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NU HAR DET gått 40 år sedan Himmerfjärdsverket började ta emot vatten från 
tusentals hushåll i de sydöstra delarna av Stockholmsregionen.

Regionen fortsätter att växa – det blir allt fler invånare för varje år – samtidigt 
som myndigheternas krav på reningen av vattnet hela tiden skärps. Det här gör att 
alla vi som arbetar med vattenrening måste förbättra våra anläggningar och pro-
cesser. Vi måste planera på lång sikt för att kunna möta nya krav – och allra helst 
ligga steget före.

DÄRFÖR PLANERAR VI på Syvab (som driver Himmerfjärdsverket) en stor ombygg-
nad som kommer att ge oss möjligheter att rena vattnet ännu bättre. Det blir i så 
fall det största projektet sedan verket startade och ska göra att verket står rustat för 
ökad belastning och strängare krav ända fram till år 2040 – det är så långt det går 
att bedöma nu.

Den planerade anläggningen utgår från de befintliga delarna av verket, och 
 istället för att bygga ut kommer bland annat det sista skedet av reningen att 
 ersättas med så kallad membranteknik (läs mer på sid 28). Ombyggnaden blir 
därför skonsam mot miljön, men kommer ändå att innebära en mångdubbelt 
förbättrad rening.

I praktiken ska då vattnet som lämnar Himmerfjärdsverket bli mycket renare än 
i dag, med bland annat klart bättre kvalitet på badvattnet. Dessutom kommer den 
planerade ombyggnaden göra det möjligt att rena läkemedelsrester som i dagens 
läge spolas ut i havet.

VI ÄR MYCKET tillfreds med att kunna bidra till en förbättrad miljö. Men det här 
är ett arbete som vi alla måste hjälpas åt med. Dessvärre dyker det upp en hel del 
i vattnet som inte kan renas bort – framför allt en massa toalettprylar och rester 
av lösningsmedel – och det försvårar vårt arbete. Bläddra fram till sidan 38 om du 
känner dig osäker på hur olika restprodukter ska hanteras!

 TILL SIST ÖNSKAR jag dig en trevlig läsning!

Carl-Olof Zetterman
VD, Syvab

Rent vatten – nu och i framtiden

VD HAR ORDET

”Den planerade 
 ombyggnaden blir 
skonsam mot miljön 
och kommer att inne-
bära en mångdubbelt 
förbättrad rening.”

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge  |  08 410 776 00  |  E-post: info@syvab.se  |  www.syvab.se
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Syvab FAQ ?Visste  
du att?
Visste  
du att?

För 40 år sedan var Syvabs reningsverk färdigbyggt och kunde börja 
användas. Under åren har bra mycket mer än 1000 miljoner liter vatten 
renats. Nu finns det planer på att göra en stor ombyggnad. 
TEXT: PETER WIKLUND

STOR OMBYGGNAD  
PÅ SYVAB I SIKTE!

Hur fungerar reningsver-
ket just nu, efter 40 år?
Det fungerar väldigt bra. Det 
har förbättrats och byggts 
om på olika sätt under åren, 
så det är en modern anlägg-
ning som gott och väl klarar 
av de krav på rening som 
finns i dag. 

Varför planeras det då att 
byggas om nu?
Kraven på renare vatten 
blir tuffare i framtiden vilket 
betyder att reningen hos oss 
måste bli ännu bättre. Enligt 
EU-bestämmelser måste vi 
nå en högre så kallad ”ekolo-
gisk status” i vår skärgård än 
vad vi gör i dag. 
Dessutom har alla länder 
runt Östersjön kommit över-
ens om en plan – Baltic Sea 
Action Plan – som ska göra 
att vattnet i Östersjön ska bli 
renare än vad det är i dag. 
Om Syvab ska kunna bidra 
till den utvecklingen måste 
anläggningen byggas om. 

Vilka är de stora föränd-
ringarna?
Vissa delar av dagens 
reningsteknik kommer att 
förbättras, men det stora 
är att det tillkommer ett 
nytt reningssteg på slutet. 
Det  renar med en så kallad  
membranteknik, ett väldigt  
effektivt filter i slutet av 
reningen. (Läs mer om 
tekniken på sid 28.) Vattnet 
är lika klart som dricks-
vatten när det kommer ut 
därifrån.  Syvabs anläggning  
blir då ett av de första 
reningsverken i Sverige som 
planerar att använda den 
här tekniken, som har varit 
framgångsrik på andra håll 
tidigare.

Kan vattnet bli dyrare  
efter ombyggnaden?
En ombyggnad som ska 
kunna hålla och vara effektiv 
under en lång tid framöver 
kostar en hel del pengar, 
så är det. Det här blir enligt 
planen den största om-
byggnaden sedan Himmer-
fjärdsverket byggdes. Men 
det kommer inte att märkas 
särskilt mycket på vattenpri-
set ändå. Du betalar ju alltid 
för det vatten du använder 
till din kommun, och efter 
ombyggnaden kommer 
kostnaden att öka med mel-
lan 100 och 200 kronor per 
person för allt vatten man 
använder under ett år. 

Vad kostar vattnet 
 egentligen?
Tusen liter vatten från 
 kranen kommer efter 
 ombyggnaden kosta cirka  
18 kronor. Det är alltså 
ungefär lika mycket som en 
liter vatten på flaska kostar 
i affären. Det är också billigt 
jämfört med många andra 
länder. I södra Europa ligger 
vattenpriserna på mellan  
50 och 100 kronor för  
tusen liter.

6  |  Syvab



?
Varför behöver man ha reningsverk?
Avloppsvattnet innehåller näringsämnen som bland annat 
algerna tycker om, och enkelt uttryckt innebär för mycket 
alger att blir det syrebrist som gör att allt djurliv dör. Där-
för måste vattnet renas innan det släpps ut i havet.

Vad är det för vatten som kommer  
till Syvab?
Det är vattnet från toaletter, badkar, tvättmaskiner, disk-
hoar med mera hos dem som bor i bland annat Södertälje, 
Salem, Botkyrka, Nykvarn och delar av sydvästra Stock-
holm. Dessutom kommer vattnet från avloppsbrunnarna 
på gatorna och från industrier.

Hur kommer det dit?
Innan reningsverket öppnades för 40 år sedan byggdes 
långa tunnlar i berggrunden under marken. Tunnlarna 
lutar lite, bara en meter på en kilometer, vilket är tillräckligt 
för att vattnet ska rinna av sig självt i stort sett hela vägen 
till reningsverket. På några ställen behöver det pumpas, 
men de totalt 5,5 mil långa tunnlarna klarar av den största 
delen av transporten.

Hur stora är tunnlarna?
Det blir mer och mer vatten som ska samlas ju närmre 
reningsverket man kommer, eftersom det rinner till från 
flera tunnelgrenar. Där är tunnelöppningen nästan tre 
meter bred och över fyra meter hög. I början av sträckan 
är de betydligt mindre: ungefär två meter på både bred-
den och höjden. 

Har du fler frågor?Några får du kanske svar på i andra artiklar i tidningen eller på www.syvab.se. Om du fortfarande har obesvarade frågor så är du alltid välkommen att höra av dig till Syvabs växel 08-410 776 00.

Frågor & svar

Kommer det att märkas 
att reningen är bättre?
Redan nu har vattnet i 
 havet har blivit mycket 
bättre jämfört med hur 
det såg ut för 40 år sedan. 
Efter den planerade om-
byggnaden kommer vi att 
få ett alldeles klart vatten 
utan partiklar som lämnar 
reningsverket. Det kommer 
att bli ännu mindre förore-
ningar som lämnar verket, 
och det kommer att ha 
väldigt stor betydelse för 
vattenmiljön i framtiden. 
En annan fördel med den 
nya anläggningen är att 
reningen  blir bättre, samti-
digt som det inte krävs mer 
energi och kemikalier än i 
dagens läge.

Kommer reningskraven 
att bli ännu hårdare 
framöver?
Just nu är det en tuff upp-
gift att klara av reningen 
som krävs för att nå upp 
till kraven från EU och den 
gemensamma planen för 
Östersjön. Det är också 
troligt att det kommer att 
bli ökade krav på att få bort 
läkemedelsrester innan 
vattnet släpps ut i havet. 
Den nya anläggningen gör 
att reningsverket kommer 
att vara förberett för att 
göra den typen av rening 
framöver. Dessutom ska 
verket kunna byggas ut 
mer fram över, när det 
 kommer mer vatten att ta 
hand om.

Syvab och Himmerfjärds-
verket – är det samma sak?
Nej, egentligen inte. Men i 
den här tidningen menar 
vi oftast samma sak, alltså 
reningsverket som ligger 
vid Himmerfjärden.
Fast så här hänger det ihop: 
Syvab är namnet på det 
bolag som driver Himmer-
fjärdsverket. Syvab ansva-
rar också för de tunnlar 
som leder avloppsvattnet 
till verket och ett par pump-
stationer i tunnelsystemet.
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För 3000 år sedan bildades det bräckvattenhav 
vi känner idag, Östersjön. Det senaste stadiet 
kallas ibland för Myahavet, efter den nord-
amerikanska sandmusslan Mya 
arenaria, som följde med över 
Atlanten på vikingaskepp för 
drygt 1000 år sedan och 
blev vanlig i våra vatten.

Alla kommunala vatten- och avloppslednings-
näten i Sverige är tillsammans omkring 
180 000 kilometer. Det är längre än fyra varv 
runt jorden. 

Den ombyggnad som planeras 
ska göra att vattnet som släpps 
ut i havet blir ännu renare – 
dessutom kommer inte anlägg
ningen behöva mer energi eller 
kemikalier än i dag.

av Sveriges befolkning är kopplade 
till ett reningsverk.

% km
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NU

DÅ

1963
Bolaget bildas av 
kommunerna Grö-
dinge, Botkyrka, 
Salem, Södertälje och 
Stockholms stad. 1971 
tillkommer Huddinge 
kommun.

1969
Bygget av tunn-
larna och Syvabs 
reningsverk 
 Himmerfjärdsverket 
startar.

1974
Den 16 januari släpper 
kommunerna på sitt 
avloppsvatten till 
Syvab. 

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

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

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

1993
Ett nytt reningssteg 
med sandfilter i bas-
sänger byggs klart.

40 års rening

NU & DÅ

Kontrollrummet
Tekniken har gjort att man numera kan ha 
detaljerad koll på processerna i reningsverket.

?Visste  
du att?
Visste  
du att?

Vi gör det lätt 
att välja rätt

Beijer Electronics

Vi gör det lätt 
att välja rätt

Vi vill ge dig en massa tekniska valmöjligheter. Därför erbjuder vi ett 
brett sortiment inom automation för vatten och avlopp. Produkter som är 
omsorgsfullt utvecklade och handplockade av teknikälskare för teknikälskare.

Välj bland våra öppna standardlösningar inom styrning, kommunikation, 
visualisering och drivlösningar baserade på nyckelteknologierna CODESYS, 
EtherCAT och iX.

Välj att kombinera med andra kvalitetsprodukter från världskända 
leverantörer som Mitsubishi Electric, där vi byggt upp en unik kunskap 
baserad på trettio års lyckat samarbete.

 Hitta alla våra produkter på www.beijer.se

Verket öppnas!
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1997
Syvab lägger till ett 
steg med kväveav-
skiljning, som tar bort 
hela 95 procent av 
kvävet.

2002
Tre stora skivdiskfilter 
installeras för att få 
reningen att fungera 
på bästa sätt.

2008
Ytterligare förfining 
av reningen tillkom-
mer, med bland annat 
en så kallad deammo-
nifikationsanläggning, 
en ozonanläggning 
och en gasmotor.

2009
Syvab börjar göra 
fordons gas, som säljs 
till tankstationer för 
gasbilar. Samtidigt 
byggs några gamla 
anläggsdelar om för 
att kunna ta emot mer 
flytande organiskt 
material – till exempel 
från restauranger och 
storkök – som kan 
användas i gaspro-
duktion.

2012 
Projektet NKS drar 
igång för planeringen 
av den planerade 
ombyggnaden.

2013 
Fyra skivdiskfilter 
installeras i sandfilter-
byggnaden.

2014
Den stora ombyggna-
den av Syvab planeras 
för att möta de tuffare 
reningskraven.

En stor del av vatten reningen 
hos Syvab sker i bassänger 
utomhus. Vattnet fryser inte 
på vintern utan håller cirka 
elva grader, eftersom vattnet 
som kommer till verket håller 
den temperaturen.

LITER.  
Så mycket 
vatten 
rinner det in 
till Syvabs 
renings-
verk varje 
sekund.13

00

Efter du har spolat 
i toaletten tar det 
mellan åtta och 
tio timmar innan 
vattnet kommer till 
Syvab för att renas.

APP-TIPS

Koll på flödet
Nu kan du själv följa vattenflödet in till 
reningsverket i realtid – ladda helt enkelt 
ner Syvabs app!

?

Vi har mätare för slam/susphalt, slamnivå, 
syre, pH, redox, nivå och flöde. Välj mellan 
olika mätmetoder, för både portabelt och 
stationärt montage. 

Enkelt handhavande och minimalt under- 
håll är kännetecken för Cerlic, ett svenskt 
miljöteknikföretag sedan 1977.

SYVAB utnyttjar vår kompetens
– gör det du också!

C E R L I C  –  G I V A R E  F Ö R  D I N  P R O C E S S
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Himmerfjärden är ett av Sveriges   
mest noggrant  undersökta  vatten.  
Ulf Larsson på Stockholms  universitet 
har  tagit prover där i över 40 år:

– Jag blir aldrig fullärd – det finns 
alltid något nytt att analysera.
TEXT: PETER WIKLUND 

det känns naturligt att även hans arbetsmeto-
der har förändrats rejält.

– Nja, vi använder i stort sett samma meto-
der som tidigare. Det går inte att hålla på att 
ändra metod för mycket. Det gäller att man 
kan jämföra resultaten över tid, säger han.

Det bygger i grunden på att de skickar ner 
en ”bottenhuggare” som är en låda ungefär 
stor som en skokartong. Den gör precis vad 
det låter som: hugger ut en bit av havsbotten. 

– När vi plockat upp provet sållar vi ut 
djuren, räknar och väger dem.

När han säger ”djuren” handlar det inte 
om några fiskar eller något annat man lätt 
skulle kunna upptäcka på egen hand eller få 
på kroken på sitt metspö. Nej, det de tittar på 

Forskning för bättre  vatten
I BÖRJAN AV 70-talet var Ulf Larsson en 

ung student som skulle göra sitt examens-
arbete vid Institutionen för zoologi på 

Stockholms universitet. Samtidigt började 
planerna på ett reningsverk vid Himmer-
fjärden bli verklighet. Himmerfjärdens natur-
vårdsförening blev oroliga: Vad skulle hända 
med vattnet om det placerades ett reningsverk 
mitt i den natursköna miljön?

– Jag kan verkligen förstå deras oro. Har 
man ett fritidshus i en så här idyllisk miljö så 
kan det absolut låta hotande med att få ett 
stort reningsverk som granne, säger Ulf Lars-
son och lutar sig fram för att inte bli bländad 
av den starka vårsolen.

Han sitter i helt andra idylliska natur-
miljöer, under äppelträden i en liten park 
direkt bakom hans arbetsplats på Stockholms 
universitet, fast numera vid Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik.

– När jag började med undersökningarna 
satt vi ute på Askölaboratoriet i Trosa skär-
gård på heltid. Numera åker vi ut dit vid prov-
tagningarna, och sedan sker allt annat arbete i 
laboratoriet här. Eller framför datorn.

UNDER DE ÖVER 40 år som har gått sedan han 
började med sina undersökningar har arbets-
verktygen utvecklats enormt. Visst fanns det 
datorer i början av 1970-talet, men de fung-
erande mest som avancerade miniräknare. Så 

HAVSFORSKNING
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Forskning för bättre  vatten
är bottendjur som Östersjömusslor, vitmärlor 
och olika sorters maskar. 

– De här proverna visar hur deras miljö 
är, och vi kan se hur området påverkats av 
övergödning och om det lett till syrebrist el-
ler – något som uppstår om vi släpper ut för 
mycket näringsämnen i havet.

ULF LARSSON BERÄTTAR att de som arbetade 
på Syvab då inte var helt förtjusta i att han 
och hans kollegor var så flitiga med sina 
provtagningar.

– Först trodde de att det kunde misskre-
ditera deras verksamhet. Att syftet med våra 
undersökningar var att påvisa negativa effek-
ter av utsläppet från det nya reningsverket.

Och visst blev det sådana negativa effekter 
i början. Vilket inte var så konstigt, anser 
Ulf Larsson, eftersom Himmerfjärden inte 
tidigare tagit emot så stora utsläpp.

– Reningen i Himmerfjärdsverket var 
redan från början mycket bra när det 
gäller de ämnen som man då trodde 
var viktigast att minska utsläppen 
av, alltså fosfor och syreförbrukande 
ämnen. Frågan uppstod därför om 
det var något annat ämne i utsläp-
pen som var orsak till försämringen. 

Året efter reningsverket startats 
beviljade Naturvårdsverket anslag 
för att följa hur Himmerfjärden 
påverkades. Kort därefter inledde 

”Reningen i Himmer-
fjärdsverket var redan 
från början mycket bra.”

HAVSFORSKNING

Genom att studera olika botten
djur som till exempel Östersjö
musslan kan man se hur havet 
påverkats av övergödning.

Aktiviteter vid Askö för några decennier sedan.
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universitets forskare ett nära samarbete med 
Syvab, eftersom målet i slutändan var detsam-
ma: att förstå hur miljön kan förbättras.

Men det blev inte enbart försämringar. 
För innan Syvab fanns låg det ett gammalt 
reningsverk i Södertälje som bland annat tog 
hand om utsläpp från läkemedelstillverkaren 
AstraZeneca (eller Astra som de hette på den 
tiden) och hela Södertälje. 

– Det var gammalt och hade väldigt dålig 
kvalitet på reningen. När avloppsvattnet istäl-
let fördes över till Himmerfjärdsverket blev 
reningen mycket bättre och när utsläppet till 
Hallsfjärden vid Södertälje upphörde blev vat-
tenkvaliteten bättre där.

DET HAR UNDER många år varit diskussioner 
om vikten av att rena vattnet från kväve innan 
det släpps ut. Till och med Naturvårdsver-
kets experter har vacklat och inte varit riktigt 
säkra.

– Så vi såg till att göra ett försök tillsam-
mans med Syvab. Efter att ha kontrollerat 
miljön i Himmerfjärden under många år 
minskade de kvävereningen rejält under två 

ULF LARSSON
Yrke: Docent.
Ålder: 67 år.
Bor: Lidingö och fritidshus i norra Roslagen.
På fritiden: Fågelskådning, fotograferar, 
fiskar, hugger ved och snickrar.
Miljöarbete i vardagen: Sopsorterar, kör 
miljöbil, väljer tåg istället för flyg.
Favoritplatser runt Stockholm:

�� Hjälstaviken – ett av Sveriges bästa fågel-
områden med stort fågeltorn.
�� Långängen, Lidingö – ett friluftsområde 
med stora ängsmarker och promenad-
stigar.
�� Mörkö/Tullgarnområdet – varierad och 
vacker natur som är lämplig för fågel-
skådning.

år. Våra mätningar visade tydligt att miljön 
försämrades när det kom ut mer kväve med 
avloppsvattnet.

Numera är de flesta experter överens om 
att kvävereningen är väldigt viktig – efter att 
Syvab och universitetets forskare bidragit till 
att visa hur mycket det påverkar!

ULF LARSSON BÖRJADE alltså med sin forsk-
ning vid Himmerfjärden som ung student, 
och har fortsatt inom samma område ända 

fram tills han nu har nått pensionsålder. Och 
då har han ändå tänkt fortsätta jobba med 
frågorna ytterligare några år.

Så frågan är naturlig: vad är det som är så 
lockande med att arbeta med de här frågorna?

– Det kommer nya frågor och ny teknik 
som vi kan använda. Även om grundmetoden 
är densamma som förr, så kan vi numera göra 
många fler och mycket mer avancerade ana-
lyser. Det finns alltid något nytt att ta reda på, 
det gillar jag!

HAVSFORSKNING

   Samarbetspartners – i vått och torrt. 
  Nordic Water och Syvab renar 
  avloppsvatten tillsammans.

Nordic Water Products AB
www.nordicwater.com
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Så påverkas 
havet
De flesta ämnen som man kan hitta i avlopps-
vatten finns även i miljön i övrigt, men när de 
dyker upp i för stora mängder eller på fel plats 
så blir de föroreningar. Det kan till exempel 
handla om så kallat organiskt material, alltså 
något som ursprungligen kommer från en 
växt eller något levande. För mycket organiskt 
material i havet kan göra att det blir syrebrist.

Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve, 
kan orsaka övergödning eftersom de fungerar 
som näring för algerna i havet. Algerna – och 
andra växter – får ökad växtkraft, men när de så 
småningom dör behövs det syre för att bryta 
ner dem. Och det blir återigen risk för syrebrist.

När avloppsvattnet kommer till Syvab är det 
fullt med organiska ämnen, fosfor och kväve. 
Men när det har gått igenom alla renings-
stegen har nästan allt försvunnit.

Däremot innehåller dessvärre avloppsvatt-
net även en del annat som Syvab inte kan rena 
bort i dagens läge. Det rör sig bland annat om 
lösningsmedel (som till exempel finns i många 
rengöringsmedel som vi använder hemma) 
och läkemedelsrester.

En avhandling från Stockholms universitet 
i maj 2014 visar att ett stort antal läkemedel 
finns kvar i utloppsvattnen från svenska 
reningsverk. Rester från vanliga värktabletter, 
antiflammatoriska tabletter och hormoner via 
exempelvis p-piller – som vi kissar ut i toalet-
ten – tas upp av både växter och djur och 
påverkar dem tydligt, bland annat 
hur de andas och hur mycket de 
äter. Vilka förändringar det 
leder till i förlängningen har 
forskarna ännu inte kom-
mit fram till.

Efter ombyggnaden 
av Syvab kommer det i 
alla fall att finnas helt nya 
 möjligheter att ta hand 
om även läkemedels-
rester i avloppsvattnet.
Källa: Naturvårdsverket

MEDVETENHETEN OM HUR människan påverkar 
miljön har ändrats mycket genom åren. De 
sista decennierna, alltså under den period 
som Syvab har funnits, har kunskaperna ökat 
snabbt.

Det gäller inte enbart allmänheten, utan 
även forskarna. I slutet av 1800-talet var det 
dock en svensk forskare, Svante Arrhenius, 
som lade fram en ny idé: den ökade använd-
ningen av kol i alla industrier som startades vid 
den tiden skulle göra att medeltemperaturen 
höjdes. Andra forskare var tveksamma och 
lyckades hitta tekniska förklaringar till en mot-
satt ståndpunkt, nämligen att våra utsläpp inte 
kan påverka klimatet. Att den lilla människan 
skulle kunna påverka den stora naturen var 
helt bisarrt, tyckte de. Och om det skulle leda 
till några förändringar så skulle de i alla fall 
inte märkas förrän om tiotusentals år.

På 1930-talet blev det i alla fall tydligt att 
Nordamerika hade blivit varmare sedan slutet 
av 1800-talet och forskarna började fundera 
på orsaken. De flesta var överens om att det 
bara var en naturlig svängning och att tempe-
raturen snart skulle sjunka igen. En amatör-
meteorolog, G S Callendar, blev känd genom 
att hävda att de miljontals ton koldioxid som 
industrin släppte ut bidrog till att förändra 
klimatet.

Hans teorier viftades bort av de riktiga fors-
karna. Den allmänt etablerade grundsynen 
var att människan kunde påverka sin lokala 
miljö till viss del, men i ett globalt samman-
hang kunde naturen tåla vilka påfrestningar 
som helst.

Först på 1960-talet tog miljödebatten fart. 
Då kom det bland annat en bok som beskrev 
hur insektsbekämpningsmedlet DDT hade 
oanade biverkningar – som påverkade både 
natur och människor. DDT är förbjudet i jord-
bruk och skogsbruk i Sverige sedan 1970-ta-
let. Först på senare år har miljön återhämtat 
sig från skadeverkningar av DDT.

Under 1970-talet började medvetenheten 
om den farliga växthuseffekten, som snabbt 
blev allt värre, spridas på allvar. Dessutom 
kom det larm om ett tunnare ozonskikt i 
atmosfären. Denna förändring har sedan dess 
lett till en stor mängd fall av hudcancer.

De senaste decennierna har utvecklingen 
gått i en rasande fart och medvetenheten 
har ökat i samma takt. Syvab har ända sedan 
starten varit drivande i denna utveckling på 
hemmaplan. Nu planeras en ombyggnad 
av verket för att kunna klara de kommande 
decenniernas krav på ökad rening för att bidra 
till ett bättre klimat.
Källa: Spencer R Weart, The Discovery of Global Warming

Nya kunskaper om miljön
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Miljötänkande har alltid 
legat nära för Anders Lago. 
”Det är självklart att vi ska 
värna om vattnet, luften och 
den biologiska mångfalden. 
Vi måste sluta kretsloppet.”

ANDERS LAGO
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DET SER UT som ett sammanträffande. 
Miljö vännen och skärgårdsfantasten 
Anders Lago råkar nämligen ha sitt 

sommarställe alldeles nära Syvabs renings-
verk. Han skulle inte tveka att hoppa i och 
bada precis vid utsläppet, försäkrar han, och 
han skulle inte heller vara rädd att svälja en 
kallsup eller två.

– Det vatten vi släpper ut från verket är så 
rent att det inte är någon som helst hälsofara. 
Utsläppet sker faktiskt i ett område med 
mycket bad- och fritidsaktiviteter. Jag bjuder 
gärna familjen på strömming som jag drar 
upp där.

Anders Lago, som även är förbundsordför-
ande i HSB, har en bakgrund som socialde-
mokratisk lokalpolitiker i Södertälje. Det är 
också där han bor sedan trettio år.

– Att flytta till Södertälje är det bästa jag 
har gjort i livet, säger han med värme i rösten.

– Jag trivs otroligt bra. Det är lagom stort 
samtidigt som det är nära till Stockholm, 

vi har både landsbygd och storstadstempo. 
Södertälje som gammal arbetarstad har 
starka rötter i arbetarkulturen och det gör att 
föreningslivet är starkt. Det intresserar mig 
och jag är med i flera föreningar, bland annat 
SSK Hockey.

UNDER TOLV ÅR var Anders Lago kommunsty-
relsens ordförande i Södertälje. Han var också 
under många år ordförande i Svenskt Vatten, 
branschorganisationen för vatten och avlopp.

– Tolv år var tillräckligt, jag tycker inte man 
ska sitta för länge. Det var dags att ge plats åt 
nya människor med nya idéer. Jag är mer än 
person som ser framåt än bakåt, men jag kan 
ändå sakna politiken. Det är kul att vara med 
där det händer. Men uppdraget på Syvab gör 
att jag behåller kontakten med kommunerna.

Under sin tid i lokalpolitiken hann Anders 
vara med om att utveckla miljötänket i Söder-
tälje. Samhällsengagemanget är något han 
återkommer till flera gånger under intervjun; 

Övergödningen av Östersjön är ett av de stora miljö
problemen i dag. För att möta de skärpta kraven och  lagarna 
planerar Syvab för en stor ombyggnation av  reningsverket.

– Målet är att allt vatten vi släpper ut i Östersjön ska vara 
renare än havsvattnet, säger Anders Lago, Syvabs styrelse
ordförande.
TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

”Våra barnbarn  
ska kunna bada  
i Östersjön”

”När kraven skärps på utsläpp skärps också  kraven på 
 medarbetare och anläggningar.  En stor utmaning är att 
 rekrytera medarbetare med hög kompetens. Det är hård 
konkurrens på ingenjörer, tekniker och kemister.”
Anders Lago om jobbet på Syvab

ANDERS LAGO
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ANDERS LAGO
Född: 31 oktober 1956 i Jönköping (57 år).
Gör: Styrelseordförande i Syvab och för-
bundsordförande i HSB.
Bor: Bostadsrätt i Södertälje. Sommarställe 
på Mörkö.
Familj: Gift med Lena och har två barn, 17 och 
20 år.
Kör: Audi.
Äter gärna: Strömming fångad i Himmer-
fjärden.
Dricker gärna: Ett glas öl till strömmingen. 
Musikval: Allätare.
Ser helst på TV: Nyheterna.
Hobby: Fotograferar, lagar husmanskost, 
fiskar, snickrar på sommarstället.
Bästa egenskap: ”Jag har ett gott humör och 
ser möjligheter.” 
Sämsta egenskap: ”Jag är ganska envis och 
vill gärna ha min vilja igenom.”

”Vill vi ha ett rent hav så kostar det”, kon
staterar Anders Lago. ”En viktig uppgift för 
Syvab är att informera allmänheten om att 
kostnaderna kommer att öka framöver.” 

ANDERS LAGO

Underhåll ska vara enkelt och säkert. Vi erbjuder  
support, service och reservdelar dygnet runt, alla dagar  
i veckan. Vi håller koll och du får minskade driftstopp,  
säkrad tillgänglighet, sänkta kostnader och framför allt  
– ökad produktivitet. www.abb.se/service

Alltid nära ett  
smart underhåll?

Absolut.

Your partner  in Biogas Upgrading Solutions

new_Ad_PPG.indd   3 2014-03-24   15:58

det är uppenbart att det är viktigt för honom.
– Under min tid utvecklade vi Tälje Energi 

till att sälja miljövänlig el, vi byggde ut Igel-
staverket, som är Sveriges största bioeldade 
värmekraftverk, och vi utökade den ekologiskt 
odlade maten för barn och gamla. Södertälje 
är i dag en ledande kommun vad gäller ekolo-
giskt tänkande.

NU ÄR DET inte bara Södertälje kommun som 
tänker i de här banorna. Det har gått ut di-
rektiv från myndigheterna att allt vatten som 
släpps ut i Östersjön i framtiden ska vara re-
nare än havets eget vatten. Men där är vi nog 
inte förrän om kanske 20 år, tror Anders.

Ett steg mot det målet är i alla fall Syvabs 
stora ombyggnation av reningsverket.

– Syvabs uppgift är att se till att det av-
loppsvatten vi släpper ut är så rent som möj-

ligt. Och att göra det på ett ekonomiskt sunt 
sätt, säger Anders och konstaterar sedan:

– Vi har ett ansvar för att våra barn och 
barnbarn ska kunna bada i Östersjön i fram-
tiden. Egentligen är det självklart att vi ska 
värna om vattnet, luften och den biologiska 
mångfalden.

KRAVEN PÅ RENING har höjts gradvis under 
åren, både från allmänheten och myndig-
heterna, och vi står inför en kraftig skärpning 
av lagar och regler. Många reningsverk längs 
Östersjökusten måste byggas om.

– Utmaningen ligger i att se till att det vi 
släpper ut inte innehåller kemikalier, varken 
nu eller i framtiden. Ett problem vi har är att 
det är svårare att bli av med slam i dag. Det har 
till exempel blivit hårdare restriktioner på hur 
mycket slam man får lägga ut på jord bruket. 

Men vi provar nya vägar som att gödsla i sko-
gen och utvinna värme genom förbränning. 

ANDERS FRAMHÅLLER VIKTEN av att vi sprider 
ekologiskt tänkande och miljömedvetenhet 
till kommande generationer. 

– Vi vill gärna att barn och ungdomar 
besöker oss på reningsverket för att de ska 
få se hur vi tar hand om avloppsvattnet. Att 
jobba med barn har en långsiktig effekt, de 
pratar dessutom med sina föräldrar om vad 
de lär sig.

– Jag tycker förresten att alla, både barn 
och vuxna, borde hälsa på oss.

Ränderna går aldrig ur, som man brukar 
säga. Även om uppdraget för Syvab är det 
enda politiska uppdrag han har kvar så saknar 
han verkligen inte viljan att påverka. Visst 
finns det kvar spår av politiker i Anders Lago.
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Det mätprogram som än nu pågår i Hallsfjär-
den, Himmerfjärden och Svärdsfjärden starta-
de 1975 då Naturvårdsverket beviljade medel 
för forskning om hur recipienten påverkades 
av utsläpp av avlopps vatten som enligt den  
tidens krav var höggradigt renat. Mätpro-
grammets långsiktighet säkra des när Länssty-
relsen i Stockholms län godkände ett framsynt 
nytt kontroll program, utformat för att även 
stödja forskning. Den nationella marina mil-
jöövervakningens mätningar söder om Askö 

och i Lands ortsdjupet (tidigare huvudman 
Naturvårdsverket, nu Havs- och Vattenmyn-
digheten) ger nödvändigt jämförelsematerial.

Många forskningsprogram med stöd från 
SYVAB, Naturvårdsverket, MISTRA, FOR-
MAS och EU har förlagts till Himmerfjär den 
och givit en ökad kunskap om hur Östersjöns 
ekosystem fungerar och om hur vi skall förval-
ta egentliga Östersjöns kustområden. Särskilt 
skall nämnas den serie fullskale experiment 
i samarbete med SYVAB, och med myndig-
heternas insiktsfulla godkännande, som in-
leddes när Himmerfjärdsverket införde kvä-
verening av avloppsvattnet. Försöken visade 
tydligt att kväve var produktionsbegränsande 
och att reningen av fosfor och syreförbrukan-
de material därför måste kompletteras med 
effektiv kväverening för att nå bästa vatten-
kvalitet i Östersjöns kustområden.

Mer än 40 års forskning i och kring Him-
merfjärden-Askö-Landsortsdjupet har gjort 

att området utsetts 
till ett av två svens-
ka marina områden 
som är medlemmar 
i ett globalt nätverk för långsiktig ekologisk 
forskning (Long Term Ecological Research), 
något som numera anses grund läggande för 
förståelsen av naturlig och mänsklig påverkan 
på ekosystem, inklusive forskning om klima-
tets miljöpåverkan. De långa, högfrekventa 
och kvalitetssäkrade mätserierna från Him-
merfjärden-Askö-Landsortsdjupsområdet är 
unika, och deras värde för forskningen kom-
mer att öka ju längre de blir. Forskningen här 
har i snart 40 år skett i nära samarbete med 
SYVAB och vi hoppas att detta samarbete 
med Institutionen för Ekologi, Miljö och Bo-
tanik (tidigare Askölaboratoriet som sedan 
blev Institutionen för Systemekologi) skall 
fortsätta bidra till en ökad kunskap om vik-
tiga miljöfrågor.

Stockholms universitet 
har forskat i Himmer-
fjärden sedan 1972, 
innan Himmerfjärds-
verket var färdigbyggt. 
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REDAN NÄR RENINGSVERKET startade tog man 
tillvara slammet som blev kvar efter reningen. 
Slammet passar bra som gödsel i jordbruket 
 eftersom det är rikt på fosfor och 
närings ämnen. Men först pumpas 
slammet in det i lufttäta tankar 
för att man ska ta död på så-
dant som kan vara skadligt – 
något som är skadligt får ju 
inte komma ut på åkrarna. 

I de här tankarna bryts 
slammet ner – det kallas röt-
ning – och då bildas koldioxid 
och metangas. När reningsver-
ket var nytt användes den gasen 
enbart som uppvärmning av Syvabs 
kontorsbyggnader. Tekniken utvecklades och 
det gick att börja använda gasen till en del 
energikrävande delar av anläggningen, som 
gas motor, slamtork och pannor.

Eftersom gasen som bildas är väldigt 
energi rik minskade elanvändningen på Syvab. 
Det blev alltså en vinst för både miljön och 
Syvab som kunde sänka energikostnaderna.

NÄR BILAR MED gasmotorer började säljas 
ordentligt, för knappt tio år sedan, blev biogas 
än mer värdefullt. Syvab beslutade att bygga 
en anläggning för att uppgradera biogas till 
fordonsgas. Biogas innehåller ungefär 65 
procent metan och för att kunna använda 
den som drivmedel behöver den förädlas. 
Förädlingen innebär att man renar gasen från 
koldioxid, svavel, partiklar och fukt. Den får 
då en metan halt på 97 procent och gasen blir 
ett mycket rent drivmedel. 

År 2009 stod den nya förädlingsanlägg-
ningen klar och Syvab kunde börja sälja 

fordonsgas som nu når ut till tankstationer 
där bilisterna kan tanka sina gasbilar.

JANNICE ÖRNMARK ÄR process-
ingenjör på Himmer fjärdsverket 

och förklarar att det är rena 
vinsten för alla inblandade att 
ta tillvara avfall som sedan 
omvandlas till gödning 
och biogas, för att därefter 
utvinna ett miljövänligt driv-
medel. Åkrarna får naturlig 

gödning och fordonsgas ger 
minimal påverkan på växthus-

effekten och klimatet.
– Biogas ingår i ett naturligt krets-

lopp. Enkelt uttryckt kan man säga att maten 
som vi har ätit hamnar här, blir till gas och så 
kör du bilen på den gasen, säger hon.

ALLT ENERGIRIKT OCH biologiskt nedbrytbart 
material kan omvandlas till biogas. I dags-
läget tar Himmerfjärdsverket varje år emot 
50 000 ton material, bland annat matavfall 
och fettavfall från restauranger, som de blan-
dar med avloppsslammet. Mer har de varken 
tillstånd till, eller ens möjlighet att ta emot 
utan att bygga ut anläggningen. Det finns en 
växande marknad för biogas och fordonsgas, 
men istället för bygga ut forskar Jannice och 
hennes kollegor kring hur de kan utvinna mer 
gas av det material de redan har. 

– Vi gör olika försök med att leda bort 
vattnet och ge mikroorganismerna mer tid till 
nedbrytning, som ett sätt att öka gasproduk-
tionen. I dag omvandlas ungefär 60 procent 
av materialet till biogas. Det finns alltså en 
stor potential att utvinna mer.

Avloppsvattnet  
driver bilar

Biogas

När vattnet har renats på Syvab rinner det ut i 
 Himmerfjärden. Det slam som blir kvar efter reningen 
kan också användas. Det kan bli både gödning till  
åkrar och biogas – som kan driva bilar!
TEXT: KATARINA HULTIN

Jannice Örnmark

”Enkelt uttryckt kan man 
säga att maten som vi har ätit 
hamnar här, blir till gas och 
så kör du bilen på den gasen”

?Visste  
du att?
Visste  
du att?
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I APRIL 2013 invigde OKQ8 
sin tankstation i Fittja i 
samarbete med E.ON. Det 
är Botkyrkas första tank-
ställe för fordonsgas och 
ett av kraven var att gasen 
skulle vara lokalproduce-
rad. Det passade därför bra 
att E.ON samarbetar med 
Syvab.

Beslutet om en anlägg-
ning i Fittja var väldigt 
positivt tycker säljchefen 
Peter Björling.

– Det kom nästan dagli-
gen in kunder och frågade 
efter fordonsgas, så jag vis-
ste att det fanns ett behov, 
men efterfrågan har slagit 
alla förväntningar. Dagen 
efter invigningen smällde 
det bara till, säger han. 

– Gasanläggningen be-
står i dagsläget av två pum-
par och sköts helt och hållet av E.ON som hyr marken av 
OKQ8. Pumparna tillhör en ny och snabbare generation 
som uppskattas mycket av kunderna, berättar Peter. Det 
tar inte mycket längre tid att tanka sin gasbil än att fylla 
en vanlig tank. 

Flödet av nya kunder har ökat omsättningen för hela 
stationen och många passar på att tvätta bilen och ta en 
fika när de har tankat. Att fordonsgas är en växande indu-
stri märks tydligt, menar han. Tankstället säljer ungefär 
tre gånger fordonsgas så mycket som beräknat.

– Jag tror att fordonsgas och el kommer att vara de 
stora drivmedlen i framtiden. De 
fossila bränslena – som bensin 
och diesel – tillhör snart 
historien.

Så gör Syvab biogas: 
��Biogas utvinns ur det slam som 
blir kvar från renat avlopps-
vatten samt från organiskt 
avfall, bland annat matavfall.

�� Slammet stabiliseras genom 
rötning, en biologisk nedbryt-
ningsprocess som ger upphov 
till gasbildning.

�� Genom förädling uppgraderas 
sedan biogasen till fordonsgas.

�� Förädlingen består i att gasen 
renas från koldidoxid, svavel, 
partiklar och fukt. Kvar blir ett 
miljövänligt drivmedel.

�� Fordonsgasen pressas under 
högt tryck in i stora gasflak som 

ställs ut på gastankställen.

�� Syvab producerar cirka  
210.000 Nm3 fordonsgas/ 
månad.

�� Med 1 Nm3 fordonsgas kommer 
man lika långt som på  
1,1 liter bensin.

Fordonsgas  
– en succé!

– Efterfrågan av biogas har slagit alla 
förväntningar, säger Peter Björling, 
säljchef på OKQ8 i Fittja.

Så mycket har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat 
mellan åren 1990 och 2013. Minskningen beror bland annat 
på att bilarna har blivit mer bränslesnåla och att fler bilar 
drivs med miljövänliga alternativ till bensin, t ex biogas.

23% 

Matavfall blir biogas!

21 gram? Så mycket koldioxid släpper en bil som körs på biogas ut per kilometer. 
En bil som körs med bensin släpper istället ut omkring 190 gram per 
kilo meter. Det innebar att Sveriges ”gas bilister” bidrog till att koldioxid-
utsläppen under 2013 minskade med 270 000 ton!

Gasen i 
botten  med 

gas i  tanken!
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Vattnets väg

MBR
I MBR-anläggningen finns många membran nedsänkta i slammet 
som kommer från den biologiska reningen. Membranen filtre-
rar vattnet så att bakterierna i avskiljs från det renade vattnet. 
 Membranen är så täta att inga partiklar kan passera och utgå-
ende vatten är därför partikelfritt då det leds ut i Östersjön. En 
del av slammet som blir kvar pumpas tillbaka till den biologiska 
reningen för att jobba ett varv till. Resterande slam pumpas till 
röt kammarna och blir biogas.

Administration

Röt
kammare

Gaskompressor 
station

Slambehandling

Slam
förtjockare

Slam silo

Uppgraderings
anläggning

MBRanläggning

El & ventilationsbyggnad

Grovrenings 
anläggning

Gasklocka

?Visste  
du att?
Visste  
du att?

Här blir det fordonsgas
Med hjälp av rötning tar Syvab fram biogas som bilar och bussar 
kan drivas på. I rötkammarna bryter mikroorganismer ned orga-
niskt material till biogas under syrefria förhållanden. För att klara 
av det behöver temperaturen i reaktorn vara ca 37° C och slammet 
värms därför upp med stora värmeväxlare. Den producerade bio-
gasen samlas upp och den största delen renas till fordonsgas, som 
bilar och bussar kan drivas på. Resterande biogas används som 
 ersättning för el och driver olika anläggningsdelar på Syvab. 

ILLUSTRATION: PETTER LÖNEGÅRD
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Biologiska reningen
I den biologiska reningen bryter bakterier ned orga-
niskt material och kväve som finns i avloppsvattnet. 
Processen är uppdelad i tre bassängdelar som inkom-
mande vatten fördelas över och varje bassängdel be-
står av luftade och oluftade zoner. I de luftade  zonerna 
tillsätts luft för att ge bakterierna syre att andas, så att 
de kan bryta ned det organiska materialet och utföra 
första steget i kvävereningen. I de oluftade zonerna 
jobbar bakterier som inte tål syre. Här utförs det sista 
steget i kvävereningen och kvävgas bildas vilket släpps 
ut till atmosfären. Det renade vattnet leds sedan till det 
sista reningssteget med membran filtreringen.

Rent vatten ut

Högflödesrening

Biologisk rening

Försedimentering

MBRanläggning

Grovrenings 
anläggning

Metanol
tank

Rejekt
vatten
rening

Södertälje

Nykvarn

Stockholm

Tullinge

Ekerö

Alby

Hamra

Vårsta

Himmer�ärdsverketPilkrog

Eolshäll

Söderby

Rönninge

Viksängen

Bergvik

Tobaksmonopolet

Tumba

Salem

Järna

Anslutningspunkt med mätstation

Pumpstation

Tunnel

Tryckledning

Förpackat vatten transporteras med 
båt, bil, flyg eller tåg. Transport av  
1 liter förpackat vatten ger upphov till 
mer än 1000 gånger större koldioxid-
utsläpp jämfört med samma mängd 
kranvatten.

Under havet finns det enorma bergskedjor med 
flera toppar högre än Mount Everest, som är 
jordens högsta berg. En del av de här topparna 
höjer sig en bra bit över havsytan och bildar öar. 
Vulkanön Mauna Kea som tillhör Hawaii i stilla 
havet höjer sig 10 000 meter över havsbottnen.?
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Vi på Syvab

Robin Egerhed 
ELEKTRIKER OCH DRIFTLEDARE

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Jag växlar mellan att vara elektriker och driftle-
dare, och arbetar några veckor i taget i varje roll. 
Som elektriker gör jag bland annat installationer 
av ny utrustning och underhåll. När jag är driftle-
dare handlar det om att ha en översikt, med koll 
på flöden och nivåer ute i verket.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Framför allt att det är så varierande och lärorikt. 
Det händer alltid något nytt och det är kul att 
verksamheten har blivit så högteknologisk. Sedan 
gillar jag ansvaret jag har när jag är driftledare.

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Jag källsorterar alltid soporna och så ser jag till 
att inga lampor står tända i onödan.

En favoritplats: Södermalm på någon ute
servering med vänner. Det är vackert och  
bra stämning.

Alexander Söhr 
IT-TEKNIKER

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Enkelt uttryckt kan man säga att jag har ansvar 
för att utveckla och underhålla diverse it-system. 
I huvudsak det som vi använder för att övervaka 
de olika reningsstegen i verket. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att vara med och utveckla olika nya delar av 
it-system är en klart kreativ process där utrymme 
för fria händer finns. Det tycker jag om! Det är ock-
så motiverande att Syvabs ledning har en positiv 
inställning till nya idéer och ny teknik.
– Syvab har ett trevligt arbetsklimat och en 
 familjär stämning. Miljön runt omkring oss med 
havsutsikt är fantastisk!

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Källsortering av soporna är en självklarhet. Jag 
kör också gasbil och jag kan tanka den här på 
jobbet, med gas som vi har producerat själva. Det 
är en skön känsla.

En favoritplats: Stockholms skärgård – en varm 
sommardag är det oslagbart att njuta på en klippa 
på någon fridfull ö!

Gunilla Lord
CONTROLLER

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Jag arbetar mest med ekonomi, med till exem-
pel analyser, budgetar och rapporter. Jag sköter 
även en del allmänna personalfrågor, bland annat 
olika satsningar på medarbetarnas hälsa. Det är 
en fråga som jag brinner för!

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag har ett tydligt ansvar för att vissa uppgifter 
ska bli gjorda, och sedan kan jag styra mycket 
själv hur jag lägger upp arbetet. Det passar mig. 
Sedan är det även en bra sammanhållning här på 
Syvab. Man bryr sig om varandra, på riktigt. Den 1 
januari 2015 har jag faktiskt jobbat här i 30 år…

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Jag försöker köpa ekologiskt när det går. Fram-
för allt mat, men jag har även börjat tänka på det 
när det gäller kläder. Dessutom är jag noga med 
att sortera det jag slänger och lämna så mycket 
som möjligt till återvinning.

En favoritplats: Stendörren, ett naturreservat vid 
havet utanför Nyköping. Lättillgänglig skärgårds
miljö även för den som inte har båt. Ett underbart 
ställe med broar mellan öarna så att man kommer 
ända ut i havsbandet.

?Visste  
du att?
Visste  
du att?

www.yara.se
0221-27800
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Rahman Habibur 
DRIFT- & UNDERHÅLLS TEKNIKER

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Jag kollar först om det finns några störningar, 
både på datorn och genom att gå runt och titta 
själv. Om det är något som behöver åtgärdas så 
ser jag till att det blir gjort så fort som möjligt. 
Antingen gör jag det själv eller så ber jag någon 
annan.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Syvab är ett miljöföretag, och jag älskar att 
kunna bidra till en förbättrad miljö. Dessutom är 
det underbara omgivningar att vistas i, både på 
sommaren och på vintern.

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Jag har en miljöbil som körs på fordonsgas och 
jag är även noga med att källsortera mina sopor.

En favoritplats: Lida, en härlig plats i Botkyrka där 
det finns allt – det är värt att komma hit under alla 
säsonger! På hösten plockar man svamp och bär, 
på vintern är det perfekta skidspår och bra pulka
backar. På sommaren är det helt underbart med 
massor av aktiviteter både för barn och vuxna.  
Jag brukar besöka den här natursköna frilufts
gården en gång i veckan under sommaren.

Marie Berg 
PROCESSINGENJÖR

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Jag ska styra och utveckla de olika processtegen 
så att de blir så effektiva som möjligt. Just nu är 
jag mest engagerad i att planera hur reningen ska 
fungera på bästa sätt när verket har byggts om.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är alltid omväxlande uppgifter, och eftersom 
jag är miljöintresserad är det väldigt kul att se att 
det jag gör får en omedelbar effekt på miljön.

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Jag källsorterar sopor hemma och väljer för det 
mesta att åka tåg istället för att flyga. Jag tänker 
också på att inte köra bil i onödan. Klimatfrågor är 
något som är mycket viktigt för mig.

En favoritplats:  Skärgården utanför Nynäshamn 
med en  fantastisk natur och ett lugn som annars 
kan vara svårt att hitta i Stockholm.

Pär Klockar 
DRIFTLEDARE

Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Vi har en skärm där man tydligt ser om det blir 
några avvikelser ute i verket, alltså om det är 
något som inte fungerar som det ska. Som drift-
ledare ansvarar jag för att hålla koll på det och 
planera åtgärder när det behövs.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är väldigt varierande och ofta ganska fritt. 
Jag får hålla på med lite allt möjligt, och det tycker 
jag är roligt. Här på Syvab är det också en bra 
gemenskap och kamratskap.

Hur lever du själv miljövänligt till vardags?
– Jag sorterar soporna. Det är en enkel åtgärd, 
som ändå gör stor nytta för miljön.

En favoritplats: Fåfängan på Söder i Stockholm 
en lördagsförmiddag när solen skiner och man 
äter brunch med några goda vänner och njuter av 
hela vyn över huvudstaden.

? El-avfall innehåller en hel del farliga 
ämnen, men ofta också såväl guld 
som silver och koppar. Till exempel 
ligger 15 miljoner gamla mobiltelefoner 
hemma hos folk – och tillsammans 
innehåller de telefonerna 162 kilo guld. 

Det finns totalt cirka 1 400 miljoner 
 kubikkilometer vatten på jorden men det 
är bara en liten del som går att använda 
som dricksvatten. Den största mängden 
vatten, 97 procent, utgörs nämligen av 
saltvatten. Bara tre procent är sötvatten.

KOPPAR KAFFE kan man 
brygga på den el man får ut av 
en återvunnen dagstidning.

38 

Suppliers to SYVAB of thermal sludge
treatment equipment since 1974
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UTANFÖR KRISTINA STARK-FUJIIS arbets-
rum på  Syvab vajar björkarna sakta 
i vinden. Lite längre bort skymtar 

vattnet i Himmerfjärden. Det är perfekta 
omgivningar för en miljö intresserad ingenjör 
att jobba i.

– När jag utbildade mig till ingenjör på 
KTH i Stockholm valde jag miljöinriktning, 

och då blev det sedan naturligt att börja ar-
beta med vatten och avlopp. Det är ett område 
där man verkligen kan påverka miljön.

Efter att ha arbetat på andra ställen de 
första åren efter sin examen, hittade hon en 
tjänst på Syvab år 2007.

– Vid den tiden bodde vi i Hammarby-
höjden i Stockholm, och jag pendlade till 

Långlöparen som  
håller koll på reningen
Miljö har alltid varit ett starkt intresse för Kristina Stark-Fujii. Det var  därför naturligt för 
henne att skaffa ett jobb som gör att hon kan på verka utvecklingen inom miljöområdet.
TEXT & FOTO: PETER WIKLUND

ett jobb på Gävle Vatten. När jag blev gravid 
insåg jag att det inte gick att hålla på att åka 
så långt, och då dök det upp en ledig tjänst 
här på Syvab som jag sökte.

HÄR ARBETAR HON alltså nu som process-
ingenjör, vilket i hennes fall enkelt uttryckt 
innebär att hon inriktar sig på att hålla koll på 
att vattnet renas på bästa sätt. 

– Det dagliga arbetet kan handla om att 
se över de olika stegen i reningen så att allt 
fungerar som det ska. Om det är något som 
behöver justeras kan jag antingen styra det på 
egen hand från datorn, eller så tar jag hjälp av 
en produktionstekniker.

Hennes arbetsuppgifter innebär mycket 
samarbete med andra, vilket hon tycker är en 
av de roligaste sakerna med jobbet.

– En annan sak som jag gillar är att det är 
en stor variation. Den ena dagen är inte den 
andra lik, så det finns ingen risk att det blir 
långtråkigt!

DET BÄSTA MED jobbet tycker hon ändå är att 
hennes och kollegornas arbete på Syvab ger 
effekt; att det märks att vattnet ute i Himmer-
fjärden blir allt renare.

– Vi tar hela tiden en massa olika prover, 
så det går att se hur alla nya inställningar och 
våra insatser förändrar vattnet. Förra hösten 
slogs kvävereningen ut i verket och vi job-
bade då hårt med olika sätt för att få ordning 
på det. Vi börjar nu märka att mikrodjuren 

VI PÅ SYVAB

Det bästa med jobbet är 
att det syns att det bidrar 
till en bättre miljö, tycker 
Kristina StarkFujii.

ett starkt val! 

Läs mer på 
www.opsystem.se
eller scanna koden
Tel 010–456 70 00 

När det gäller 
återvinning – 
tänk OP system!

• Materialhantering
• Krossning
• Förbehandling biogas
• Demolering
• Bränsleberedning 
• Sortering 
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återkommer i vattnet – sånt är väldigt kul att 
se!, säger Kristina Stark-Fujii glatt.

Även på fritiden är miljön en viktig del av 
hennes liv. Hon sticker bland annat ut och 
springer så ofta hon kan.

– Helst skulle jag springa varje dag, men 
det är svårt att få tiden att räcka till när vi har 
två små barn därhemma. Men flera gånger i 
veckan kommer jag ut, och det tycker jag är en 
fantastisk avkoppling.

I ÅR TOG hon ett stort steg med sin löpning när 
hon bestämde sig för att springa ett maraton 
för första gången. Sista helgen i maj tog hon 
sig runt de drygt fyra milen i Stockholm.

– De första tre milen tyckte jag var helt 
okej, men sen blev det riktigt tufft… och det 
var verkligen en härlig känsla att komma i 
mål!

Hon är också gärna ute med familjen och 
fiskar. Nära hemmet i Huddinge finns sjön 
Gömmaren, där de regelbundet försöker dra 
upp några av de inplanterade öringarna och 
regnbågarna.

– Det känns också helt självklart att värna 
om naturen genom att göra små saker i hem-
met, som att sortera avfallet och att köpa 
ekologiskt i den mån det går. Det lilla man 
kan göra bidrar ju på sikt till en bättre miljö 
för oss alla.

”Vi tar hela tiden en massa olika 
prover, så det går att se hur alla 
nya inställningar och våra insatser 
förändrar vattnet.”

VI PÅ SYVAB

Det här gör en process- 

 ingenjör på Syvab
Han eller hon följer upp och ser till att alla steg av reningen 

fungerar så bra och effektivt som möjligt.

Som hjälp har processingenjören olika analyser av 

 prover och aktuella värden som kommer online. På så sätt 

går det att se till att reningen styrs på bästa sätt och att 

man når de mål som har satts upp.

Processingenjören bestämmer också vilka värden som 

ska finnas vid de olika reningsstegen och vilka inställningar 

som behöver göras i varje steg.

Noxon AB  \   Tel. 0300 55 440  \   www.noxon.com

... är det slutresultatet som skiljer oss åt

När vi avvattnar ...
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• Information har ett värde!
•  För att komma åt värdet,  

så måste du hitta infor- 
mationen.

•  För att hitta informationen  
behöver du struktur.

•  För att skapa struktur  
behöver du ett verktyg.

Verktyget Syvab har valt är  
Alfresco, en öppen källkods- 
lösning för informationshatering. 
Syvab använder Alfresco som 
intranet och informationsportal 
med funktioner som ritnings-
hantering, diarieföring, avtalshantering, 
projekthantering och personliga anslagstavlor.

Loftux AB |  Gränsvägen 10 |  163 52 Spånga |  Te l :  070-453 10 30 |  E-post:  in fo@lof tux.se |  www. lof tux.se

Projekt och dokumenthantering

Energimarknadskonsult till din hjälp
Avregleringarna har förändrat förutsättningarna för de flesta  
aktörer som förbrukar, säljer eller producerar energi. Företagets 
affärsidé är att hjälpa aktörer att bättre ta vara på de avreglerade 
energimarknadernas möjligheter. Vi kan bistå i frågor om energi- 
skatterestitution, portföljförvaltning, elriskpolicy, upphandling 
eller försäljning av el, gas, värme, elcertifikat, ursprungsgarantier, 
utsläppsrätter, vindkraft mm.

www.affu.se | 040-49 65 00

Vi utför tillståndsansökningar, 
utredningar och certifieringar 

inom VA och biogas

Nitoveskonsulterna AB
Kneippgatan 2, 603 36 Norrköping
Tel: 073-50 200 95

www.nitoveskonsulterna.com
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Så funkar det
När Syvab renar vattnet bildas slam som 
restprodukt. På ett år blir det cirka 6 500 
ton slam.

�� Först rötas det i rötkammaren. Där bryts 
det ned organiskt och det bildas en gas 
som används till fordonsbränsle (läs mer 
på sid 18).

�� Därefter centrifugeras det för att få bort 
vattnet. Då blir det kvar en jordliknande 
massa.

�� Vattnet går sedan tillbaka till reningsver-
ket för en ny rening.

�� Jordmassan hämtas av Ragn-Sells som 
transporterar bort och lagrar den på en  
tät plats där allt lakvatten samlas upp. 
Under tiden tas det regelbundna och 
 noggranna prover. 

�� Cirka 30 procent av allt slam används till 
sist som gödning på åkrar. Det som inte 
hamnar på åkermark används som bland 
annat täckmassor på platser som inte od-
las, till exempel på bullervallar vid vägar.

�� Just nu pågår ett försök med att få torkat 
slam till briketter, som skulle vara enklare 
att sprida. 

RENINGSVERKEN ÄR BYGGDA för att ta hand om 
fosfor, kväve och organiskt material. Som kiss 
och bajs. Nästan allt annat som vi spolar ner – 
till exempel sminkrester, mediciner och städ-
kemikalier – gör det svårare för reningsverken 
att rena vattnet. Då kan det komma ut giftiga 
ämnen i sjöar och hav, och slammet som blir 
kvar efter reningen får sämre kvalitet. Syvab 
arbetar hårt med att se till att både vatten och 
slam ska vara giftfritt. För att lyckas hänger 
det till att börja med på dig och mig och det vi 
spolar ner.

Slammet kan alltså användas som gödning 
på åkrar. Men det är en het fråga – alla tycker 
inte att det är bra, just på grund av att slammet 
kan innehålla rester som inte har kunnat renas 
bort.

ÅKRARNA BEHÖVER GÖDNING i form av fosfor. 
Det gör att svenska bönder köper mängder av 
konstgödsel från andra länder.

– Men fosfor bryts i gruvor i länder som har 
problem med svält. De skulle behöva sin fosfor 
till sina egna åkrar för att öka skördarna. Nu 
exporterar de den renaste till oss och behål-
ler den sämsta själva, den som kan innehålla 
giftiga tungmetaller. Så kan vi inte hålla på när 
vi har möjlighet att ta till vara den fosfor som 
finns i slammet från reningsverken, berättar 
Anna Berggren som är konsult åt Syvab.

DEN ANDRA SIDAN av problemet är att vår 
vardagsmiljö innehåller mycket dolda gifter 
som följer med ut i avloppsvattnet. Det finns 

något som heter bromerade flamskyddsmedel 
i till exempel möbler, dataskärmar och annat 
där vi vill minska brandrisken. Vi utsätts för 
dem dagligen och när vi till exempel dammar 
hemma och spolar av dammtrasan, eller tvät-
tar gardinerna, så åker en del av medlen ut i 
avloppet.

Att få bort sådana vardagsgifter från vår 
miljö är minst lika viktigt som att vi slutar 
köpa konstgödsel från andra länder. Det är två 
svåra men viktiga frågor i slamdebatten.

SYVAB HAR LYCKATS få en så kallad Revaq-
certifiering av Svenskt Vatten. Det betyder att 
Syvab jobbar hårt för att det inte ska komma 
in farliga ämnen i reningsverket. Det viktigaste 
sättet är att påverka oss helt vanliga männis-
kor så att vi tänker oss för och slutar spola ner 
svårnedbrytbara ämnen i avloppen. 

– Industrierna är inget direkt problem 
längre. De är hårt kontrollerade och har som 
regel bra system för att ta om hand om sina 
farliga ämnen.

En annan del i certifieringen är att utföra 
noggranna kontroller av slammet. Syvab 
analyserar 60 olika spårelement plus de sju 
metaller som man alltid måste kontrollera i 
slam. Syvab tar också hygienprover – bland 
annat salmonellaprov – på slammet innan det 
får spridas på åkrarna. 

– Syvab har tagit ett stort samhällsansvar. 
Genom Revaq-certifieringen visar man att 
man vill lösa fosforfrågan och arbeta för en 
giftfri miljö, säger Anna Berggren. 

Slammet ger växtkraft på åkrar
Om vi bara spolar ned sådant som det är tänkt i avloppet så är slam-
met från reningsverken ett bra gödningsmedel till åkrarna. Då slipper vi 
 importera konstgödsel från fattiga länder som  behöver det bättre själva.
TEXT: MARIE AXELSSON

”Syvab har tagit ett stort samhälls
ansvar.  Genom Revaq certifieringen 
visar man att man vill lösa fosfor frågan 
och  arbeta för en giftfri miljö.”

NYTTIGT SLAM

Anna Berggren är konsult åt Syvab.
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Noterat

SYVAB PLANERAR FÖR ATT bygga om verket för att kunna uppnå de skärpta renings-
kraven. Den stora skillnaden blir att slutet av reningsprocessen kommer att bygga på 
så kallad MBR-teknik. Det innebär att vattnet går igenom väldigt täta filter. Det finns 
filter med olika täthet, så de kan stoppa allt från 200 nanometer stora partiklar till 
småttingar som är bara 40 nanometer.  

Men hur litet är det egentligen? Jo, om man skulle lyckas lägga en miljon partik-
lar som är 40 nanometer på rad så skulle den raden bara bli fyra centimeter lång…

En annan fördel med MBR-tekniken är att den kan hantera betydligt högre 
koncentrationer av bakterier än vad traditionell reningsteknik kan göra. För Syvab 
innebär det bland annat att det inte har behövs lika stor ombyggnad som annan 
teknik hade krävt.

– Det ligger helt i vår linje med att arbeta för en bättre miljö. En traditionell 
ombyggnad skulle bli många gånger större, med bland annat kraftigt ökad bygg-
trafik. Det skulle också gå åt mycket betong, vilket hade inneburit stora utsläpp av 
skadliga växthusgaser, säger Carl-Olof Zetterman, vd för Syvab.

Ny reningsteknik ger  
partikelfritt vatten

VATTENKUNSKAP

Så används 
vattnet
Varje dag använder du 160 liter 
dricksvatten. Alltså vatten från 
kökskranen, duschen, badkaret, 
toalettspolningen, tvättmaskinen, 
disken… I alla fall i genomsnitt.

Det mesta används för att du 
ska kunna göra dig ren. Sedan 
går det åt lika mycket för att spola 
i toaletten och för att ta hand om 
disken.

PROBLEMET MED MIKROSKOPISKT SKRÄP i 
havet är betydligt större än vad man tidigare 
trott. Vattenprover som forskare på IVL 
Svenska Miljöinstitutet tagit innehåller 30 
gånger mer mikroskräp än vad som tidigare 
mätts upp i undersökningar.

– Resultatet är oroande. Mikroskräp går 
inte att se med blotta ögat, men det kan 
många gånger vara mer skadligt för djurlivet 
än större skräp, säger Fredrik Norén, marin-
biolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mikroskräp är små partiklar av plast, textil 
och annat avfall. Eftersom de har samma stor-
lek som växt- och djurplankton äts de av dju-
ren i havet eller kan sätta sig i gälarna på fiskar. 
Partiklarna kan dessutom göra att havsdjuren 
får i sig giftiga  ämnen och miljögifter.

Den största källan till skräpet är inte båt-
livet utan stadslivet. Det är sådant vi slänger 
på gator och vägar som rinner ut till havet via 
avloppssystemet när det regnar. 

– Stadslivet är en stor källa till nedskräp-
ningen i havet. Det som är bra med det är att 
samhället kan göra något åt det. Vi kan till 
exempel lära oss att slänga mindre skräp i 
stadsmiljön, säger Fredrik Norén.

FORSKNING

Skräp från gatorna 
oroar havsforskare 

TESTA DIG!

Kan du ta hand  
om Östersjön?
På webbplatsen som heter 
just Östersjön kan du lära 
dig mer om hur allt hänger ihop, på ett väldigt 
snyggt och tydligt sätt. I simulatorn kan du 
själv se vad som händer om du satsar på till 
exempel fiske, jordbruk eller utbyggnad av 
städerna.
> tinyurl.com/k88qs4k

60 LITER  
FÖR PERSONLIG  

HYGIEN

30 LITER  
FÖR TOALETT-

SPOLNING

30 LITER  
FÖR DISK

20 
LITER  
FÖR 

TVÄTT

10 LITER FÖR DRYCK OCH MAT

10 LITER FÖR ÖVRIG ANVÄNDNING28  |  Syvab



STUDIEBESÖK

Gratis buss  
för skol elever
Alla elever i Botkyrka har numera 
större möjligheter än någonsin att 
lära sig mer om miljö och vatten. Ett 
samarbete mellan Syvab och Botkyrka 
kommun gör att alla klasser i Botkyrkas 
skolor kan åka på studiebesök tillsam-
mans med sina lärare ut till Syvabs 
reningsverk – helt gratis. På det sättet 
kan eleverna lära sig mer om vad som 
händer när det använda vattnet lämnar 
våra hem och kommer till renings-
verket, för att sedan renas och därefter 
släppas ut i Östersjön i ett evigt krets-
lopp. Att Syvab ligger på en naturskön 
plats gör inte det hela 
sämre!

Kontakta Syvab,  
för mer informa-
tion: 08-410 776 00 
eller www.syvab.se.

Clap along – i Pharrells plastjeans
Är plast mer miljövänligt än tyg? Jadå, i alla 
fall om det är återvunnen plast. Det vet Phar-
rell Williams, som nu har lanserat en klädkol-
lektion tillverkad i just återvunnen plast med 
företaget Bionic Yarn.

Kollektionen från Bionic Yarn och G-star Raw 
som lanserades tidigare i år på modeveckan i 
New York heter Raw for the Ocean. Kläderna 
ser ut att vara gjorda i vanlig denim men har 
tillverkats av bland annat plast från havet.

Visste du att det går åt  omkring 10 000 liter vatten för att göra ett par vanliga jeans? Så det är värdefullt för miljön att hitta nya sätt att göra kläder!

Använd inte färg  
med kadmium
Det finns en del hobby- och 
konstnärsfärger som innehåller 
ett skadligt ämne som heter 
kadmium. Nästa gång du hand-
lar färg, be om någon sort utan 
kadmium – det finns en massa 
sådana alternativ!

Gör rent rätt
Välj miljömärkta produkter 
när du vill göra dig själv eller 
ditt hem rent. Då blir det färre 
kemikalier i vårt vatten. Titta 
efter märkningarna Svanen, Bra 
Miljöval och EU-blomman när 
du handlar nästa gång.

Låt biltvätten göra bilen ren
Om du tvättar bilen hemma på 
gatan eller uppfarten så rinner 
de farliga ämnena på bilen och 
i rengöringsmedlen rakt ut i 
naturen. På biltvätten – speciellt 
om den har miljömärkning – 
finns det speciell utrustning 
som renar vattnet från för-
oreningar och kemikalier.

Så lätt hjälper du miljön
Du kan själv bidra till att havet mår bättre. Det här är några 
enkla saker som du kan tänka på:

NÄR DET KOMMER IN för mycket koldioxid i 
havet, från till exempel flyg- och bilavgaser, 
så kommer vattnet till slut att drabbas av det 
som kallas försurning. Det påverkar djur- och 
växtlivet på olika sätt. 

Nyligen har forskarna upptäckt att fiskar 
som lever i försurat vatten länge blir mer våg-
halsiga än annars. När det börjar bli farligt, 
som när en rovfisk närmar sig, valde de här 
fiskarna inte att gömma sig utan simmade 
mot faran.

Samma sak händer med fiskar som lever 
bland rester från lugnande läkemedel. Alltså 
rester som vi har kissat ut. De fiskarna var 
även mer glupska och åt snabbare än andra 
fiskar.

Sådana förändringar kanske låter obetyd-
liga, men om fiskarna inte undviker faror 
kommer de naturligtvis själva att ätas upp 
snabbare. Och till slut påverkas hela balansen 
i naturen.
Källor: Svt.se, fof.se

Kaxiga fiskar i förorenat vatten

Gröna appar
MILJÖJAKTEN
En app som är gjord 
av tre svenska gymna-
sieelever. Här blir du 

tilldelad ett antal uppdrag som är 
kopplade till din egen miljöpåver-
kan. Genom att utföra uppdragen i 
verkliga livet tjänar du in poäng som 
används för att stiga i miljögraderna. 
Du börjar som miljöbov…

GRÖN GUIDE
Naturskyddsföreningen 
har en användbar app 
med bland annat fiskväl-

jaren, fruktväljaren, grönsaksväl-
jaren och återvinnaren som hjälp 
i butiken. Det finns också råd om 
barnprodukter, klimatsmart mat, 
hur du kör bensinsnålare och hur 
du minskar energianvändningen 
hemma.

ELIQ
Följ din elförbrukning i 
hemmet i realtid – helt 
oberoende av vilken 

el-leverantör du har. Genom att 
aktivera notiser vid förändringar kan 
du få ett meddelande när någonting 
oväntat händer – exempelvis vid 
ovanligt hög elförbrukning.
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Samarbetspartner med Syvab 
där vi utför funktion-

helhetslösningar med uppgraderingar

• All typ av roterande utrustningar
• Cylindrar, hydraulik & pneumatik
•   Tätar hela anläggningen,  

axeltätningar, statisk utr.
• Kompositbeläggning på metall och betong
• Balansering, statisk och dynamisk
• Arbetar i fält eller i egen serviceverkstad
• Analyser, utredningar och mätningar
•  Tyngdpunkt på driftsäkerhet,  

energieffektivitet & miljö

Spångs ProcessTeknik är fabrikatsoberoende
med fokus på rätt funktionslösning.

www.spangs.se

Med mångårig erfarenhet inom legotillverkning. 
Egen verkstad med modern utrustning,  

samt en utrustad mobil verkstad är vi en stark  
leveranör och samarbetspartner.

Laserskärning - Kantpressning 
Rörbockning 

Svetsning - Montering m. m.

info@industriteknikab.se | 070-778 96 30
www.industriteknikab.se
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Det är verkligen inga hemligheter som äger 
rum innanför Syvabs staket. Tvärtom, de 
välkomnar gruppbesök för att få berätta 
om sin verksamhet och om miljöpåverkan 
i allmänhet – och gärna för skolklasser i alla 
åldrar.
TEXT & FOTO: PETER WIKLUND

LENNART ISGREN ÄR informatör på Syvab och 
har ansvar för alla studiebesök på renings-
verket. Han tittar upp mot himlen och nickar 
lätt:

– Jodå, vi verkar klara oss från regn i dag, 
säger han.

Det är en vacker vårdag och vid elvatiden 
väntar han besök av en stor grupp elva- och 
tolvåringar som ska gå runt ute vid renings-
verkets bassänger. Klassen som har bokat in 
ett studiebesök på reningsverket denna dag 
går i årskurs fem på Wasaskolan i Södertälje.

– Det är fantastiskt bra att lära ut miljökun-
skap till barn och ungdomar. Både för att de 
själva bör kunna det, men också för att de är 
jätteduktiga ambassadörer: De går hem och 
talar om för sina familjer vad de får spola ner 
i toaletten och vad som måste slängas i pap-
perskorgen.

De som går i mellanstadiet brukar vara 
allra bäst, tycker Lennart:

– De är både frågvisa och vågar säga vad de 
tycker när de är hemma. Efter dagens besök 
kommer det vara många familjemedlemmar 
som blir ”uppläxade”, säger han och skrattar 
glatt.

EN ANNAN ÅLDERSGRUPP som han uppskattar 
är dagisbarnen. Men av helt annan anledning.

– De har väldigt lätt att förhålla sig till kiss 
och bajs. Och det handlar mycket om det när 
man pratar om grunden till vår verksamhet.

En stor del av vattnet som rinner runt i 

reningsverket har ju kommit från toaletterna i 
en massa bostäder i södra Storstockholm och 
Södertälje. Och naturligtvis ställer Lennart 
den obligatoriska frågan till skolklassen: ”Vad 
är det man får spola ned i toaletten?”

Att det är kiss, bajs och toalettpapper – och 
inget annat – verkar alla känna till. Men vad 
som kan vara extra farligt för reningsverket är 
inte lika känt.

– Lösningsmedel är en av de saker vi inte 
kan få bort i reningsverket. Så för er tjejer 
som tar bort nagellack med bomullstussar och 
aceton är det jätteviktigt att aldrig låta en sån 

tuss slinka ner i toaletten – för aceton är ju en 
typ av lösningsmedel!

SEDAN TAR HAN med klassen ut och de får 
lukta på det som rinner runt i två stora runda 
bassänger. I den ena är det en sörja med 
bland annat utgången mjölk och olika slags 
fett rester från fettavskiljare i stora kök, till 
 exempel stekrester från bacon. I den andra 
är det slam som rinner runt – alltså en fin-
fördelad lös gegga av det som har spolats ner  
i toaletterna. Från början kiss och bajs.

– Åh fy!, ropar en av killarna och håller hårt 

Här får de koll på kiss och bajs

Eleverna från Wasaskolan vet vad som får spolas ner i toaletten.

FOR KIDS

RENT VATTEN
(OCH RIKTIGT VASS 
INGENjöRSTEKNIK)
Rent vatten kräver omtanke och överväganden. www.ramboll.se
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PREVAS
UNDERHÅLLSSYSTEM

 För att behålla och stärka konkurrenskraften måste alla  
produktionsresurser optimeras genom hela livscykeln.

 Effektiva verksamhetsprocesser och användarvänliga IT-lösningar 
för underhåll är en grundförutsättning för produktionseffektivitet.

 Prevas erbjuder marknadsledande lösningar för Asset Management 
och Underhåll som är utvecklade i nära samarbete med 100 kunder 
i Norden. 

 Lösningarna bygger på den världsledande plattformen Infor EAM,  
Prevas asset intelligence portal via Qlik och egna produkter inom 
mobilitet, lager- och logistik.

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör 
och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, 
Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

För mer information om
underhåll, kontakta:
Lothar Dröschmeister, 073-33 11 955, 
lothar.droschmeister@prevas.se

www.prevas.se/underhåll

BILD: SYVAB

Med Prevas webbaserade underhållssystem  
Infor EAM på Himmerfjärdsverket, har vi fått bättre 
kontroll av underhållet och kan numera visa vad 
saker egentligen kostar och dessutom lägga fram 
det på ett helt nytt sätt.

- Ulrich Brauer, produktionschef på Syvab
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KIRYAKOS JOMAA 
Var det som du trodde här ute?
– Nej, inte riktigt. Jag trodde att allt 
skulle ligga under jord. Inte att det 
skulle vara så här fint, mitt i naturen.

ROSANNA PROTI
Hur gör ni för att vara miljövänliga 
hemma?
– Vi har sopsortering, och det vet jag 
är väldigt bra för naturen. Men det 
var inte länge sedan som vi slängde 
allt i samma tunna.

BASMA MATIE 
Vad har du lärt dig i dag?
– Det var spännande att se hur det 
ser ut på riktigt. Men det där med att 
man inte ska spola ner saker i toalet-
ten visste jag tidigare i alla fall. Det är 
jag noga med.

YOSIF JAMAL 
Vad spolar ni ner i toaletten  
hemma hos dig?
– Jag ser till att bara spola ner kiss, 
bajs och toapapper. Hur de andra i 
familjen gör vet jag inte riktigt.  
Vi brukar inte gå på toaletten till-
sammans.

för näsan när han står vid den ena bassängen.
Efter att de har nosat på båda avslöjar 

Lennart att den som luktar mest är den med 
fettrester, vilket inte många hade trott.

När de går ner till de långa betongbassäng-
erna kan de se hur vattnet blir allt renare ju 
närmre Himmerfjärden de kommer. Till sist 
är det så rent att det går att bada i.

– Nu avslutar vi med att gå upp och hälsa 
på Fredag!, säger Lennart och vinkar med sig 
hela gruppen.

Så heter nämligen den sköldpadda som 
de hittade i den första grovsorteringen på 
reningsverket en fredag – såklart! – för 25 år 
sedan. Då var hon sex centimeter lång och 
fullt frisk. Sedan dess har hon bott på renings-
verket och hälsar numera på alla besökare 
från sin plats bredvid receptionen. Där bor 
hon jämt, med tre tjejkompisar som sällskap. 
Och hon har vuxit till sig – nu är hon 40 
 centimeter lång!

Några av besökarna från Wasaskolan:

Lennart Isgren 
berättar om 
märkliga saker 
de har hittat 
i vattnet som 
ska renas – som 
en livs levande 
sköldpadda!

FOR KIDS

Den dränkbara pumpen är en svensk 
innovation, som i mer än 60 år transporterat  

det du spolar ut i avloppsnätet, vidare till  
reningsverket. Dagens pumpar med smart 
styrning för energieffektiv drift är bara ett 

exempel på hur ny teknik från Xylem hjälper 
till att förbättra vårt sätt att använda och 
återanvända vatten – inte bara i Sverige,  

utan runt om i hela världen.
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For kids

Bajs, kiss och toapapper åker ner från 
toaletten hemma hos dig när du spolar.

Det åker in i jättelånga 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 
vattnet först att rinna genom grovgallret, 
som ligger 55 meter under mark. Det är 
precis vad det låter som: ett grovt gal-
ler. Här fastnar de största sakerna som 
annars skulle ha proppat igen pumparna 
och ledningarna i reningsverket.

Sedan pumpas vattnet upp till marknivå 
och kommer vattnet till en bassäng som 
kallas sandfång. Där fångar man upp en 
del av det som är för litet för att fastna i 
grovgallret. Till exempel sand och kaffe-
sump. Det är tungt och sjunker till botten 
i bassängen.

I nästa steg ska en av de saker som är 
skadliga för havet tas bort ur vattnet. 
Det är ett ämne som heter fosfor, och det 
går att fånga genom att man tillsätter 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.

Viktigt! Inget annat än bajs, 
kiss och toapapper får åka ner 
 genom toaletten! Om det gör 
det blir det mycket svårare att 
rena vattnet.

Extra vetande: Det här steget 
kallas försedimentering.

Här gillar spindlar att vara. 
Däremot är det inga råttor 

här, vilket en del tror. Det 

är för mycket vatten för att 

råttorna ska trivas.

Från bajs till vatten
Så funkar det – följ med hela vägen!

Kommer vattnet att ta slut i Sverige? 
Nej, i Sverige har vi gott om vatten. 
Men i vissa områden kan det bli brist 
på dricksvatten ibland. Det kan till 
exempel vara i områden nära havet, 
där det är många sommargäster. Där 
kan det komma in saltvatten i det vat-
ten som vi ska dricka, och det är inte 
nyttigt. Då kan det ibland bli ont om 
vatten. Men det är bara tillfälligt.

Men det är ändå bra att inte slösa 
med vatten, framför allt inte med 
varmvatten. Det kräver mycket energi 
att värma upp vattnet, och energi ska vi 
inte använda i onödan. 

Är det bra för kroppen att dricka 
mycket vatten? 
Ja, vattnet rensar bort slaggprodukter 
(sådant som vi inte behöver ha kvar) i 
kroppen och transporterar näringsäm-
nen (sådant som vi verkligen vill ha!). 
Dessutom är vätskebrist är en av de 
vanligaste anledningarna till att man 
har huvudvärk. 

En enkel regel är att dricka vatten 
när du är törstig. Kroppen är väldigt 
bra på att säga till när det behövs 
vätska – genom att du helt enkelt 
 känner dig törstig. 

Och kan jag dricka hur mycket som helst – eller kan det bli 
för lite vatten kvar då?

Du behöver dricka mellan en 
och två liter varje dag. Om du 
svettas väldigt mycket, till när du 
springer eller när det är varmt 
ute, behövs det ännu mer!

Är det nyttigt att dricka vatten?

Sanden skrapas och pumpas bort och tvättas. När den har blivit ren kan den kan återan-vändas för att sanda gatorna på vintern.
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När vattnet har runnit vidare kommer 
det till en bassäng där det bubblar rejält! 
Det är luft som blåses in för att alla snälla 
bakterier 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. 

Bakterierna finns kvar i vattnet men i 
nästa steg av reningen tas de bort. De 
sjunker till botten när vattnet blir stilla 
igen och det går att skrapa ihop dem från 
botten av bassängen.

I nästa bassäng finns andra bakterier 
som gör att det går att få bort kväve, som 
också är skadligt för livet i havet om det 
kommer ut för mycket av det.

När vattnet har gått genom alla bassäng-
er kommer det fram till jättestora dukar 
som är uppspända så att det fungerar 
som filter. Ungefär som ett kaffefilter på 
en kaffebryggare (har ni det hemma?).  
I de här dukarna fastnar det pyttesmå 
korn som finns kvar i vattnet.
 

Extra vetande:  Det här heter 

luftningsbassäng.

Extra vetande:  Här görs 
det som kallas mellan- 
och eftersedimentering.

Extra vetande: Det här heter 

fluidbäddar. Fluid innebär att 

det är något som flyter fritt i 

vattnet. Här är det sand.

Bakterierna slängs inte bort 
utan används igen för att de 
ska äta fler skadliga ämnen.

Extra vetande:  De här dukarna 

kallas skivdiskfilter.

Vi dricker samma vatten  
som dinosaurierna drack!
JO, DET ÄR FAKTISKT SANT. Inget vatten 
försvinner från jorden, utan man kan 
säga att det ”lånas” av människor och 
djur. När vi har använt det så kommer 
det tillbaka till naturen på olika sätt. Till 
exempel genom att vi kissar och svettas.

Så det vatten som du dricker kommer 
människor dricka om flera hundra år. 
Fast först ska det alltså gå genom din 
kropp och tillbaks till naturen. För att 
det ska kunna användas igen och igen 
behöver det renas. Skulle alla kissa och 
bajsa rakt ut i havet skulle det inte bli 
bra. Det skulle inte vara trevligt alls 
att bada där – och fiskarna skulle inte 
kunna leva!

Fast det konstiga är att djurlivet i 

havet först skulle tycka om att de fick 
en massa kiss och bajs från oss. Det 
innehåller nämligen mycket kväve, sånt 
som alger och andra växter gillar att 
”äta”. Men om algerna växer och blir 
jätte stora, och sedan dör efter ett tag 
så måste de rester som blir kvar tas om 
hand på något sätt. Då går det åt en 
massa syre, och till slut har det gått åt 
så mycket syre att det inte kan finnas 
något liv i havet. Det blir bara en 
massa döda växter och djur. 

Därför måste det alltså renas så 
att det försvinner en massa kväve 
innan det åker tillbaka ut i havet. Och 
det är sånt som de gör på Syvab och 
andra reningsverk.

SKOLEVER  
kom på besök 
hos Syvab för att 
lära sig mer om 
vatten och miljö 
under 2013.14

18Metall- och 
glasförpack-
ningar kan åter-
vinnas hur många 
gånger som helst. 
Papper kan återvinnas 
omkring sju gånger.

Ge tillbaks  
mitt vatten!?Visste  

du att?
Visste  
du att?
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For kids

Snart klart! Det sista steget i reningen är 
ett jättestort sandfilter. När vattnet får 
sjunka igenom sanden får man bort den 
allra sista lilla smutsen som finns kvar.

Nu kan vattnet släppas ut i havet. Det 
var grumligt av smuts när det kom till 
reningsverket, men har till slut blivit 
nästan lika klart som dricksvattnet ur 
kranen. Det går jättebra att bada i det 
och fiskar och andra djur kan leva och 
må bra där. Men man ska inte dricka 
det, för det finns fortfarande en del bak-
terier som människans mage inte gillar. 

Från toa till  
havet – så lång 
tid tar det!
Om du går och kissar när du vak-
nar klockan åtta en måndagsmor-
gon, så börjar kisset och vattnet 
från toaletten rinna ner mot 
reningsverket så fort du spolar.
Det kommer sedan vara framme 
sent på eftermiddagen, någon 
gång vid femtiden.

I reningsverket rinner det 
igenom alla steg på 20 timmar, så 
mitt på dagen på tisdagen (unge-
fär klockan ett) kan det släppas 
ut i havet!

Maria Sjödahl, 10 år
Varför ska man vara rädd om miljön?
– Träd och växter behövs, så att vi kan få 
syre och papper och trä för att bygga hus. 
Om det blir dålig miljö försvinner djuren. 
Och alla djur behövs, till exempel grodor, 
det är därför de är fridlysta.
Hur gör man för att vara snäll mot 
miljön?
– Man kan ha kompost och låta bli att åka 
bil överallt. Det är bättre att åka buss eller 
tunnelbana. Man ska inte heller slänga 
skräp omkring sig.
Vad gör du själv för miljön?
– Jag tänker på att inte kasta skräp på 
marken. Och sen är jag rädd om naturen, 
till exempel bryter jag inte av grenar på 
träd när jag är i skogen.
Vet du något som man inte får spola ner 
i toaletten?
– Våtservetter och olika saker av plast 
som kan förstöra avloppet.

TACK för att du inte spolar 

ner annat än kiss, bajs och 

toapapper. 

Olivia Willis, 10 år
Varför ska man vara rädd om miljön?
– Om miljön förstörs blir naturen dålig. 
Till slut finns det inget som kan leva på 
jorden, varken djur eller människor.
Vad är det som kan vara skadligt?
– Det finns en del gaser som är farliga för 
miljön. Koldioxid från bilar och industrier 
är en sån. En annan är metangas, som 
kommer ut i luften när kor rapar och 
pruttar.
Vad gör du själv för att vara snäll mot 
miljön?
– Jag släcker ibland lampor som inte 
behöver vara tända. När jag ska baka 
med kompisar åker vi ibland och handlar 
själva, och då tar jag gärna sånt som är 
ekologiskt.
Vet du något som man inte får spola ner 
i toaletten?
– Tops, för de silas inte bort så lätt. Och 
stora saker som fastnar i avloppet.

Miljötankar

Vattnet rör  
sig hela tiden
När det är varmt och 
solen skiner så avdunstar 
vatten från växter, hav 
och sjöar. Vi kallar det för 
vattenånga. Ångan stiger 
upp i luften och formas 
till moln. Kylan högre 
upp i luften får molnen 
att släppa ifrån sig vat-
tendroppar i form av regn 
eller snö. Och så fort-
sätter vattnet sitt eviga 
kretslopp.

Om vi är rädda om 
vattnet och inte smutsar 
ner det, kommer vi att 
kunna använda vattnet i 
framtiden.

Från bajs till vatten
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Vi utför alla typer av elinstallationer och
service till industri, företag och kommuner.
Från projektering, konstruktion, automation

och installation till färdig anläggning.

Besöks-/Postadress: Oxelgrensvägen 28 • 152 42 Södertälje
Tel. 08-554 207 00 • Fax 08-550 802 26 • www.semi-ind.se

40 ÅRS ERFARENHET INOM INDUSTRI-EL

08-520 390 30    www.korunda.se

Kan man trakten,
kan man farorna.

 lansforsakringar.se

Visste du att Nordea 
utbildade 10 000 elever 
i privatekonomi förra året? 
Vi kallar satsningen Ekonomipejl och det 
engagerar nästan 200 anställda i hela landet. 
Pengar är inte längre sedlar och mynt i fi ckan 
och det fi nns många fallgropar kring ekonomi. 
Ett lån är bara några klick bort på mobiltelefonen.

Vi vet att ha koll på sin privatekonomi är 
avgörande. 

Boka en kostnadsfri föreläsning redan idag på 
nordea.se/ekonomipejlTvå latte i veckan eller 

spara till körkortet?

N
ordea B

ank A
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ubl)

Arbetsdykning, svets och montage
Tel. +358 40 55 33 630
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For kids
Rätt svar: 1B, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B. På bonusfrågan är faktiskt alla tre svaren rätt!

Miljötankar

Henrik Axelsson  
Flink, 10 år

Varför ska man vara rädd om miljön?
– Om man fortsätter att förorena i naturen 
kommer klimatet att förändras, och till 
slut kan människor dö av det.
Hur gör man för att vara snäll mot 
miljön?
– Ett bra sätt är att inte köra bil så mycket. 
Det är bättre för miljön om man cyklar 
eller går istället.
Vad gör ni i er familj för att vara snälla 
mot miljön?
– Vi sorterar sopor, framför allt när vi är på 
landet. Och så åker vi oftast tunnelbana 
istället för bil.
Vet du något som man inte får spola ner 
i toaletten?
– Våtservetter! Det ska man slänga i 
pappers korgen.

Tilde Jakobsson, 10 år
Varför ska man vara rädd om miljön?
– När man bara gör det som är bra män-
niskor så förstör man för annat liv, olika 
djur och sånt. Och det var djuren som var 
först på jorden. Vi människor bildades 
senare.
Vad gör ni i er familj för att vara snälla 
mot miljön?
– Vi ser till att äta ekologiskt och på landet 
sorterar vi soporna. Sen ger vi bort saker 
i stället för att slänga dem. Så att de kan 
användas av någon annan.
Vet du något som man inte får spola ner 
i toaletten?
– Det går kanske att spola ner hårda saker, 
som kulor eller stora saker, men det är 
inte bra. Då kan det bli stopp i avloppet 
till slut.

Toapapper,  

kiss och bajs.

Inget annat –  

det är najs!

Toalettvett!Toalettvett!
Kiss Toaletten

Bajs Toaletten

Toapapper Toaletten

Tandtråd Papperskorgen

Tops & bomullstussar Papperskorgen

Tamponger Papperskorgen

Trosskydd Papperskorgen

Kondomer Papperskorgen

Babytvättlappar Papperskorgen

Näsdukar Papperskorgen

Strumpor Papperskorgen

Godispapper Papperskorgen

Cigaretter & snus Papperskorgen

Tuggummi Papperskorgen

Hår Papperskorgen

Hushållspapper Papperskorgen

Sminkpads Papperskorgen

Målarfärg & lösningsmedel Miljöstation

Mediciner Apoteket

Papp Återvinningen

Tidningar Återvinningen

Matoljor Återvinningen

Matrester Återvinningen

Kom ihåg: rätt sak på rätt plats!

1. Hur kommer toavatt-
net till renings verket?
❑ A:   Det skjutsas dit i 

tankbilar.
❑ B:   Det rinner genom 

stora tunnlar under 
marken.

❑ C:   Det rinner i rör som 
går längs bilvägarna.

2. Hur kan du själv hjälpa 
miljön på ett enkelt sätt?
❑ A:   Genom att dricka 

mindre vatten så att 
du kissar mindre.

❑ B:   Genom att åka 
mycket bil, eftersom 
avgaserna gör att 
träden växer mer.

❑ C:   Genom att bara spola 
ner kiss, bajs och 
toapapper i toaletten 
– inget annat.

3. Vad menas med över-
gödning?
❑ A:   Att bland annat 

alger i havet växer 
för mycket när det 
släpps ut en massa 
näringsämnen som 
de gillar.

❑ B:   Att man äter alldeles 
för mycket onyttig 
mat och blir tjock.

❑ C:   Att man lägger på för 
mycket gödsel på en 
åker.

4. Syvab tillverkar en gas 
som kan användas för 
att driva bilar – vad heter 
den gasen?
❑ A:  Bilgas.
❑ B:  Bensingas.
❑ C:  Biogas.

5. När Syvab renar vatt-
net blir det kvar så kallat 
slam som rest. Vad kan 
det användas till?
❑ A:  Som gödningsmedel 
på åkrar.
❑ B:  Att måla hus med.
❑ C:  Ingenting, det slängs 
bara bort.

6. Hur länge sedan var 
det Syvab startade?
❑ A:  10 år.
❑ B:  40 år.
❑ C:  100 år.

Bonusfråga: Varför får 
man bara spola ner bajs, 
kiss och toapapper i 
toaletten?
❑ A:   Andra saker kan 

fastna i rören i huset 
som du bor i.

❑ B:   Det blir svårare att 
rena vattnet om det 
följer med annat.

❑ C:   En del saker, som 
vissa rengörings-
medel, går inte att få 
bort i reningsverket.

Kids quiz
Hur mycket känner du till om vattenrening? Gör ett snabbtest med 
frågorna här! Ett tips: det går lätt att svara rätt om du har läst den 
här tidningen…

5–6 rätt: Du har toppen-
koll på  vattenrening! Har 
du kanske varit på studie-
besök hos Syvab?

3–4 rätt: Nja, här blev det 
inte riktig fullträff. Fundera 
lite på de frågor som du 
hade fel på.

1–2 rätt: Nä, det blev inte 
så bra i det här försöket. 
Läs igenom hela tidningen 
så kommer du ha full koll.

Har du koll?  
Testa dig här!
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Gör miljön en tjänst. Klipp längs den streckade linjen och häng upp på toalettdörren.
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Det finns avloppsreningsverk av alla möjliga slag världen runt.
Var och en unika för sig, med olika miljö- och ekonomiska 
utmaningar att övervinna.
Alfa Laval har ett världsledande sortiment av utrustning och 
kompetens inom rening av avloppsvatten – vi kan hjälpa dig att 
hitta den bästa lösningen för era specifika utmaningar.

Se möjligheterna på www.alfalaval.com

A complete spectrum   
of wastewater treatment equipment

Membranbioreaktor (MBR)       ALDEC G3 dekantercentrifug 



Vi levererar morgondagens optimala lösningar för 
rent vatten och biogas redan idag!

PURAC
Box 1146, 221 05 Lund 
Tel: 046 -19 19 00, Fax: 046 -19 19 19 
e-mail: info@purac.se

Purac har utfört över 4 000 entreprenader för vattenrening  

och biogasframställning i över 70 länder. 

Som totalentreprenör besitter vi kompetensen att vara  

med hela vägen från projektering till genomförandet  

och efterföljande driftsoptimering och support.

Purac har under många år varit en ledande leverantör till  

Syvab och utarbetat ett väl fungerande samarbete. 

Vår långa erfarenhet i branschen kombinerat med ett  

nära samarbete med uppdragsgivaren ger oss en djup  

förståelse för varje projekts unika behov och ser till att  

lösningen alltid blir den optimala. Purac har som första  

entreprenör i Norden uppfört en MBR-anläggning för  

kommunalt avloppsvatten (läs mer på vår webb).
.

      
 www.purac.se


