Körs i samarbete med Stockholm Vatten och IVL Svenska 
Miljöinstitutet.

Exempel på genomförda 
forskningsprojekt:
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MER ÄN 40 ÅRS
RENING

1969
Bygget av tunnlarna 
och Syvabs reningsverk 
 Himmerfjärdsverket 
startar.

1980
Vattnet som tidigare 
gått till reningsverket 
i Järna börjar istället 
pumpas till Syvab.

1991
En torkanläggning 
byggs för att torka 
slammet och på så sätt 
minska antalet transpor
ter av slam från verket.

1997
Syvab lägger till ett steg 
med kväveavskiljning, 
som tar bort hela 95 % 
av kvävet.

2008
Ytterligare förfining av 
reningen tillkommer, 
med bl.a. en s.k. deam-
monifikationsanlägg-
ning, en ozonanlägg-
ning och en gasmotor.

1963
Bolaget bildas av 
kommunerna Grödinge, 
Botkyrka, Salem, Söder
tälje och Stockholms 
stad. 1971 tillkommer 
Huddinge kommun.

1974
Den 16 januari släpper 
kommunerna på sitt av-
loppsvatten till Syvab. 

1984
Även vattnet som tagits 
om hand av Eolshälls 
reningsverk i Hägersten 
leds söderut till Syvab.

1993
Ett nytt reningssteg 
med sandfilter i  
bassänger byggs klart.

2007
Tre stora skivdiskfilter 
installeras för att få 
reningen att fungera på 
bästa sätt.
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2009
Syvab börjar göra 
fordons gas, som säljs 
till tankstationer för gas
bilar. Samtidigt byggs 
några gamla anläggs
delar om för att kunna 
ta emot mer flytande 
organiskt material – t.ex. 
från restauranger och 
storkök – som kan an
vändas i gasproduktion.

2015 
Växthusanläggningen 
på grannfastigheten 
avvecklas. Detta för att 
frigöra mark för framti
da ombyggnationer av 
befintlig anläggning. 

2017 
Ny rejektvattenanläggning tas i 
bruk under 2017. Anläggningen 
har större kapacitet än dess 
föregångare. De försedimente
ringsbassänger som använts 
för rejekt vattenrening kan nu 
återställas och förstärka sedimen
teringens kapacitet.

2017 togs inriktningsbeslutet av 
Syvabs styrelse för genomföran-
det av NKH-projektet.

Samma år ställs borgenbegäran 
fram till Syvabs ägare.

2010 
Projektet NKH (Nya Krav 
Himmerfjärdsverket) drar 
igång för planeringen av den 
planerade ombyggnaden.

Ett avgasningstorn byggs 
som samlar metangasen som 
bildas i slamlagret från rötat 
slam, istället för att gasen 
släpps ut i atmosfären. För att 
uppnå bättre utsläpps resultat 
påbörjas ett projekt att koppla 
bort delar av bassängerna i 
det befintliga sandfiltret mot 
två nya skivdiskfilter.

2013 
Fyra skivdiskfilter installeras i 
sandfilterbyggnaden.

Som ytterligare steg i att kunna 
öka produktion av biogas 
byggs en av förtjockarna om 
för att på så sätt även kunna 
ta emot externt flytande 
 material som inte behöver gå 
via hygieniseringsbehandling.

Utsläppskraven skärps till 
totalfosfor 0,4 mg/l och total
kväve 8 mg/l.

Syvab lämnar in tillstånds 
ansökan om nytt miljötillstånd 
till Länsstyrelsen i Stockholms 
län. En mottagningsstation 
byggs för att kunna ta emot 
externt material som inte kan 
pumpas. Materialet blandas 
upp med slam och används 
till biogasproduktion.

2016 
Det gamla sandfånget byggs om 
och fingallret till den nya anlägg-
ningsdelen – grovrening. Detta 
var nödvändigt för att kunna möta 
framtida krav på bättre rening. I 
den nya anläggningsdelen bygg
des det renoverade sandfånget in 
tillsammans med de nya delarna 
silar (som tar bort rens) och 
sandtvättar (som tar bort sand, 
kaffesump m.m.).  

Syvab erhåller nytt miljötillstånd 
med skärpta begränsnings värden. 
I och med det nya kravet blev en 
ombyggnad av befintlig renings
process nödvändig. 

2011 
Två nya anläggningsdelar 
för att expandera mottag-
andet av externt material 
och möjliggöra en utökad 
produktion av det miljövänliga 
bilbränslet biogas byggs. 
Den ena anläggningen är en 
mottagningsstation som tar 
emot ABPmaterial (animalis
ka biprodukter) i en hygieni
serad anläggning, och den 
andra är en station som tar 
emot förpackat organiskt 
material. Förpackningarna 
pressas sönder och innehållet 
går till biogastill verkning. 
Förpackningarna rensas ut 
och återvinns.
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FO R  K I D S

Från dig till havet
Så funkar det – följ med hela vägen!

Extra vetande:  De här  

kassetterna kallas skivdiskfilter.

Nu kan vattnet släppas ut i Östersjön igen. Det 
var grumligt av smuts när det kom till renings
verket men efter att vattnet gått igenom alla 
reningsstegen kan det åter släppas ut i havet. På 
så sätt ser man till att det går att bada där och 
fiskar och andra djur som lever där ska mår bra. 

Tänk på vad du spolar ner – det påverkar havet!

Snart är det klart! Det sista steget i reningen är 
skivdiskfilterna. Skivdiskfilterna är kassetter med 
roterande dukar på som fångar upp det sista par
tiklarna innan vattnet kan släppas ut i Östersjön.

Bajs, kiss och toapapper åker ner från 
toaletten hemma hos dig när du spolar. 
Även vatten från när du diskar, lagar mat, 
duschar och tvättar kläder. Det åker ner i 
långa tunnlar under jorden. Tunnlarna är så 
stora att man kan åka roddbåt där. Men det 
gör man bara om det verkar vara  något fel 
i någon tunnel. Tunnlarna lutar lite grann 
så att vattnet kan rinna hela vägen ner till 
renings verket.

Framme vid reningsverket kommer vatt
net först att rinna genom grovgallret, som 
ligger 54 m under mark. Det är precis vad 
det låter som: ett grovt galler. Här fastnar 
de största sakerna som annars skulle ha 
proppat igen pumparna och ledningarna i 
reningsverket.
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Extra vetande:   
Det man ser är två 
linjer med bassänger. 
Den första heter 
mellansedimentering 
och den längst ut 
eftersedimentering.

Extra vetande:  

Det här heter  

luftningsbassäng.

I nästa bassäng (fluidbädden) 
finns andra bakterier som jobbar 
med att ta bort kvävet. Kväve är 
också skadligt för livet i havet om  
det kommer ut för mycket. 

Bakterierna finns kvar i vattnet 
men i de två nästa stegen  
(mellan och eftersedimentering) 
är det lugnt och då sjunker bak
terierna till botten och det går att 
skrapa ihop dem.

När vattnet har runnit vidare 
kommer det till en bassäng där 
det bubblar rejält! Det är luft som 
blåses in för att alla snälla bakte
rier som finns där ska få syre. Det 
behöver de för att kunna jobba 
på och omvandla en del av de 
ämnen som finns kvar till andra 
ämnen som är ofarliga. 

Våra vänner ”bakterierna” som 
jobbar i de olika reningsstegen är 
jätteviktiga när vi ska rena vattnet.  
De gör ett mycket bra jobb och går 
dessutom att återanvända. Vi måste 
vara rädda om dem. De tål inte hus
hållsfett, lacknafta, färgrester m.m.   
så tänk på vad du spolar ner!

Sedan pumpas vattnet upp till mark
nivå och kommer till grovreningen. Där 
passerar vattnet först hålsilar som 
samlar ihop skräp som inte fångades i 
grovgallret, såsom tops, trosskydd och 
snus. Sedan leds vattnet till sandfångs
bassängerna. Där fångar man upp det 
som är för litet för att fastna i grovgallret 
och i hålsilarna, som sand och kaffesump. 
Det är tungt och sjunker till botten.

I nästa steg ska ett ämne som heter fosfor 
tas bort då det är skadligt för havet. Det 
går att fånga genom att tillsätta ett ämne 
som ”suger åt sig” fosfor. Ungefär som en 
magnet drar åt sig synålar. Då blir det 
klumpar som är så tunga att de sjunker till 
botten. Så när vattnet sen rinner vidare till 
de lugna försedimenteringsbassängerna 
kan partiklarna sjunka till botten i lugn och 
ro, där de sedan skrapas och förs bort.

Bakterierna 
slängs inte bort 
utan används 
igen, deras jobb 
är att ta bort 
skadliga ämnen.

Extra vetande: Det här heter 

fluidbäddar. Fluid innebär att 

det är något som flyter fritt i 

vattnet. Här är det sand.

Extra vetande:  

Det här steget 

kallas försedi

mentering.
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