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Sammanfattning 
Från hushåll och industri kommer det avloppsvatten som måste renas innan det kan 
släppas ut i sjöar och vattendrag igen. Denna rening sker genom olika steg i renings-
verk. Avloppsvattnet innehåller många ämnen som är skadliga för miljön samt män-
niskors och djurs hälsa, därför är det viktigt att reningen som sker görs på ett effek-
tivt och genomtänkt sätt. De steg som är vanliga i de svenska reningsverken är me-
kanisk, biologisk och kemisk rening. Dessa reningssteg ser till att större partiklar 
inte följer med ut till det öppna vattnet, omvandlar kväve till kvävgas genom aktivt-
slamprocessen, samt att genom kemisk rening minskar man utsläppen av fosfor. Alla 
dessa reningssteg kan utformas på olika sätt och variera från reningsverk till renings-
verk. Därför kan reningsgraden och utsläppsmängderna skilja mellan olika renings-
verk. Eftersom det är många faktorer som spelar in när det gäller processerna på 
svenska reningsverk är det viktigt med årliga granskningar för att upptäcka problem 
som kan leda till miljöskador.  

 
Fungerar inte reningen kan bland annat övergödningen öka i sjöar och hav vilket le-
der till att människor och djur drabbas. Bottendöd och syrebrist är redan ett stort 
problem för Östersjön. För att minska de negativa miljöeffekterna gäller det att ut-
släppen av näringsämnen minskar drastiskt. Detta gäller utsläpp av näringsämnen 
från alla länder runt om Östersjön. 

 
Denna studie fokuserar på kväve och fosforrening från 5 st avloppsreningsverk, Hen-
riksdals reningsverk (Stockholm), Ryaverket (Göteborg), Sjölunda reningsverk 
(Malmö), Kungssängsverket (Uppsala) och Duvbackens reningsverk (Gävle). In-
formation om dessas verksamheter har erhållits genom interjuver och verkens egna 
rapporter. 
 

Reningsverken använder olika tekniska lösningar, och samtliga reningsverk uppfyller 
dagens krav på rening. Största skillnad är reningsgraden för kväve. Samtliga renings-
verk har en historia av förändringar av tekniska lösningar för att förbättra reningen. 
Att rena avloppsvattnet från hushåll och industrier kostar mycket pengar för renings-
verken, därför är det hela tiden en utmaning för reningsverken att rena vattnet på 
bästa möjliga sätt utan att det kostar för mycket. 
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Man kan förvänta sig att reningskraven skärps och alla reningsverk bör fortsätta att 
utvecklas för att öka effektiviteten. Nuvarande krav på reningsgrad är så utformad 
att de är anpassad till recipientens känslighet. Om EU:s ide om samma reningsgrad 
över hela landet omvandlas till krav, kommer Duvbacken behöva förbättra kvävere-
ningen vid reningsverket avsevärt. 

 

Nyckelord: Reningsverk, fosfor, kväve, mekanisk rening, biologisk re-
ning, kemisk rening, personekvivalent (pe).  
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Abstract 
From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be 
released into lakes and streams again. This purification takes place through various 
stages of treatment plants. Wastewater contains many substances that are harmful to 
the environment as well as human and animal health, so it is important that the puri-
fication that is done is done in an efficient and thoughtful manner. The steps that are 
common in Swedish cleaning plants are mechanical, biological and chemical purifica-
tion. These purification steps ensure that larger particles do not come out to the 
open water, convert nitrogen into nitrogen through the activation process, and that 
by chemical treatment, the emission of phosphorus is reduced. All of these purifica-
tion steps can be designed differently and vary from purification plants to purifica-
tion plants. Therefore, the degree of purification and emissions can distinguish be-
tween different treatment plants. Because there are many factors involved in the 
processes at Swedish waste treatment plants, it is important to carry out annual au-
dits to detect problems that can lead to environmental damage. 
 
If cleaning does not work, exercise can increase in lakes and seas, which causes peo-
ple and animals to suffer. Bottom dead and acid deficiency are already a major prob-
lem for the Baltic Sea. In order to reduce the negative environmental effects, emis-
sions of nutrients are drastically reduced. This concerns the release of nutrients 
from all countries around the Baltic Sea. 
 
This study focuses on nitrogen and phosphorus purification from 5 wastewater treat-
ment plants, Henriksdal's purification plant (Stockholm), Ryaverket (Gothenburg), 
Sjölunda purification plant (Malmö), Kungssängsverket (Uppsala) and Duvbacken 
purification plant (Gävle). Information about its activities has been obtained through 
interviews and works own reports. 
The purification plants use different technical solutions, and all treatment plants 
meet today's requirements for purification. The biggest difference is the degree of 
nitrogen purification. All wastewater treatment plants have a history of changes in 
technical solutions to improve treatment. Cleaning wastewater from households and 
industries costs a lot of money for the treatment plants, so it's always a challenge for 
the wastewater treatment plants to clean the water in the best possible way without 
costing too much. 
It is expected that the cleaning requirements will be tightened and all treatment 
plants should continue to develop to increase efficiency. Current purification re-
quirements are designed to suit the recipient's sensitivity. If the EU's idea of the 
same degree of purification across the country is transformed into requirements, 
Duvbacken will need to significantly improve the nitrogen treatment at the waste 
water treatment plant. 
 
Keywords: Purification plant, phosphorus, nitrogen, mechanical purification, bio-
logical purification, chemical purification, person equivalent (pe). 
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1 Inledning 

 

Detta arbete är baserat på att undersöka fem stycken reningsverk runt om i Sveriges 
kust med syftet att kontrollera fosfor och kväveutsläpp som sker efter reningspro-
cesserna. Övergödning i Östersjön är ett stort problem som uppmärksammats av 
olika myndigheter och regeringen. Enligt E. Rosenhall (personlig kommunikation, 
29 juni 2017) kan nuvarande utsläppskrav att bli strängare i framtiden, då det har va-
rit debatter inom EU angående utsläppskraven längs den svenska kusten. Arbete un-
dersöker om de reningsverk som granskas klarar av de krav som finns idag och om 
de eventuellt kommer att klara av framtida krav som syftar till att minska övergöd-
ningen i Östersjön. Reningsverk efter kusten har väldigt bra reningstekniker som är 
väl planerade och genomförda, dock finns det fortfarande många brister i de olika 
systemen vilket leder till att fosfor och kväveutsläppen efter reningsprocessen kan 
minska ännu mer för att påverkan på ekosystemet i Östersjön ska mindre.  
 
Enligt Havs och Vattenmyndigheten är utsläpp av avloppsvatten från svenska re-
ningsverk en stor orsak till att övergödning i Östersjön. Övergödning leder ofta till 
syrebrist på havsbottnar, bottendöd som leder att djurarter dör ut och kraftig alg-
blomning som leder till gift från alger sprid. Enligt tidigare undersökningar har ut-
släppen av näringsämnen minskat sedan 1990, men problemet är att minskningen 
inte har skett i snabb takt, det i kombination med att utsläppen från andra länder 
runt om Östersjön ökar, vilket leder till att problemen med övergödning kvarstår.  
 
Fosfor är ett näringsämne som finns i hushållens avloppsvatten och som oftast renas 
genom kemisk rening. Samtidigt anses fosfor som en ändlig resurs vilket betyder att 
det är viktigt att fosforn återförs till produktiv mark igen efter avslutat rening. Dock 
bidrar rekommendationer från jordbruksverket 1999 att återföring av fosforn via 
spridning av avloppsslam på åkrar försvåras, det på grund av att jordbruksverket me-
nar att slammet från reningsverken innehåller stora mängder tungmetaller och even-
tuella rester av läkemedel (Davidsson m.fl. 2008). 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund  

 
Under december 2014 gjorde SMHI en undersökning som visade att en stor mängd 
saltvatten som innehöll stora mängder av syre kom in till Östersjön. Inflödet var i 
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storleken 1% av hela Östersjöns vattenmängd. Detta är det största inflödet sedan 
den första mätningen skedde på 1800 talet (SMHI, 2016). Men trotts detta stora in-
flöde av syrerikt saltvatten fortsätter Östersjön att ha av stora problem med bottnar 
som är syrefria. SMHI konstaterat efter 2015 provtagning att ungefär 16% av de 
bottnar som finns i Finskaviken, Egentliga Östersjön och Rigabukten är helt fria från 
syre. Havet.nu (2016) konstaterar också att ungefär 30% av bottnarna lider av hy-
poxi, det vill säga syrebrist på botten (figur 1). Att återställa Östersjöns botten tar 
lång tid, vilket gör att dessa data relevant även i nutid.  
 

 
 
Figur 1: Figuren visar den utbredning som sker av syrebristen samt syrefria förhål-
landen i Fiska viken, Egentliga Östersjön och Rigabukten (SMHI, 2016).  
 
Övergödning innebär en ökning av näringsämnen i vattnet över det naturliga, och i 
huvudsak gällande näringsämnena fosfor och kväve som bidrar till övergödning. 
Detta kan leda till konsekvenser så att djur och växtarter dör ut eller skadas på 
grund av dessa förhållanden. Problem med övergödning drabbar även människor ge-
nom att giftiga alger bildas och producerar gift som är farligt för människor, detta 
gör det svårt för personer att utnyttja t.ex. badplatser längs kusten i Sverige.   
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Figur 2: Övergödningsprocessens 4:a steg. (Wikimedia, 2016). 
 
Orsaken till att övergödningen inträffar i området är bland annat utsläppen som sker 
från de cirka 90 miljoner människorna som lever runt om Östersjön. Enligt tidigare 
undersökningar kommer närmare 80% av föroreningarna till Östersjön från de län-
der som angränsar till havet, det bland annat från olika punktkällor t.ex. avloppsre-
ningsverk i Sverige. Undersökningar visar att omkring 70 000 ton kväve samt 
30 000 ton fosfor hamnar i Östersjön per år, det är mer än det dubbla om man jäm-
för med för 100 år sedan. 2016 undersökningar visade att ytan som lider av botten-
död i Östersjön är Danmarks dubbla storlek (WWF, 2016). 
  
Utsläppen till Östersjön kan delas upp i naturliga och antropogena. Naturliga är för 
det mesta diffusa utsläpp medan antropogena utsläpp, med det menas mänskliga ak-
tiviteter, är det vanligt med både punkt- och diffusa utsläpp. Mänskliga aktiviteter är 
jordbruk, industri, enskild avlopp och kommunal reningsverk m.m. När det gäller 
punktutsläpp så är det jordbruk som dominerar med nästan 50 %.  Kvävebelast-
ningen på Egentliga Östersjön är näst störst med 21 % och utsläpp från jordbruk 
motsvarar 47 %. Även på fosforbelastningen så är största utsläppskällan jordbruk 
med 48 % och kommunala avloppsreningsverken med 12 % (Jordbruksverket, 
2016). En undersökning på de kommunala reningsverken och en jämförelse mellan 
olika reningsverk i Sverige kan leda till att få en klarare bild på varför svenska re-
ningsverk har en hög näringsbelastning på Östersjön.  



4 

 
 
 

 
Figur 3: Kväve, fosfor och organiska ämnen utsläpp från Sverige till Östersjön, a. 
mellan år 1940 och 2010. b. utsläpp för år 2010. Värden är angiven i ton(Natur-
vårdsverket, 2010). 
 
Figur 3 visar kväve, organiska ämnen och fosforbelastningen på Östersjön under år 
2010 från de kommunala reningsverken. Största belastning sker på Egentliga Öster-
sjön med 7 392 ton kväve respektive 109 ton fosfor.  En viktig orsak är att markytan 
som har utsläpp till Egentliga Östersjön är tättbefolkad. 
  
Även kvävebelastningen är som störst till Egentliga Östersjön, där är kväveutsläppen 
7 392 ton och sedan tar Kattegatt emot över 4 000 ton kväve. Skillnaden mellan 
kväve och fosfor utsläppen till Östersjön från 1940 till 2010 har fosfor minskat 
mycket medan kväveutsläppen ökade från 1940 fram till 1985 och sedan återigen 
ökade något under 1990 och 1995. Mellan år 1995 och 2000 hade det minskat med 
nästan 7 000 ton kväve. 
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I arbetets text används en samlad benämning för de olika kemiska formerna av 
kväve och fosfor. För benämningen kväve inkluderas t.ex. de olika stadierna i 
kvävets kretslopp som nitrat, nitrit, ammonium och kvävgas. Fosfor uppträder 
som fosfat, och kan mätas på fler sätt.   
 

1.2 Syfte 

 
Syftet med detta examensarbete är att sammanställa de utsläpp av näringsämnena 
kväve och fosfor från de 5 utvalda avloppsreningsverk i Sverige. Gruppen har valt att 
titta på de utsläppsvärden som sker efter reningsprocesser i de olika reningsverken. 
Denna rapport undersöker även vilka åtgärder som behövs för de olika reningsver-
ken för att klara framtida krav som kommer att bli allt strängare.  
Denna rapport syftar till att svara på dess frågeställningar: 
 

• Vilka utsläppsvärden har avloppsvattnet som släpps ut från reningsverken ef-
ter att genomgått reningsprocesserna och hur ser reningsprocesserna ut? 

 

• Är utsläppsvärdena för höga för något av de reningsverk som undersökts och 
vad är anledningen?  

 

• Vilka av de undersökta reningsverken har bäst samt sämst reningsvärden och 
vad är anledningen? 

 

• Hur kommer strängare framtida krav påverka reningsverken? 
 

 Syftet med denna rapport är att presentera och ge en överblick av fosfor och kväve 
utsläppen som sker från reningsverken. 
 

1.3  Omfattning och målgrupp  

 
Detta arbete omfattar endast utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor från de ut-
valda reningsverken. Målgruppen för detta arbete är alla reningsverk som har under-
sökt men också till de som är intresserade inom detta ämne. Även de som inte är in-
tresserade av ämnet ska kunna ta del av texten då det är skrivet på sån sett att alla 
ska kunna förstå vad som menas i de olika kapitlen. Svåra och komplicerade ord och 
begrepp har förklarats i texten, där av behövs ingen ordlista.  
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1.4 Reningsverken som kommer undersökas 

 
Följande reningsverk ingår i arbetet: Henriksdals reningsverk (Stockholm), Ryaver-
ket (Göteborg), Sjölunda reningsverk (Malmö), Kungssängsverket (Uppsala) och 
Duvbackens reningsverk (Gävle) (figur 4). Anledningen till att vi har valt att under-
söka just dessa reningsverk är att: Ryaverket, Henriksdals reningsverk och Sjölunda 
reningsverk är tre av Sveriges största reningsverk. Duvbackens reningsverk, är ett 
lokala reningsverk. Kungsängsverket, ett reningsverk vi finner är intressant och det 
är beläget något längre in i landet. Det renade vattnet når Egentliga Östersjön via 
Fyrisån och Mälaren. 

 
Figur 4: Figuren visar reningsverkens placering. Gul= Duvbacken, Röd= Kungs-
ängsverket, Blå= Henriksdal, lilla= Ryaverket, brun= Sjölunda.(Google maps, 
2017) 
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1.4.1    Bakgrund om Henriksdals reningsverk Stockholm 

 
Henriksdals reningsverk är Sverige största reningsverk och en av Europas största 
med en områdesyta på 300 000m² och ungefär 18 kilometer långa tunnlar. Renings-
verket renar avloppsvatten från cirka 828 600 människor från centrala och södra 
Stockholm. Anläggningen renar även avloppsvatten från kommuner Huddinge, 
Nacka med 47 900, Tyresö med 46 500, Haninge med 58 000 anslutna hushåll 

(Stockholm vatten, 2015). Anläggningen invigdes 1941 för att rena 150 000 mᶟ av-

loppsvatten per dygn men har nästan fördubblades med 252 000 mᶟ per dygn, de 
största bassängerna som finns i reningsverket i Henriksdal har en volym på 58 000 

mᶟ (Stockholm vatten, 2015).  Under 1990 talet utfördes åtgärder för att öka re-
ningseffekten genom att införa biologisk och kemisk rening. År 2011 tillkom 2 nya 
bergrum för reningsverket, ett rum är för grovrening och ett för mottagning av fett 
och organisk avfall. Mottagningen av fett och organiskt avfall försöker de öka, för att 
sedan öka utvinning av fordonsgas (Stockholmvatten, 2015). Anläggningen har för-
fällning samt simultanfällning med järnsulfat och en fördenitrifikationsprocess. Där 
nitratkväve omvandlas till kvävgas som sedan kan släppas ut. Sandfiltret har en dos 
av järnsulfat.  
 
Henriksdals anläggning tar emot cirka 30% av inloppet och Sickla som ligger utanför 
Henriksdal tar emot cirka 70% av vattnet, där sker mekaniskrening innan avlopps-
vattnet förse vidare till Henriksdal genom två stycken stora tunnlar. Innan det kan 
ske utsläpp till Saltsjön som ligger i Egentliga Östersjön, så måste vattnet renas på 
mekanisk, kemiskt samt biologiskt behandling, och slutligen få passera ett filter av 
sand eller leca.  
 
År 2015 producerade Henriksdal 58 700 ton rötat och avvattnat slam. Allt produce-
rat slam transporterades vidare till Bolidens gruva i Aitik för efterbehandling i sand-
magasin samt markområden. Sveriges krav på fosfor- och kväveinnehåll i slam ska 
inte överskrida 0,3 respektive 10 mg/l. Vilket inte var ett problem för Henriksdals 
reningsverk med årsmedelvärde under år 2015 på 0,17 mg/l för fosfor och 8,6 
mg/l för kväve (Stockholm vatten, 2015). 
 
Tabell 1: Henriksdal reningsverkets årsmedelvärden och gällande krav (Stockholm-
vatten, 2015) 

Henriksdal  

Gällande 
krav 

Årsmedelvärde 
2015 

BOD7 kvartals 
m.v mg/l 8 3,3 
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Tot- P kvartals 
m.v mg/l 0,3 0,17 
NE4- N m.v Juli-
okt mg/l 3 1,2 
Tot- N års m.v mg/l 10 8,6 

 
 

1.4.2   Bakgrund om Ryareningsverk Göteborg 

 
Det kommunalt ägda aktiebolaget Gryaab AB ägs av Ale, Göteborg, Kungälv, Möln-
dal, Härryda, Partille och Lerum kommuner. Dessa kommuner äger reningsverket 
Ryareningsverk i syfte till att samla in avloppsvatten som ska behandlas och renas för 
att minska påverkan på västerhavet där vattnet till slut kommer att hamna. Gryaab 
skapades 1970 och har sedan dess haft miljövårdande satsningar på omkring 2 miljar-
der kronor. Resultatet som denna satsning har gett är att de vattendrag som finns i 
närheten har skonats från en större mängd av ämnen så som kväve och fosfor. Detta 
har lett till att t.ex. skärgårdens vattenmiljö har förbättrats på under åren.  
De tunnlar som Gryaabs äger är omkring 12 mil långa, detta delat på 110 854 m 
som är huvudtunnlar samt 8 831m som är transporttunnlar. Tunnlarna leder av-
loppsvattnet från de ledningsnät som kommunerna äger. Varje kommun ansvarar för 
sina egna ledningar och pumpstationer. Tunnelsystemet har en lutning som är om-
kring 0.1% och slutar 20m under Ryaverkets mark (Gryaab, 2016). 
 
Gryaabs två uppgifter är att genom tunnelnätet ta emot avloppsvattnet från hushål-
len till reningsverket. Den andra uppgiften som företaget har är att se till så att vatt-
net som tas emot från befolkningen blir behandlat.  
 
Syftet med reningen är även att avskilja partiklar och föremål som kan sedimenteras. 
Det vatten som har renats genom reningsverkets olika steg förs sedan vidare ut ge-
nom tunnelsystemet ut till mynningen vid Göta älv. Vid anläggningen Syrhåla som 
bolaget äger finns även utrustning som ger möjlighet till avvattning av det slam som 
blir från reningsstegen från Ryaverket. Möjlighet till deponi av slammet finns i om-
rådets bergrum.  
 
Sedan all tätortsbebyggelse har blivit ansluten till reningsverket Rya så har utsläppen 
av avloppsvatten minskat drastiskt till de sjöar och vattnen drag som ligger i när-
heten. Miljöpåverkan som bolagets egen rapport visar är att den mest negativa på-
verkan är de kväveutsläpp som sker till Göta älv och de utsläpp av lustgasemissioner 
och metan från avlopps och sambehandling som sker till luft. I rapporten finns det 
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information om de negativa effekter som sker av förbrukningen av fossilbränslen i 
samband med om och utbyggnationer av reningsverket och reningsverkets nät. Ge-
nom de metoder som används sker det flera positiva miljöeffekter, bland annat åter-
förs näringsämnen till mark genom slamåtervinning. Produktionen av fjällvärme 
sker genom värmen från det utgående vattnet.  
 

1.4.1 Bakgrund om Sjölunda avloppsreningsverk Malmö 

 
Sjölunda avloppsreningsverk som är placerad i Malmö renar avloppsvatten från cirka 
300. 000 personer. Reningsverket tar emot cirka 1350 liter vatten per sekund. Av-
loppsvattnet kommer främst från Malmö men även från Burklöv samt delar av 
Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner. Reningsverket drivs av ett kommunal-
förbund av medlemskommuner som är Burklöv, Malmö, Lund och Eslöv och har 3 
uppgifter, att ta hand om avloppsvatten, att tillhandahålla dricksvatten och att ta 
hand om hushållsavfall. Det finns även en enhet vid namnet Miljö och kvalitet, som 
arbeta med kvalitén på avloppsslam enligt REVAQ (VASYD, 2015). 
 
Avloppsreningsverk ligger i Malmös oljehamn med Öresund som recipient. Anlägg-
ningens area är på 193 000 m² och gränsar till SYSAV:s avfallshanteringsanläggning, 
Öresund, Spillepengsgatan, Sege å. Det finns inga bostäder i närheten av reningsver-
ket och närmaste granne är SYSAV avfallshanteringsanläggning. Sjölundas avloppsre-
ningsverk har tillståndsgivande belastning på 550 000 personekvivalenter, det är un-
gefär en organisk belastning på 40 ton BOD7/dygn. År 1997 förändrades ut-
släppskraven som resulterade i en utbyggnad för att kunna avskilja kväve. Ombygg-
nationen startades år 1997 och färdigställdes år 1998. Trots att ombyggnaden var 
färdigställd år 1998 så kunde den inte tas i drift förrän juni år 1999. Redan år 2001 
startade en ny utökning om en biogasanläggning för att kunna ta emot större mängd 
organiskt avfall. Utökningen gjordes genom ett nytt rötkammarpar. Den anlägg-
ningen blev färdig år 2002 (Sjölunda avloppsreningsverk, 2017). 
 
Reningsverket påbörjade en totalrenovering för regnväderbassänger år 2006 och var 
klar för drift året där efter. Men det tog ytterligare 2 år innan anläggningen godkän-
des. 
 
Tabell 2 visar reningsverkets utsläppsvärde i mg/l och ton/år samt reningsverkets 
reningsgrad. Lägst reningsgrad har N- tot (kväve) jämfört med BOD7, COD och P- 
tot.  Trots att fosfor har lägst utsläppsmängd (0,3 mg/l och 12 ton/år) av alla så har 
den ungefär samma höga reningsgrad som BOD7. Kväve har ett utsläppsvärde på 
463 ton/år och en reningsgrad på 73% vilket leder till sämsta reningsgraden av alla.  
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Tabell 2: Sjölundas utgående halt, mängd samt reningsgrad (VASYD, 2015). 

 
 

1.4.2 Bakgrund om Kungssängsverket Uppsala 

 
Kungssängsverket är det största reningsverket i Uppsala kommun, den har 200 an-
ställa och renar upp till 50 m³ förorenat vatten varje dag och kan rena avloppsvatten 
från 200 000 personekvivalent (pe). Verket har i dagsläge 130 000 personekvivalen-
ter där 20 000 pe är en belastning från industrin. Andra reningsverk som finns i 
Uppsala är Storvreta avloppsreningsverk och Björklinge avloppsreningsverk. Det re-
nade vattnet släpps ut i Fyrisån, för att komplettera den mängd vatten som pumpas 
ur Uppsalaåsen. Vid vissa tillfällen när Fyrisån har för liten mängd vatten brukar det 
pumpas vatten från Tämnaren för att stabilisera vattenmängden i Fyrisån.  

Figur 5: Karta på Uppsalaåsen i zoom läge där alla har ett specifikt namn, 2010. 
(Scribo, 2010) 
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Uppsalaåsen är ett gemensamt namn på flera stycken mindre åsar. Som figur 5 visar 
så finns cirka 10 stycken i olika storlekar runt om i Uppsala. Åsarna är omringad av 
byggnader och det finns byggnader bygga på åsen, till exempel är Domkyrkan är 
byggd på Domberget och Uppsala slott på Kasåsen. Uppsalaåsen är cirka 250 km 
lång och sträcker sig från östra Skutskär i närheten av Gävlebukten till Södertörn i 
östra Södermanland (Nationalencyklopedin, 2017).  
 
Kungssängsverket togs i drift i år 1945, då bestod verket endast av en sedimentering 
och 2 stycken rötkammare. Den biologiska metoden installerades och togs i drift år 
1957. Efter ungefär 10 år så fördubblades biologiska reningsbassängerna. Efter fler 
år av misslyckade försök med det kemiska reningssteget så kunde man äntligen ta det 
i drift år 1972. Under samma år passade man också på att införa mekanisk avvattning 
av avloppsslam i anläggningen.  
 
Verket ville förbättra kväveavskiljningen, och det gjordes genom att införa ett nytt 
bassängsblock år 1999 (personlig kommunikation 11 maj, 2017). Anläggningen 
byggde slamsilor år 2007 för en sluten utlakning av avloppsslam. 3 år efter så reno-
verades det biologiskasteget för att förbättra kväveavskiljningen. Man producerar 
11 000 ton slam per år, där hälften hamnar på åkermark och andra hälften hamnar 
på deponi för att användas för täckning. 
 

1.4.5    Bakgrund om Duvbackens reningsverk Gävle 

 
Reningsverket vid Duvbacken renar avloppsvatten från Gävle centrum och områ-
dena Valbo, Forsbacka och Hille. Duvbacken byggdes 1967 i syfte att rena vatten 
från Gävles hushåll och företag. 1976 byggde man ut reningsverket, för att komplet-
tera med kemisk rening som började bli vanlig vid den tidpunkten. 1984 började 
man använda sig av spillvärme från avloppsvattnet som inkom till reningsverket ge-
nom att pumpar installerades i anläggningen. Det överskott som blev över skickade 
man ut till fjällvärmesystemet. 1986 byggde man även en rötkammare i syfte att 
framställa gas ur det slam som blev över från reningsstegen. Syftet med gasen var 
även här fjällvärme. Innan dess kördes Duvbackens slam till soptippen efter det kal-
kats. 1995 planerade man att anlägga våtmark i anslutning till reningsverket, vilket 
senare genomfördes. Syftet var att lakvattnet som innehöll mycket organiska ämnen 
som är syreförbrukande skulle rinna igenom området och renas naturligt (GD, 
2008). För tillfället använder sig verket av mekanisk, biologisk och kemisk rening av 
avloppsvattnet som inkommer. Som många andra reningsverk så används de biolo-
giskasteget enligt aktivtslammetoden där biologisk fosforreduktion ingår. Duv-
backen har även möjlighet till att tillsätta kemikalier vid behov av extra kemisk re-
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ning. Det vatten som renats hos Duvbacken skickas sedan ut till en muddrad inseg-
lingsränna i inre fjärden, detta genom ett utloppsrör från reningsverket. Slammet 
som blir över efter reningsstegen kommer att förtjockas och sedan behandlas i en 
rötkammare som reningsverket har.   
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2 Metod och genomförande 

Metoden som gruppen har använt sig av i detta examensarbete är intervjumetod vil-
ket innebär att gruppen har valt att intervjua anställda på reningsverken för att samla 
in information om fosfor och kväve utsläppen från dessa reningsverk till vatten. Frå-
gorna presenteras i bilaga 2. Gruppen har även använt litteraturundersökningsme-
toden för att jämföra resultaten från varje anläggning. Den litteratur som gruppen 
har använt är framför allt rapporter som handlar om utsläpp från svenska renings-
verk och är huvudsakligen skrivna av reningsverken. Gruppen har valt att använda 
sig av data som personal på reningsverken har tagit fram personligt till gruppen. 
 
Dessa reningsverk ovan valdes efter placering, intresse och storlek. 3 utav de utvalda 
reningsverken är placerade i en s.k. känslig område och det har valt Ryaverket på 
grund av att se om anläggningen håller samma standard som är placerade i känsligt 
område. Av nyfikenhet valdes det att undersöka de lokala reningsverken som är pla-
cerad i stadsdelen Brynäs och heter Duvbacken.  
 
Genom intervjuer med anställda på de olika reningsverken i kombination med litte-
raturundersökningar i form av granskning av olika rapporter har gruppen kunnat 
sammanställa utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve från samtliga reningsverk ut 
till Östersjön via vattendrag och andra källor. Dessa metoder har hjälpt gruppen att 
skapa sig en helhetsbild av den påverkan som sker på Östersjön av utsläpp från Sve-
rige. 
 

2.1 Kontakt med reningsverken 
 
Stockholm- Henriksdal 
Vid kontakt med Henriksdals reningsverk blev vi kopplade till Mickael Lind av 
kundtjänst & kundservice. Då M. Lind hade mycket jobb så valdes det att ringa till-
baka. Efter 3 dagar så svarade M. Lind och hade bråttom, vid frågan om han kunde 
ställa upp för intervju så ställde han upp men om det kan ske på plats i Henriksdal så 
kunde M. Lind inte ställa upp under vår tidsram. Vi valde att genomföra intervjun 
via telefon då det var effektivast och lämpligast, samma metod utfördes det med 
Sjölunda reningsverk och Gryaa AB Ryareningsverk.  
 
Göteborg- Ryaverket 
Jon Mattson på Ryaverkets lät inte intresserad i telefonen när arbetet förklarades, 
ändå valde J. Mattson att svara på frågorna vid första kontakten då han var på väg till 
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ett möte. Vid varje fråga som ställdes vägledde J. Mattson till Ryaverkets miljörap-
port, där J. Mattson tyckte att all information borde finns. Vid frågan om det kunde 
kontakta han återigen vid behov svarade han återigen att det inte skulle behövas då 
alla svar finns i miljörapporten. 
 
Malmö- Sjölunda 
Då avståndet mellan Gävle och Malmö är lång så valde intervjun genomföra via tele-
fon eller mail beroende hur den anställda på Sjölunda ville ha det. Sjölundas växel vi-
darekopplande oss till Max Granqvist som kunde delta på intervjun, M. Granqvist 
svarade via epost på de frågor som ställts samt data i form av rapporter som han 
tyckte skulle gynna oss. 
 
Uppsala- Kungssängsverket 
Efter överenskommelsen om tid och datum för intervjun har vi, som i andra fallen 
samlat in information och skrivit ner en del frågor som kommer att ställas vid inter-
vjun.  En runda önskades på anläggning för att få en tydlig bild på hur anläggningen 
ser ut, då Eric. Cato inte kunde visa runt så föreslog han att vi skulle tillsammans 
med 30 tals personaler från läkemedelsverket skulle få ta en runda på anläggningen 
med två stycken guider som förklara varje reningssteg vid varje steg av anlägg-
ningen. E. Cato valde att delta rundan på slutet då vi skulle stanna kvar ute på an-
läggningen och ha vår intervju om anläggningen och området runt om. Vid avslut-
ningen av intervjun kom det överens om att kommande och kvar glömda frågor kan 
tas via mail då båda parterna kan kolla genom och svara till varandra när de har tid.  
 
Gävle- Duvbacken 
För att få rätt kontaktperson hos Duvbacken kontaktades Gästrike vattens växel. 
Växeln tyckte att Hans Simonsson borde kunna ställas upp för en intervju. H. Si-
monsson förklarade att han inte har de exakta siffrorna och informationen som vi ös-
kar och skickade kontaktuppgifter på Johnny Roslund som är laboratorieingenjör på 
Duvbacken. Gruppen mailade J. Roslund för information och siffror om Duvback-
ens anläggning. Då J. Roslund precis kommit tillbaka från sjukdom så tog det cirka 
två veckor innan gruppen fick information och data. 
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3 Resultat 

 

3.1  Ryaverket 

 
Den behandling som sker på Ryaverket syftar till att bryta ner näringsämnena kväve 
och fosfor samt organiskt material. Reningsverket behandlar även partiklar och 
större saker som kan sedimenteras till botten av en bassäng. Reningen av vattnet på 
verket sker bland annat med hjälp av mekanisk rening genom att vattnet som är in-
kommande pumpas med hjälp av 4 pumpar genom ett galler, se figur 6. Dessa pum-
par har en kapacitet som kan regleras efter behov, max kapaciteten för dessa pumpar 
är på 6 m³ per sekund. Rens som blir över förs sedan till Renovas förbränningsan-
läggning i Sävenäs där det förbränns som brännbart avfall. Efter detta steg går vatt-
net igenom ett sandfång som är luftad, det för att skilja de tunga och fasta partiklarna 
från resterande partiklar. Det organiska material som finns kommer att avskiljas från 
sanden genom en tvätt metod vilket leder till att sanden deponeras. Vattnet passerar 
därefter 12st galler som har en spaltvidd på 2mm. Finrens som samlas in kommer att 
pressas ihop i samband med en tvätt och sedan skickas iväg i anpassade containrar till 
förbränning, även här förbränns det som brännbart material. Efter ovan nämnda ste-
get passerar vattnet sedan 12st bassänger där sedimentering påbörjas och avslutas. 
Dessa bassänger har totalvolymen 22.670 m³ samt en yta på 5.800m². Tiden som 
det tar för vattnet att passera dessa genom bassänger är cirka 2 timmar om det är 
normalflöde (3,8m³ per sekund). Under den tiden som vattnet passerar dessa bas-
sänger hinner partiklar att avskiljas och bli primärslam.  
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Figur 6: Process schema för Ryaverket (Karl-Emil videbris, 2016). 
 
 
Ryaverket använder sig av järnsulfat till den kemiska fällningen i syfte att bryta ner 
fosfor i det biologiska steg som finns. Järnsulfatets uppgift är att det löses upp i vatt-
net som inkommer till reningsverket där det doseras till det vatten som är försedi-
menterat. Järnet kommer att oxideras till ett aktivt medel som är järnhydroxid i de 
luftningsbassänger som finns, denna metod kallas även för simultanfällning. Den dos 
som skickas ut till vattnet brukar vara omkring 1.0-1.3 mol Fe/mol P. Vattnet som 
inkommer till reningsverket innehåller näringsämnet kväve som måste renas bort 
från vattnet. Omkring 20% av det kväve som inkommer och avskiljs kommer att 
hamna i slammet. Kvävet som bli kvar kommer att omvandlas i en reningsprocess 
från ammonium till kvävgas. Målet som Ryaverket har är att 70% av kvävet som in-
kommer ska tas bort. Dessa sker med hjälp av 2st biologiska steg där ammonium 
kommer att oxideras till nitrat och nitrat reduceras till kvävgas. Det som avgör hur 
mycket kväve som försvinner vid dessa steg beror på hur mycket ammonium och 
vatten som recirkuleras till de biobäddar som finns, samt den denitrafikation-kapa-
citet det aktiva slammet innehåller. Vattnet som har runnit från försedimenteringen 
kommer nu att genom en pump, pumpas upp 3.8m till där det biologiska steget. 
Här finns det 5st pumpar som har en kapacitet på omkring 2m³ per sekund. Vattnet 
delas upp mellan de 3 bassängerna som finns. Innan det blandar man vattnet med ak-
tivslam och vatten från biobäddarna. De aktivaslammet som finns är koncentrerat 
med olika mikroorganismer och bakterier som kommer att genom pumpar, pumpas 
tillbaka från det sedimenteringssteg som tillkommer efter. Vattnet som rinner ige-
nom aktivslam bassängerna kommer bearbetas av bakterier som kommer att ta upp 
kolloidala föroreningar som näring. De bassänger som finns i Ryaverket, som syns i 
figur 6, är anpassade så att de första 40-60% av varje bassängsvolym är en oluftad 
zon. Det för att bakterier blir kommer att bli nitrat istället för syre för respiration, 
det medför att nitratet kommer att omvandlas till kvävgas som frigörs i atmosfären.  
 
 

 

3.2  Henriksdal 

 
Reningsprocessen  
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För att tydliggöra och få en bättre förståelse över processen finns det två figurer, fi-
gur 7 och 8. Processen för att rena vattnet på Henriksdals reningsverk är att det för-
orenade vattnet och de renade vattnen passerar en flödesmätare för att kunna kon-
trollera in- och utflöden. 1 Efter det transporteras det förorenade vattnet genom en 
2 Grovrening (galler med spaltvidd 3 mm) anläggningen har 6 galler medan Sickla 
har 8 galler, sedan förs det förorenade vattnen vidare till 3 Sandfång där den totala 

volymen är 2460 mᶾ med en uppehållstid på 4 min och uppehållstid vid Qdim (är di-

mensionerande maximalt inflöde (l/s)) kan de ta upp till 9 min. Det finns 3 stycken 

luftade sandfång med volym av 400 mᶾ i varje bassäng. Sedan är det 4 Förfällning 
med fällningskemikalie som leder till försedimentering.5 Försedimentering sker hos 

13 bassänger med en total volym på 30 000mᶾ detta sker på en 8 200 m² yta. Uppe-
hållstid vid Qdim är det 1,8 timmar och ytbelastning vid Qdim 2,0 timmar, beräk-

ningstiden. Uppehållstiden vid Qmax (är det maximala inflödet (mᶾ/h)) är 0,8 tim-
mar och ut belastning är 4,4 timmar. Bassängerna mellan 1 och 8 har en längd på 60 
meter och bredden och djupet på 10 respektive 3,6 meter. Bassäng 9 har ett djup på 
3,7 meter. Bassäng 10 till 13 har en längd på 70 meter och bredden och djupet är 10 
respektive 3,7 meter. 
 
6 Pumpstationen före biosteget, där pumparna lyfter vattnet från försedimente-
ringen till biosteget. Det är 7 stycken pumpar där lyfthöjden är 1,67 meter vid me-
delflöde. 7 Luftningsbassänger är cirka 29 000mᶾ som ger en total volym på 

204 000mᶾ på de 7 bassängerna. Bassängerna är uppdelade i olika zoner och uppe-
hållstiden är 13 timmar, där det är uppdelad i olika zoner. 1 är inblandningszon på 1 
400mᶾ sedan 6 stycken luftade eller anoxiska zoner på 4 500mᶾ och en på avslut-

ningszon på 710 mᶾ. Det förorenade vattnet förs vidare med hjälp av 8 Kompresso-

rer som hjälper till, det finns 5 stycken kompressorer med en kapacitet på 6 800mᶾ 
med en effekt på 250 kW/kompressor. Vid max har en kompressor en kapacitet på 

15 000 mᶾ och ett effektbehov på 530 kW/ kompressor. Som leder till 9 Eftersedi-

menteringsbassänger, som är 14 stycken med en total volym på 58 000mᶾ, där uppe-

hållstiden är 3,6 timmar, uppehållstiden för 8 mᶾ tar det 2 timmar. Ytbelastningsti-
den är 1,5 timmar. Bassängerna 1 till 11 är 80 meter långa och bredden och djupet 
är 10 respektive 5, och bassänger 12 till 14 är också 80 meter långa och 10 meter 
bredda men djupet är 6 meter. 10 Efterfällning som sker med järnsulfat på filter 

med 0,5- 5 g Fe/mᶾ.  
 
11 Pumpstationen före filtren, där 12 stycken pumpar lyfter vattnet från biosteget 
till filtren och 8 stycken varvtalsreglerade propellerpumpar, kapaciteten för pum-

parna är 0,35- 0,75 mᶾ/s vid 2,7- 3,7 mvp. Kapaciteten för propellerpumpar 0,55- 

1,1 mᶾ/s vid 2,9- 3,7 mvp, samt en lyfthöjd på 3,05 meter. 12 Sandfilter som är 60 
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stycken på 4 block, total ytan för sandfilter är 3 600 mᶾ och filteryta på 60 m² per 
filter och belastningen är max 10 meter på en timme. 13 Henriksdals reningsverk 
har 7 stycken röthammare med en total volym på 39 000 mᶾ med en temperatur 35- 

37 Celsius grader. De stora rötkamrarna har en volym på 7 000mᶾ och höjd på 28 

meter till skillnad från resterande som har en volym på 5 000mᶾ och en höjd på 22 
meter. Slammet transporteras vidare till en 14 Gasklocka som har en volym på 

5 000 mᶾ men är utnyttjad upp till 4 000mᶾ.  15 Anläggningen har 5 stycken över-

skottsslamcentrifuger med kapacitet på 50 mᶾ i timme per överskottsslamcentrifu-
ger. 
 
16 Slamtankar, det finns totalt 4 stycken men endast 2 finns i reningsverket, den to-
tala volymen för dessa 2 tankar i Henriksdal är 10 000mᶾ, som har en yta på 830 m². 
De två andra finns i Sickla som tillhör Henriksdal, dessa två tillsammans har en vo-

lym på endast 1 600mᶾ och en markyta på 510m². 17 Anläggningen har 5 stycken 

rötslamcentrifuger med kapacitet 30 mᶾ i timmen per rötslamcentrifug. 18 Det finns 
2 stycken slamsilos för avvattning slam, den hopräknade volymen för både slamsilo 
är 800 mᶾ. 19 Verket har även 2 stycken gasmotorer med eleffekt på 600k kW vid 
full last som sedan ger en värmeeffekt på 800 kW för varje full last. Motorerna är 4- 
takts förbränningsmotor, 16 cylindrar. 20 Det finns 3 gaspannor på Henriksdal där 
två stycken pannor har en effekt på 2,5 MW medan en av dessa har en effekt på 1,5 
MW. 
 
21 Verket har 3 stycken luftomsättningar/h i grovrening, sandfång samt i container-
hall. Sedan finns det 2 stycken luftomsättningar/h i övriga verket. Det som sker är 
att all luft passerar en central för värmeåtervinning som återför ungefär 55 procent 
av energin från luften. Innan Henriksdal släpper ut vattnet till Storsjön så utvinns 
energin från vattnet och används som fjärrvärme och fjärrkyla. 
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Figur 7: Bild som visar halva Henriksdals anläggning (Stockholmvatten, 2017). 
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Figur 7: Denna bild visar resterande av Henriksdals anläggning som är utanför och 
innanför berg området (Stockholmvatten, 2017). 
 
Gällande fosforutsläppen har reningsverket minst utsläpps mängd under kvartal 3 
(juli, aug, sep) se tabell 3 där det är 3,81 ton av utgående vatten. Kvartal 1 har störst 
fosfor utsläpp som är mer än 7 ton fosfor av utgående vatten, vilket resulterar till 
20,75 ton fosfor som släpps ut med utgående vatten. I samma tabell visar det fosfor 
utsläppen för varje månad i mg/l samt medelvärdet. I tabell 3 kan man se att juli och 
augusti hade ett utsläpp på 0,15 respektive 0,13 mg/l och september har ganska hög 
värde per mg/l. 
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Tabell 3: Medelvärdet i kvartal och månad i utgående vatten (mg/l) (Stockholmvat-
ten, 2015.) 

P- tot (fos-
for) 

Ton, Utgående vat-
ten 

Kv1 7,2 
Kv2 5,52 
Kv3 3,81 
Kv4 4,22 
2015 totalt 20,75 

 Kv= kvartal 

  
  

P- tot 
mg/l, Utgående vat-
ten 

jan 0,23 
Feb 0,22 
Mar 0,24 
Apr 0,19 
Maj 0,25 
Jun 0,16 
Jul 0,15 
Aug 0,13 
Sep 0,21 
Okt 0,14 
Nov 0,16 
Dec 0,2 
Medelvärde 0,19 

  
 
 

3.3 Sjölunda reningsverk 

 
Processen:  
För att få en bättre förståelse för processen se figur 9. Angivande siffror är stegen fi-
guren 9 visar. 
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Första steget i anläggningen är att det sker flöde av orenat vatten 1 Utjämnas med 
hjälp av cirka 50 stycken pumpstationer, pumpstationerna hjälper till främst vid 
torrväder. Pumpstationerna har en kapacitet på att pumpa in 750 l/s. 
2 Skulle inflödet av orenat vatten överstiga verkets kapacitet på grund av kraftig ne-
derbörd eller liknande så kommer de bräddvattenpumpar att pumpa det översti-
gande vattnet in till en intilliggande bräddvattenanläggning.  
3 Avloppsvattnet som leds in i verket kommer passera ett fingaller med 3 mm spalt 
bredd, de som sker är att vattnet pressas mot renset som leder till de organiska 
material skiljs och sedan transporteras renset till förbränning där det utvinns energi.  
4 Sedan transporterar vattnet vidare till sandfång där sand och grus avskiljs i luftade 
bassänger som har en volym på 1 140 m³. I sandfång så sjunker de tyngre partiklar 
till botten medan de lättare partiklarna förs vidare med vattnet till nästa reningspro-
cess. De tyngre partiklarna skrapas bort och fraktas vidare till anläggningen för sand-
behandling (Sjölunda avloppsreningsverk, 2017). 5 Vid sandbehandling så avvattnas 
sanden och tvättas i en sandtvätt för att ta bort de organiska material och sedan 
transporteras det till containrar, för att sedan användas för anläggningsändamål. 
Skället till sandtvättning är för att enligt kraven får anläggningen inte deponera orga-
niskt material. 
 
 6 Förorenade vattnet passerar förfällning/ förluftning, där det tillsätts en järnbase-
rad fällningskemikalie i de 4 bassängerna för att avskilja fosfor och låta de sjunka till 
botten, bassängerna har en volym på 1 480 m³ tillsammans. Denna metod har för-
bättrat sedimentationen.  7 Vattnet förs vidare till försedimentering där partiklar i 
bassängen sjunker till botten. De partiklar som sjunker kallas för primärslam som se-
dan transporteras till slambehandling. Försedimenteringen har en volym på 7 900 
m³ och en yta på 5 600 m². 8 Vattnet mäts i så kallad Parshall- rännor, som är speci-
ella mätrännor.  
9 Efter mätning ska vattnet till biologiskt rening, där ska det i aerob (syrerik) miljö 
bryta ner organiskt material med hjälp av aktivt slam som består av mikroorgan-
ismer. För att kontrollera luftningen så tillsätts luften med blåsmaskiner. Hela bas-
sängen luftas inte vilket leder till att de områden som inte luftas bildar anoxisk 
miljö.  Vid anoxisk miljö så omvandlar det nitratkväve till kvävgas med bidrag av 
några mikroorganismer och av den kolkällan som finns i avloppsvattnet. Det finns 6 
stycken luftningsbassänger som har en volym på 9 900 m³. 
10 Sedan förs vattnet vidare till mellansedimenteringen där avskiljs det aktiva slam-
met från avloppsvattnet, slammet förs tillbaka till 3 stycken andra luftningsbassänger 
som har en volym på 10 000 m³ och kallas för returslam. En liten mängd av över-
skott slammet tas ut och pumpas till slambehandling. Det finns 12 stycken försedi-
menteringsbassänger som har tillsammans en volym på 10 700 m³ samt en yta på 
2 800 m² (Sjölunda avloppsreningsverk, 2017). 
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11 Biobäddar är nästa steg, där nitrifikation sker i 4 biobäddar, som är fyllda med 
veckat plastmaterial med en yta på 2 400 m² och en volym på 8 640 m³. Där om-
vandlas ammoniumkväve till nitratkväve, processen sker med mikroorganismer som 
växter på plastmaterialet under aerob miljö. För att jämna ut avloppsvattnet på 
plastmaterialet så sprids vattnet med en roterande spridare.  
12 Efter att mikroorganismer har omvandlat nitratkväve till kvävgas så tillsätts det 
metanol som står för kol- och energikälla för bakterierna. Mängden av tillsatts av 
metanol bestäms av kontinuerliga nitrat och flödesmätare.  
13 Innan vattnet släpps ut, så ska det passera sista reningssteget som är flotation, där 
det separerar partiklar och vattnet på en 2 000 m² yta. Det som sker är att bassäng-
erna tillsätter så kallad dispersionsvatten, små luftbubblor som gör att få upp de flockar 
till ytan av bassängerna, det som har bildats under biologiska steget.  
14 Sedan är avloppsvattnet renat och kan släppas ut i Öresund, och vid stora vatten-
flöden så finns det 6 stycken stora propellerpumpar för att pumpa ut vattenflödet.  
15 Normalt släpps de renade vattnen ut cirka 3 km från kustlinjen (Sjölunda av-
loppsreningsverk, 2017).  
 
16 Som tidigare nämnt så förs den mängd som är över verkets kapacitet till en bädd-
vattenanläggning. Bäddvattenanläggningen består av rensavskiljningsdel samt ett ma-
gasin som är uppdelad i 2 delar. Ena delen sker inflödet av avloppsvattnet och där 
tillsätts även plymer och järnklorid, där det fäller ut fosfor och partiklar tillsammans 
i en så kallad direktfällning. För att bäddvattenanläggningen ska ha en bra sedimente-
ring av partiklar så passerar avloppsvattnet lameller, där partiklar stoppas och sjun-
ker till botten. Skulle belastningen på reningsverket minska innan hela processen på 
bäddvattenanläggningen är genomfört så kan allt tömmas och gå genom den vanliga 
processen. 
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Figur 9: Bilden visar processchemat för Sjölunda anläggning (Sjölunda avloppsre-
ningsverk, 2017). 
 
17 Försedimenterings slammet transporteras till gravitationsförtjockningen, det sker 
på grund av för mycket vatten i försedimenteringsbassängerna. Gravitationsförtjock-
ning används för att slam mängden minskar och att partiklar i slammet sjunker till 
botten, som sedan leder till att partiklarna tillsammans med vattnet pumpas tillbaka 
till reningsverkets inlopp av avloppsvatten. Innan slammet åker vidare till förtjock-
ning. 
18 Förtjockning av överskottsslammet måste det passera rensgaller för borttagning 
av rens. Rens förs vidare till tvätt och sedan till förbränningsanläggningen. Vid för-
tjockningen tar det emot slam från mellansedimenteringen samt från flotationsan-
läggningen, för att få ut vatten från slammet används ett silband som låter vatten 
rinna ur utan att släppa genom större partiklar. Sedan transporteras slammet till sil-
bandsförtjockningen, men innan slammet går genom processen så måste det tillsättas 
polymer under silbandsförtjockningen, det görs för att kunna lätta processen med 
att få partiklarna frigöra vattnet. Vattnet förs vidare till reningsverkets inlopp av av-
loppsvattnet och slammet frakts vidare till  
19 Rötkammaren.  Under rötningen så bryts delar av slammet ner av mikroorgan-
ismer och förvandlar slammet till energirikt biogas. Denna process sker under tem-
peratur 35- 37 grader Celsius samt under anaerob miljö (syrefri förhållande). 
Sjölunda reningsverk har en rötslamsbehandling, som har en volym på 5 000 m³.  
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20 Reningsverket samlar in restaurangers fettavskiljare där det har organiskt 
material som avfall, detta samlas in i 2 stycken lagringstankar innan det pumpas till 
rötkammaren. 
21 Biogas produktionen producerar inte lika mycket biogas konstant, vilket gör att 
biogasen samlas in i gasklockor och sedan kunna jämna ut gasflödet.  
22 Största mängden av biogas produktionen transporteras vidare till 2 gasmotorer 
som sedan omvandla gasen till elektricitet samt värme till reningsverket, överskottet 
levereras till fjärrvärmenätet.  
23 Biogasen kan även renas för användning som transportmedel för fordon.  
24 Innan de rötade slammen förs vidare till slamavvattning kan det vid behov mel-
lanlagras i en stork tank (Sjölunda avloppsreningsverk, 2017). 
 25 Avvattningen av slammet sker i en centrifug, för att få en torrhalt tillsätts en po-
lymer innan slammet sätts in i centrifugen, det gör att slamflockarna upphör. Slam-
met transporteras vidare av en lastbil.  
26 Vattnet från slamavvattningen innehåller höga halter av ammoniumkväve vilket 
leder till att det behandlas separat satsvis reaktor (SBR) innan vattnet kan föras vi-
dare till inloppen av avloppsvattnet. I reaktorn (SBR) med hjälp av mikroorganismer 
skapas nitrit- och nitratkväve från dåvarande ammoniumkväve. Sedan avskiljs kväve 
genom tillsättning av luft till vattnet.  
27 Slammet innehåller stora mängder av näringsämnen som kan användas för olika 
ändamål. Slammet lagras i stora tankar där månadspartier skiljs åt för säker på god 
kvalité. Slammet kan producera anläggningsjord med en korsning av sand och andra 
strukturmaterial. 
 

3.3.1  Sjölunda fosforfällning 

 
Sjölundas fosforavskiljning sker genom förfällning med järnsulfat (figur 9). Vid flo-
tationanläggningen kan en viss mängd polyaluminiumklorid (PAX XL100) användas 
som efterfällning, dessa fosforreningsmetoden har en reningsgrad på 94%. Sjölunda 
reningsverk använder järnsulfat samt fällningskemikalier då det har minste påverkan 
på miljön och inte stör omgivningen. I miljörapporten som Max Granqvist skickade 
visar det att fosforreningen kan förbättras i viss mån (personlig kommunikation 2 
maj, 2017). Rapporten beskriver att vid ökad användning av fällningskemikalier (po-
lyaluminiumklordi) i efterfällningen skulle det kunna öka reningsgraden ytterligare 
men det anses också att det skulle leda till negativ miljöpåverkan samt att det skulle 
vara för kostsamt. Vilket leder till att reningsverket har sedan många år sedan an-
vänd järnsulfat, fördel av järnsulfat då det anses som lägre förbrukning än andra fäll-
ningskemikalie produkter men ger bättre resultat än de (VASYD, 2015). 
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Av den totala fosfor inflödet till reningsverket har man uppskattat att cirka 0,5% 
hamnar i externslam som samlas in i slutna tankar.  
 
Som tidigare nämnts så kan reningsverket ta emot avloppsvatten från alla anslutna. 
Det innebär cirka 2g fosfor per person/ dygn. Månadsmedelvärde på fosfor som är 
på 0,3 mg/l uppfylls av reningsverket, vid mars månad hade det överstigit månads-
värde med nästan 0,1 mg/l, vilket lede till att händelsen anmäldes till tillsynsmyn-
digheterna för utredning av händelsen.. Som bäst rening skedde under månad juli då 
månadsmedelvärde var på ungefär 2,2 mg/l, under november var månadsmedelvär-
det när på att överskrida som figuren visar. 

 
Figur 10: Visar det totalafosfor utflöden i månadsmedelvärde från Sjölunda renings-
verket under 2015 (VASYD, 2015). 
 
Anledningen till överskridande av månadsmedelvärde år 2015 att 2 stycken försedi-
menteringsbasänger på en av de två linjerna var avstängda, samtidigt som verket 
hade höga inflöden på grund av nederbörd enligt M. Granqvist (personlig kommuni-
kation 2 maj, 2017). Det resulterade i att slam strömmade ur och flotationsbassäng-
erna. Det förtydligar att inpumpningen för nederbördsbassängerna var avstänga för 
underhållsarbete som lede till att vatten vid utflöde hade höga värden när det passe-
rade provtagningspunkten. 
Miljöförvaltningen bedömde förklaringen och åtgärderna acceptabla men en uppfölj-
ning av fallet kommer ske. 
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En pe (personekvivalenter) är en persons förbrukning/ utsläpp av BOD7, N och P, 
enligt nationell statistik som Sverige utnyttjar så förbrukar en person cirka 70 g 
BOD7/d, cirka 12g N/d och cirka 2g P/d. 
 
Sjölunda kvävefällning 
Kväve behandlingen sker inte förrän i steg 9 (figur 9). Där avloppsvattnet förs vidare 
till aktivslamanläggning. Detta leder till att aktiva slammet har en stor mängd 
mikroorganismer som kommer och bryta ner det organiska materialet av avlopps-
vattnet. Denna process sker under aerob miljö (syrerikt). Luften tillsätts med av 
hjälp av blåsmaskiner och ställas in så att rätt mängd luft tillsätts. Luftningen tillsätts 
inte i hela bassängen utan bara på en del, vilket leder till att andra delen skapar en så 
kallad anoxisk miljö. Som leder till att mikroorganismerna kan förvandlar nitrat-
kväve till kvävgas. Sedan när avloppsvattnet förs vidare till steg 11 förvandlar ammo-
niumkväve till nitratkväve, förvandlingen sker i aerob miljö. Detta sker på de 4 bio-
bäddarna Sjölunda har, avloppsvattnet sprids på en stor veckat plastmaterial. Vid be-
hov kan delar återcirkulera till aktivslammanläggningen för att omvandla nitritkväve 
till kvävgas med hjälp av kolkällan som för denitrifikationen av nitratkväve till kväv-
gas. Sedan förs avloppsvattnet vidare till efterdenitrifikationen, där avloppsvattnet 
avlägsnar kvävet genom små plastmaterialsenheter. För att påbörja/ förbättra ned-
brytningen så tillsätts en liten mängd lättnedbrytbar kolkälla i form av etanol och an-
vänds som energikälla för bakterierna.  
 

3.4 Kungssängsverket 

 
Process  

A- Förbehandling 
Vid inflöde av avloppsvattnet så passeras det först silgaller för att rensa bort plast, 
papper och större föremål, enligt E. Cato så tar verket emot 300 kg rens varje dygn 
(personlig kommunikation 11 maj, 2017). Efter silgallret tillsätts järnklorid för fäll-
ning av fosfor samt för att det gör försedimenteringen bättre. Det som sker är att 
fosforn bildar flockar och sjunker på botten och sedan kan det skrapas bort, en del av 
fosforn får vara kvar för biologiskasteget ska fungera på grundligt sätt.  I figur 11 vi-
sas steg A noggrant. För mer information se bilaga 1. 
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Figur 11: Steg A, mekanisk rening på Kungssängsverket (Uppsala vatten, 
2017). 
 

B- Biologiska reningssteg samt kväveavskiljning 
I detta steg sker nedbrytning med hjälp av mikroorganismer, aktiv slam i luft-
ningsbasängen. Detta steg sker i naturen också, skillnaden är att på anlägg-
ningen går det snabbare på grund av halten av mikroorganismer är högre samt 
tillsättning av syre gör så att det får tillräckligt med syre. Ammoniumkväve 
som består av cirka 70%  omvandlas till nitratkväve med hjälp av de bakterier 
samt syre tillsättningen som finns i bassängen. När ammoniumkväve upphör 
så skickas avloppsvattnet vidare till en syrefri bassäng där avloppsvattnet för 
blir orörd och syre fattigt (0 syre). I bassängen så förbrukar bakterierna ni-
trat som syrekälla som leder till att kvar blir kvävgas. Den huvuddelen av ak-
tiva slammet pumpas tillbaka till försedimenteringen som returslam på grund 
av den höga slamhalten, resterande transporteras vidare till slambehand-
lingen. I figur 12 och bilaga 2 visar processen på biologiska samt kväveavskilj-
ningen, och ger en tydlig bild på hur det fungerar. Bilaga 2 visar i procent på 
hur mycket kvarstående kväve och fosfor finns efter behandlingen. I bilaga 3 
till 5 visar luftnings metod uppifrån. 
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Figur 12: Steg B, Skiss över luftningssteget av avloppsvattnet i Kungsängsver-
ket (Uppsala vatten, 2017). 
 

C- Kemiska reningssteget 
För minskning av fosfor så tillsätts järnklorid igen innan det släpps ut i Fy-
risån, även här så bildar det flockar och sjunker till botten och vattnet kan se-
dan passera lamell sedimenteringen innan utsläpp. Lamell är snedställda ski-
vor så tar upp mindre flockar, vilket gör att det jobbar effektivt och bassäng-
erna mindre än vad det annars brukar vara. Innan utsläpp så passerar vattnet 
en värmepump, för att energi återvinna. I bilaga 6 anges hur mycket som re-
nas i procent. 
 

 
Figur 13: Steg C och D, kemiska reningssteget och energiåtervinning på 
Kungsängsverket (Uppsala vatten, 2017).  
 

D- Energiåtervinning 
Efter att avloppsvattnet har renats brukar vattnets temperatur variera mellan 
10° C till 18° C, anläggningen har en värmepump som tar ut det mesta ener-



31 

gin. Reningsverket får ut 4 gånger så mycket energin än vad anläggningen för-
brukar per dygn. Som leder till att resterande används som fjärrvärme och 
fjärrkyla. Anläggningen förbrukar 12 gWh. Figur 13 ger en tydlig bild på hur 
det får ut värme hur avloppsvattnet. 
 

E- Slambehandling 
Efter varje reningssteg bildas det slam som innehåller stora mängder vatten, 
som sedan hamnar hos slamförtjockaren och silar där slammet avvattnas. Hos 
slamförtjockare och silar så minskar slammets volym då nästan all vatten tas 
bort. När detta steg har fullbordas så skickas slammet vidare till rötkammaren 
där den ska vara i några veckor. Bilaga 1G. Visar slammet innan det rötas. 
 
I rötkammaren bildas det energirik biogas som till största mängd består av 
metan, det sker genom nedbrytning av organiska substanser i en syrefri miljö 
samt vid en temperatur på 37 °C. Innan slammet ska lagras i silor för kom-
mande transport till Hovgårdens avfallsanläggning så måste slammet passera 
centrifugen där det avvattnas igen. Figur 14 visar steget sambehandling. 
 

F- Avloppsslam 
Avloppsslammet innehåller stora mängder näringsämnen och mull som är 
viktigt för jordbruk, det viktiga är att ta bort eller minimera halterna av de 
oönskade ämnen så som metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet. 
Målet är att efter centrifugen kunna skicka avloppsslammet till bönder som 
kan använda det som gödsel. I dagsläget skickas ungefär 50% till Hovgårdens 
avfallsanläggning där det använder avloppsslammet som täckning på deponi, 
och resterande 50% skickas till bönder som gödsel, och det görs om det inte 
är för höga halter av organiska miljögifter eller liknanden.  
 

G- Biogashantering 
Biogasen från rötkammaren samlas i en gasklocka som fungerar som en ut-
jämning. Gasklockan tar emot även biogas från anläggningen där matavfall 
och andra organiska material rötas. Det mesta används som fordonsbränsle, 
varje dygns produktion av biogas ersätter 10 000 liter bensin. Resterande av 
biogasen används som produktion av el och värme i en gasmotor. När gasen 
eldas i gaspannorna så skapas det värme, och värmen tas ut och används för 
att värma rötkammare samt andra byggnader på anläggningen. Figur 14 visar 
slambehandling, Avloppsslam samt biogashanteringens process.  
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Figur 14: visar 3 steg på Kungssängsverket i Uppsala. Stegen är (E)slambe-
handling, (F) Avloppsslam och (G) Biogashantering. (Uppsala vatten, 2017). 
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3.5 Duvbackens reningsverk  

 
1 Avloppsvattnet passerar genom det mekaniska reningssteget där det finns galler 
som fångar upp större partiklar. 2 Sedan passerar vattnet ett sandfång, här av avskiljs 
sand och grus genom att de tyngre partiklarna sjunker till botten. 3 Avfallet från 
rensgallret och sandfången samlas upp i containrar. 4 I detta steg tillsätts kemikalier 
från kemikalietanken som hjälper tyngre partiklar att sjunka till botten. 5 Slammet 
som blir över från försedimenteringen leds vidare till slamförtjockaren där slammen 
rötas. Värmen från rötkammaren används som el och värme. Slamlagret från röt-
kammaren transporteras till (D) centrifugen där det avvattnas innan det används som 
gödning.  
 
6 I detta steg går vattnet igenom en biologisk rening. Nedbrytning sker med hjälp av 
mikroorganismer. Luftning gör även att syrenivån i vattnet ökar vilket leder till att 
processen går snabbare. 8 En del av slammet förs tillbaka till steg nummer 6 och det 
heter returslam. 9 Överskottslam förs vidare till rötkammaren. 10 Vattnet slut be-
handlas genom fin rening innan det släpps ut igen (11) (Gästrikevatten, 2016).  
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Figur 15: Processschema för Duvbackens reningsverks i Gävle (Gästrikevatten, 
2016).  
Duvbackens reningsverk har tidigare år hållit sig inom gränsvärdarna när det gäller 
olika utstläpp, se tabell 4. Som man ser i tabellen så finns det inget gränsvärde för 
Tot-N vilket i framtiden kanske kommer att förändras.  
 
Tabell 4: Utsläppsmängder av BOD, Tot-P, Tot-N och COD från Duvbackens re-
ningsverk (Gästrikevatten, 2016).  
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Reningsverket i Gävle tar som alla andra reningsverk emot väldigt mycket vatten 
som innehåller P-tot, N-tot och vatten från industrier. Tabell 5 nedan visar hur 
mycket av de olika ämnerna som inkommer till reningsverken under åren 2013, 
2014, 2015. 
 
 
Tabell 5: Inkommande belastning av BOD, P-tot, N-tot och industri flöden till  
Duvbackens reningsverk (Gästrikevatten, 2016).  

 
 
 
 

3.6  Sammanställning  

 
Vid jämförelse av de 5 reningsverkens vatteninflöden konstaterades att Henriksdal 
reningsverk och Ryaverket tar emot mest avloppsvatten med 252 000 m³ varje dygn 
respektive 338 026 m³. Duvbackens reningsverk hade minst inflöde med endast 
33 128 m³/dygn (tabell 6). Dessa värden utgår ifrån uppgifter från de intervjuade 
kontaktpersonerna. Frågan som ställdes var ”Hur många liter avloppsvatten tar ni 
ungefär emot varje dag, år” 
 
 
 
 
Tabell 6: Intag av avloppsvatten på alla anläggningar som har undersökts. Alla sum-
mor är beräknad i m³.   

Mängd avloppsvatten som tas in i respektive 
avloppsreningsverk per dag och per år 

År 

Henriksdal re-
ningsverk 

252 000 m3/dygn. 91 980 000 m3/år 201
5 
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Ryaverket 338 026.6 m3/dygn 123 379 709 m3/år 201
6 

Sjölunda re-
ningsverk 

1350 l/s.  116 640 m3/dygn, 42 573 6003/år 201
4 

Kungssängsver-
ket 

52 800 m3/dygn. 17 914 900 m3/år 201
6 

Duvbackens re-
ningsverk 

33 128 m3/dygn. 12 091 720 m3/år 201
5 

 
 
Intag av kväve är som störst hos Henriksdal reningsverk med över 4 000 ton/ år, ef-
ter Henriksdal är det Ryaverket med ett inflöde på över 3 500 ton kväve per år. Ta-
bell 7 visar att Duvbackens intag är 727 ton kväve varje år, och har lägst utsläpp av 
kväve med endast 375 ton kväve varje år.  
 
Högst reningsgrad gällande fosfor hade Kungssängsverket med hela 98%, medan 
Ryaverket hade endast 93,9% reningsgrad. Tabell 7 visar reningsgraden gällande 
fosfor och kväve hantering på alla anläggningar som har granskats i denna rapport. 
Gällande kväve hade Duvbacken lägst rening, vilket inte är upprörande då J. 
Roslund förklarade att anläggningen inte renar kväve. Henriksdal hade endast 96,5% 
reningsgrad gällande fosfor och hade bäst reningsgrad gällande kväve. 
 
Störst skillnad mellan intag och utsläpp av kväve är Henriksdal reningsverk där det 
renar över 3 400 ton kväve under år 2015.  
 
Tabell 7: Intag och utsläpp av mängden N-tot (kväve) och P-tot (fosfor), värden är 
beräknad i ton/år samt % reningsgrad 

 

Henriks-
dal 

Ryver-
ket Sjölunda 

Kungssängsver-
ket 

Duv-
backen 

Intag av N-tot 
ton/år 4 300 3 659 1 691 860 727 
Utsläpp av N-tot 
ton/år 870 1051 436 180 375 
Intag av P-tot 
ton/år 600 474 188 110 124 
Utsläpp av P-tot 
ton/år 21 26,2 12 1,5 3,28 
Reningsgrad Kväve 
(%) 80 65,4 73 74 48,8 
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Reningsgrad Fosfor 
(%) 96,5 93,9 94 98 97,4 

 
Samtliga intervjuade förklarade att utsläpp av kväve inte har lika mycket effekt som 
fosfor då reningsverket omvandlar ammoniumkväve till nitratkväve i biobäddar, och 
sedan omvandlas nitratkväve till kvävgas. 
 
Flera av reningsverken jobbar ständigt med att förbättra sina processer för att få en 
ökad reningsgrad och mindre utsläpp av fosfor och kväve, se tabell 8. Tex. Vill 
Sjölunda i framtiden bygga en helt ny anläggning till 2018. 
 
M. Lind på Henriksdal berättade att Stockholm vatten har planer att avveckla 
Bromma reningsverk och ansluta alla hushåll till Henriksdals reningsverk. Beräknad 
med alla 300 000 anslutna från Bromma reningsverk kommer Henriksdals bli störst i 
Europa tillsammans med planerade membrantekniken. Det är beräknat att bio-
membran kommer rena vattnet bättre och inte behöver lika mycket plats som de nu-
varande biologiska stegen. M. Lind berättar att den avvecklade anläggningen för-
modligen kommer tillhöra Henriksdal men påpekar att den delen inte är klart samt 
att byggnaden kan omvandlas till bostäder. 
 
Ryaverket hade enligt deras miljörapport problem med klagomål från boende i när-
heten angående lukt som sprids från en tunnel som tillhörde reningsverket. Anled-
ningen var portar som stod öppna under pågående arbete, anledningen var att syre-
nivån var för låg om portarna skulle hållas stängda. Detta löste Gryab AB genom att 
installera fläktsystem som tillförde syre till Hulan tunneln. Tack var det detta fläkt-
system kunde portarna till tunneln hållas stängde och lukten i området minskade 
snabbt. Styrelsen för Gryab AB har även bestämt att senast år 2018 ska Grya vara 
klimatneutrala. Detta innebär att koldioxidavtrycket/ansluten person kommer att 
vara 0 eller lägre. 2015 valde Grya att plocka fram ett program för att minska påver-
kan på klimatet. Gryab AB anser att under året 2015 följdes den planen.  
 
Sjölunda har planerad att ha den nya sandfång och gallret installerad och driftklar år 
2018 enligt M. Granqvist (personlig kommunikation 2 maj, 2017). Vid frågor om 
läckage och hur det uppföljer kunde M. Granqvist inte svara exakt men förklarade 
att alla läckage och fel skrivs ner och det sker en inspektion och minst en uppföljning 
(personlig kommunikation 2 maj, 2017). 
 
E. Cato på Kungssängsverket talade om BBK- filter som installerades under 2016 på 
grund av klagomål av omgivningen för illa luktade doft. Utöver det finns det inga 
planerade ombyggnationer på anläggningen, Kungssängsverkets önskemål är att ha 
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ett kretslopp där all slam används som gödsel och inte som sluttäck på deponi. Enligt 
E. Cato används cirka 50% till gödsel och resterande som sluttäck på deponi, anled-
ningen till varför inte all slam används vid gödsel är att biland har slammet för höga 
halter av järn eller BOD7 som stoppar slammet att användas som gödsel. Renove-
ring  
 
Duvbackens reningsverk  
 
Enligt J. Roslund har inga större förändringar gjort på reningsverket. Några kompo-
nenter såsom blåsmaskiner har blivit utbytta enligt miljörapporten och enligt Jon 
själv har aerob 3 tagits bort och luftning har bytts mot omrörare på verket. Duv-
backens kommer att ansöka om ett tillstånd inför framtiden som omfattar ansökan 
om 120.000pe. Pilotförsök på skrivfilter har gjorts, detta i syfte om kraven för total-
fosfor kommer att bli hårdare. Utredning angående belastningen som sker på Duv-
backen är i nuläget igång. Det finns även planer på att bygga ett nytt reningsverk, al-
ternativt bygga om det befintliga.  
 
 
Tabell 8: Senaste och planerade inventeringar och åtgärder på alla undersökta re-
ningsverk.  

Senaste inventering/åt-
gärder 

Planerade framtida åt-
gärder 

Henriksdal re-
ningsverk 

Försök i pilotanläggning in-
för planerad utbyggnad. 

Bygga nytt biomembran  

Ryaverket  Nytt fläktsystem till Hulan 
tunneln 

Gryaab ska senast 
år 2018 vara klimatne-
utrala 

Sjölunda renings-
verk 

Rensgallret byggdes om till 
2017 

Ny anläggning 2018 

Kungssängsverket BBK-filter monterades 2016 
för att minska klagomål på 
lukt 

Öka användningen av slam 
som gödsel till åkermark 
till 2018 

Duvbackens re-
ningsverk  

Byte av blåsmaskin 2. Byte 
av skrapspel. Montage av av-
dragsränna för flytslam. Pro-
cessmanual framtagen. 

 Söka tillstånd för 
120.000pe  
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3.7  Lagar och regler 

 
Enligt naturvårdsverket ska det finnas en havsplan för varje havsområde, Bott-
niska viken, Östersjön och Västerhavet, för att underlätta och vägleda myndig-
heter och kommuner vid prövning och planläggning vid begäran på användning 
av området.  `` Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områ-
den som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utan-
för den baslinje som avses i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Syftet 
med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havs-
planerna ska beslutas av regeringen.´´ (Riksdagen, 2011). 
 
Miljöbalken som förkortas med MB är Sveriges Miljölagstiftning och trädde i 
kraft år 1999. Ändamålet med Miljöbalken är att ha en livsstil som är hälsosam 
och god miljö för nuvarande generation som inte påverkar negativt nästa gene-
ration (Svenskvatten, 2016). Miljöbalkens lagstiftning gäller för privatpersoner 
och verksamhetsutövare, Miljöbalken inkluderar även att reningsverken ska hålla 
lagar och kraven som finns. Det sker av egenkontroll som är en skyldighet och 
vid behov kan tillsynsmyndigheterna tvinga fram åtgärder om anläggningen inte 
funkar som den ska.  Miljöbalken har krav på att verksamhetsutövaren måste an-
mäla störningar, alla uppgifter måste sedan sammanställas i dokument för myn-
digheterna ska kunna undersöka vilka åtgärder som har förekommit och har en 
uppföljning genomfört av verksamhetsutövaren och vad blev resultatet(Svensk-
vatten, 2016). 
 
Naturvårdsverket har med stöd av Europiska direktivet med 74 av § förordning 
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningen 
1998:901 där det handlar om verksamhetsutövarens egenkontroll, Där det inne-
håller bestämmelser angående hur reningen och utsläppskrav från avloppsvatten 
från tätbebyggelse (Naturvårdsverket, 2016).  
 
Alla reningsverk som har undersökt håller kraven (tabell 7 och tabell 9). Där re-
ningsverk mellan 10 000- 100 000pe ska ej överstiga 2 mg/l P och ha minskat 
fosforbelastningen med minst 80 %, är det mer än 100 000 skat det ha 1 mg/l P 
och har också krav på minst 80% reduktion av inflödet av fosfor. Gällande kvä-
veutsläpp till känsliga områden ska inflödet av kvävehalten i avloppsvattnet 
minska med 70- 80%. En kväverening på 70- 80 % uppnår 3 stycken av all 5 re-
ningsverk, Ryaverket uppnår 65,4 % och Duvbackens reningsverk uppnår end-
ast 48,8, se tabell 7. Men då Duvbackens reningsverk och Ryaverket inte ligger i 
ett känsligt område så behöver reningsverken inte uppnå de krav från Europiska 
direktivet med en kväve rening på 70- 80%.  Dessa krav gäller från ungefär 
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Norrtälje och söder ut och sedan runt den svenska kusten som är i kontakt med 
Egentliga Östersjön. Reningsverken måste uppfylla kraven från Europiska un-
ionen men även Miljöbalkens krav måste uppfyllas. Under en kort intervju med 
Anna- Marie Sundin från Naturvårdsverket så förtydligades att detta krav (tabell 
9) fortfarande endast gäller från ungefär Norrtälje och söder ut, och att det har 
vid få tal tillfällen varit diskussion om att ha detta krav för hela Svenska kusten 
och inte bara vid områden som betraktas som känsligt område. 

 
Tabell 9: Europiska direktiv, angående utsläppskraven till känsliga områden. 
(91/271/EEG), 1991. 

 
 

Uppnår inte Sverige Europiska direktiven kan Sverige få böter som minst uppgår till 
21 miljoner i standardbelopp eller en *medelsvår överträdelse* som innebär att lan-
det får 260 000kr böter varje dag, som blir årligen runt 95 miljoner (Jenny Sti-
ernstedt.2013). 
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4 Diskussion 

Alla dessa reningsverk bidrar till att lösa viktiga uppgifter bland annat att rena vatten 
från hushåll och industrier runt om Sverige. För mycket utsläpp av näringsämnen 
bland annat kväve och fosfor bidrar till övergödning till Östersjön vilket leder till 
skador hos människor och djur. De reningsverk som har undersökt i denna rapport 
har väldigt höga krav på sig när det gäller utsläpp av näringsämnen ut till sjöar och 
vattendrag. Därför pågår det ständigt arbete mot bättre reningstekniker som leder 
till mer och bättre renat avloppsvatten. Vi har dock fått kännedom om att ekonomin 
påverkar många beslut. 

 
Alla reningsverk hade liknande reningssteg, det vill säga mekanisk, biologisk och ke-
miskrening. Anläggningarna hade reningsstegen uppbyggda på olika sätt vilket 
gjorde att vi förstod att det skulle finns skillnader i intag och utsläpp av fosfor och 
kväve. Det är dock överraskande hur hög reningsgrad alla reningsverk har när det 
gäller fosforrening. Alla låg på över 90%, Kungssängsverket har en reningsgrad på 
98% i gällande fosfor, vilket är bland det bästa resultatet som vi har fått fram i detta 
arbete. Reningsgraden gällande kväve hade Kungssängsverket näst bäst resultat där 
det var över 70 %. Anläggningen renar endast 5% av kväve i mekaniska steget me-
dan i biologiska steget med kväveavskiljning tas det bort 70% av inflödet, som leder 
till att endast 25% kväve är kvar av det totala inflödet. Sedan tas det ytterligare 24% 
bort i det kemiska reningssteget. Bäst reningsgrad på kväve sker hos Henriksdal, där 
det tar bort 80%. Något som bekymrar oss är att Duvbacken i Gävle inte behandlar 
kväve vilket är anledningen till varför de har en reningsgrad på under 50%. Led-
ningen kommer ansöka om att öka personekvivalenter till 120 000 för att kunna 
rena avloppsvattnet utan att överbelasta reningsverk, men det finns inga uppgifter 
om hur det kommer bli angående kväve hanteringen. Kommer anläggningen rena 
kväve om det skulle beviljas att ta emot 120 000 personekvivalenter, eller kommer 
anläggningen fortsätta som den gör i dagsläge, i sån fall kommer kväve utsläppen öka 
från Duvbacken som kommer ha en negativ påverkan på längre sikt tror vi. 

 
Ett exempel är när M. Granqvist från Sjölunda förklarade att det kan tillsätta järn-
klorid ett steg till innan utsläpp av avloppsvattnet men att det blir för dyrt för re-
ningsverket, det vill säga att det inte är värd det. Sjölunda reningsverk kommer per-
sonekvivalenter (pe) att öka, där av kommer en ny anläggning att vara klar 2018. 
Denna utbyggnation leder att reningsverket kommer att kunna behandla större 
mängd avloppsvatten än den nuvarande anläggningen 

 
Som tabell 6 visar ser vi att Henriksdals reningsverk har flest personekvivalenter 
(pe) som är anslutna vilket leder till mest inflöde av avloppsvatten. Inflödet kommer 
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öka med betydligt mer när Bromma reningsverk avvecklas och alla 300 000 anslu-
tande till Bromma kopplas till Henriksdal. Trots att det blir mer belastning på Hen-
riksdal så kommer det inte påverka reningsgraden på avloppsvattnet när den nya 
membrantekniken är installerad på alla sju biologiska reningsblocken. Biomembran 
är en ny teknik som tar mindre plats än det nuvarande biologiska steget och renar 
minst lika bra samt kan den ta emot dubbel så mycket avloppsvatten än den nuva-
rande tekniken. 

  
Även Gävles befolkning ökar med åren, det medför att Duvbackens reningsverk be-
lastas mer och mer. Därför kommer ledningen för anläggningen att skicka in en an-
sökan där det beskrivs att de vill kunna de emot 120 000pe, detta kommer medföra 
utbyggnationer av reningsverket. Duvbackens ledning håller för tillfället att utreda 
Duvbackens framtid. Nya tekniker håller på och tas fram för ett nytt reningsverk el-
ler alternativt ombyggnationerna för det befintliga reningsverket, J. Roslund säger 
att för tillfälligt finns det inga fler uppgifter om detta. 

 
Både Ryaverket och Kungssängsverket har inga planer på nya ombyggnationer på an-
läggningen. Dessa anläggningar har andra planer, det vill säga att slammet från 
Kungssängsverket ska användas som gödsel i 100% och inte som i dags läget bara 
50%. Ryaverket har som mål att vara klimatneutral år 2018, det kommer att ske i 
olika inriktningar såsom att byta utebelysning till led lampor vilket kommer resul-
tera till att det kommer minska med cirka 20 000kWh/år. Även att öka slam hante-
ringen så att större mängd hamnar på jordbruk som gödsel. 

 
Något som vi fastnade för var hur Kungssängsverket och Henriksdal tog vara på vär-
met i avloppsvattnet genom att återvinna värmet, se figur 13 för Kungssängsverkets 
metod. Vi tycker att de andra reningsverken borde utföra denna metod med deras 
avloppsvatten innan det släpper ut det. Fördelen med det är att anläggningen kan 
försörja sig själv och eventuellt sälja det som blir över som fjärrvärme eller fjärrkyla. 
Kungssängsverket producerar 48 gWh men endast förbrukar en fjärdedel och säljer 
resten som fjärrvärme. Skulle andra reningsverk utföra detta skulle det kanske 
minska driftkostnaden.  

 
Skulle Sverige införa nuvarande krav för känsliga områden till hela svenska kusten så 
skulle det ledda till problem för Duvbacken och Ryaverket. Dessa två reningsverk 
uppnår inte en kväve rening på 70-80%, Ryaverket har bäst rening med 65,4% me-
dan Duvbacken inte uppnår 50% kväverening. Alla reningsverk som har undersökt 
uppnår fosforkraven om reduktion på minst 80% av inflödet, vilket alla uppnår med 
goda marginaler. Vi tycker att Duvbacken borde införa kväverening på reningsver-
ket, en metod dom kan använda är Kungssängsverkets biologiska steg (se bilaga 2). I 
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denna metod renar 70% av kvävet hos Kungssängsverket. Vi tycker att regeringen 
borde höja fosforreduktionen ytterligare 10% om inte mer, då den som har minst 
fosforrening uppnår 93,9, skulle det införa högre krav så kanske Kungssängsverket 
kan dela med sig hur dom renar, då reningsverket renar 98% fosfor. Men skulle Sve-
riges regering höja kraven för kväve så att det blir minst 80% renat kväve av inflödet 
så skulle endast Henriksdals reningsverk uppnå kraven i dagsläget. Uppnår inte Sve-
rige kraven från Europiska direktiven kan det leda till straff i form av höga böter. Vi 
hoppas att Sverige uppnår kraven och om Sverige inte uppnår så kan landet få böter 
som är nästan 95 miljoner kronor. Det skulle kännas tråkigt att betala en hög summa 
när man kan göra mycket mer nyttja för dem pengarna. Ska resterande reningsverk 
förbättra sin kväverening borde de se över hur Henriksdals reningsprocess ser ut och 
kanske använda samma metod men i en mindre version.  
Henriksdals reningsverk använder pumpstationer för att lyfta vattnet från försedi-
menteringen till biosteget, där lyfthöjden är 1,67meter vid medelflöde. Avlopps-
vattnet förs vidare till luftningsbassängerna, där delas vattnet upp i olika zoner. En 
zon är inblandningsson på en 1 400 m³ och sedan 6 stycken luftade eller anoxiska zo-
ner. Sedan finns det en avslutningszon på 710 m³. Uppehållstiden i zonerna är 13 
timmar, för bättre förståelse se figur 8, steg 6 och 7. 
 
Ett exempel för Duvbackens reningsverk kan vara att man använder lika lyfthöjd i 
mindre bassänger och i mindre antal bassänger. Duvbacken kan kanske öka uppe-
hållstiden då Duvbacken endast tar emot 33 128 m³/dygn och inte 252 000 
m³/dygn som Henriksdal gör. Med längre uppehållstid kanske det resulterar till 
bättre reningsgrad. 
 
Europiska Unionen har länge haft en plan på att införa samma krav för alla renings-
verk längs hela kusten. Det skulle innebära att alla reningsverk kommer att ha 
samma utsläppskrav när det gäller ämnen som t.ex. Kväve och fosfor. Dock har 
denna plan inte ännu införts vilket har lett till att de gamla kraven finns kvar. Det 
vill säga att reningsverk som inte ligger inom känsligt område får släppa ut högre 
värden av dessa ämnen. Det kommer i framtiden leda till att allt fler vattenområden 
blir klassad som känsligt område.  
 
Mänsklig påverkan tillsammans med klimatförändringar kan orsaka problem med biolo-
giska systemet, klimatförändringen kommer även påverka oss människor när det gäller 
hur vi kan använda kustområdena. Översvämningar och häftiga stormar kan leda till stora 
samhällsförstöringar (Strandmark, et al., 2015).  
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5 Slutsatser 

Det vi har kommit fram till i denna rapport är att många reningsverk trots allt håller 
bra standard. Alla reningsverk som är presenterade i rapporten har väldigt god fos-
forrenings, något som närmare undersökningar med hjälp av olika metoder har an-
vänts. Det är något som är väldigt positivt för Sveriges framtid då vi ständigt behö-
ver utöka hållbar utveckling och arbeta hårt för ekosystemen i våra hav runt om i 
värden, inte minst Östersjön. De reningsverk som hade sämre reningsgrad när det 
gäller kväve var Duvbackens reningsverk och Ryaverket. Det finns olika anledningar 
till detta, dels har Duvbackens reingsverk ingen kväverening alls då området där re-
nat vatten släpps ut från reningsverket, inte ligger inom ”känsligt område” zonen 
som gäller från Norrtälje och söder ut samt längst den svenska kusten som är i kon-
takt med Egentliga Östersjön. Duvbacken ligger i Gävle och är därmed längre upp 
än Norrtälje. När det gäller Ryaverket så ligger det reningsverket vid kusten mot 
stilla havet, där med gäller inte kraven för ”känsligt området” som omfattar kusten 
vid Egentliga Östersjön. Det som är viktigt att komma ihåg är att inget av renings-
verken släpper ut mer än vad de borde när det gäller utsläppskraven, vissa renings-
verk borde möjligtvis minska sina utsläpp inför framtiden, men än så länge håller de 
sig innan för kraven vilket är väldigt positivt. Det har tidigare varit en diskussion hos 
EU angående strängare krav runt hela Sveriges kust. Skulle det i framtiden vissa sig 
att kraven för känsligt område utökar och täcker hela svenska kusten kommer bland 
annat reningsverket Duvbacken i Gävle behöva ta till åtgärder för att klara framtida 
utsläppskrav. Detta gäller även Ryaverket då kväveutsläppen eventuellt kommer 
överstiga EUs krav för kustutsläpp.  
 
Tittar man på Svenska reningsverken idag så tar Ryaverket och Henriksdal emot 
mest avloppsvatten i hela Sverige. Det gör dessa reningsverk till Sveriges största. 
Ryaverket tar emot omkring 338. 000 m³/dygn, Henriksdals tar emot omkring 
252. 000 m³/ dygn. I framtiden kommer Bromma reningsverk att avvecklas och det 
kommer att leda till att omkring ytterligare 300. 000 personer kommer att anslutas 
till Henriksdals Reningsverk vilket bidrar till mer inflöde av avloppsvatten. Av de 
reningsverk som har undersökts i denna rapport så tar Duvbackens reningsverk emot 
omkring 33. 000 m³/dygn, vilket är det reningsverk som har minst inflöde av de un-
dersökta i denna rapport.   
 
Denna rapport har bevisat att alla reningsverk har olika processer och olika möj-
ligheter. När man tittar på utsläppsvärdena måste man gemförra dessa med re-
ningsverkens olika sätt att hantera avloppsvatten. All reningsverk drevs igång vid 
olika tidpunkt och hade olika förutsättningar. Ekonomi är något som styr de som 
äger reningsverken väldigt mycket.  
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6 Framtida studier 

I framtiden gäller det för de flesta reningsverk att följa upp arbetet mot mindre ut-
släpp av näringsämnena kväve och fosfor. Många av reningsverken har riktigt bra 
planer på gång och det gäller att dessa planer går i bruk. Både VASYD i Malmö och 
Gästrikevatten i Gävle planerar att bebygga nya anläggningar alternativt bygga ut de 
nuvarande verken för kunna klara mer belastning från fler personekvivalenter (pe) 
och samtidigt släppa ut mindre näringsämnen till sjöar och vattendrag som i slutän-
dan kommer hamna i Östersjön. 
 
Det ska även bli intressant att se om Grya AB kommer uppnå att vara klimatneutrala 
till 2018. Det är ett mål som är svårt att uppnå men genom men små förändringar 
leder till stora resultat i slutändan. Om Ryaverket uppnår detta mål kommer det att 
inspirera flera andra ledande reningsverk att gå i samma riktning.   
 
Allt strängare utsläppskrav för kväve och fosfor ser vi som något positivt då det bi-
drar till att reningsverk måste skärpa sina tekniker och reningssteg för att klara kra-
ven. Vilket i sin tur, tror vi, skulle förbättra situationen i hela Östersjön.  
 
Naturvårdsverket anser att det pågått en debatt under en längre tid angående ut-
släppskraven längs Sveriges kust. De menar ett EU vill att det ska vara samma ut-
släppskrav för hela Sverige, samtidigt som de nordligare delarna av Östersjön (Bot-
tenhavet och Bottenhavet) inte anses vara känsliga områden med avseende på kvävet. 
Som det är just nu, så behöver inte t.ex. Duvbackens reningsverk i Gävle ha någon 
ytterligare kväverening då området där vattnet släpps ut inte anses vara känsligt för 
kväve utsläpp. Skulle det bli så att EU väljer att ändra till samma utsläppskrav för 
hela Sverige kommer t.ex. Duvbackens reningsverk att vara tvungna att ha ny kväve-
rening högt på sin prioriteringslista, och Ryaverket måste förbättra då anläggningen 
har endast 63 % kväverening. 
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Kungsängens reningsverk i Uppsala 
 
 

 
A: Mekaniska reningen på Kungssängsverket i Uppsala. 
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B: Biologiska reningen på Kungssängsverket i Uppsala. 
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C: Luftning på Kungssängsverket i Uppsala. 
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D: Luftning på Kungssängsverket i Uppsala. 
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Bilaga E 

 
E: Luftning och försedimentering i på den här avdelningen hos Kungssängsverket i 
Uppsala. 
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F: Kemiska reningssteget samt energiåtervinning på Kungssängsverket i Uppsala. 
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Bilaga G 

 
G: Slammet innan rötning,  Kungssängsverket i Uppsala. 
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H: Slambehandling på Kungssängsverket i Uppsala. 
  



A9 

Bilaga I 

 
Frågorna i punktform, som ställdes till reningsverken via mail, telefonkontakt och 
direkt intervju.  
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