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Modell för fördelning av investeringarna mellan deltagande
kommuner i nya Sjölunda som utöver förväntad befolkning
även beaktar de investeringsbehov som respektive
deltagande kommun har utan samverkan
Investeringskostnaderna för de tre olika system härrör från ny- och
ombyggnationer. Kostnaderna är samlade och fördelas för respektive
system. Att fördela ut varje kommuns kostnad utan en regional
samverkan är därför inte möjlig. De lokala investeringsbehoven för
nödvändig utbyggnad av avloppsreningen framgår av tabell nedan.

Skillnader i höjning av VA-taxan av de olika förslagen
System 1

System 2

System 3

Kostnadsökning

185%

190%

184%

Befolkningsförändring

31%

31%

31%

VA-taxeförändring

118%

122%

118%

Tabell Skillnader i höjning av VA-taxan i Lund av de olika förslagen

Denna tabell är en beräkning av VA-taxan för de olika
systemalternativen givet den kunskap och information vi har idag.
Skillnaderna mellan utfallen ligger inom felmarginalen och resultatet
kan bara ses som en indikation om vilket härad vi befinner oss i. Det
är inte en sanning som ska avgöra systemval eller ligga till grund för
andra politiska beslut. Beräkningen bygger på en 20-årsprognos med
bland annat följande osäkerheter:



Tidplan för investeringarna, dvs investeringarnas storlek/år
Driftskostnaderna är antagna till dagens nivå
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Reinvesteringar i befintligt nät är idag inte planerade för hela
tjugoårsperioden vilket innebär att det är schabloner och
antaganden som bildar grund för beräkningarna
Förbrukning dricksvatten är antagen till dagens nivå
Prognos för dricksvattenkostnader schablonberäknad för
perioden 2030-2040
Inflationens storlek under perioden, antagen till 2%

Genom följande figur erhålls en bild av hur stor del av taxeökningen
som är hänförlig till programmet Hållbar avloppsrening. Exemplet
visar utfallet från System 2. System 1 och 3 ger en snarlig bild då
skillnaderna mellan de tre systemen är små.
Figur 1.

Figur 1. HARs andel av taxeökningen 2020-2040 för Lund.
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Analys av vad tillämpning av moderna kretsloppstekniker
där såväl dagvatten som gråvatten i större utsträckning
separeras, cirkuleras i hållbara kretslopp och fördröjs för att
minska belastningen på Källby reningsverk.
Ett fungerande avloppssystem är en förutsättning för vår hälsa och
miljö. Fokus när de nuvarande avloppssystemen började byggas upp
för runt hundra år sedan var att minska risken för smittspridning.
Efter hand har avloppshanteringens påverkan på miljö- och
hållbarhetsfrågor fått allt större betydelse. Numera benämns
framtidens avloppsreningsverk ”Resource Management Centers” i
vissa sammanhang och betraktas som produktionsanläggningar där
avloppsvattnet ses som en råvara som används för att producera
energi, vatten för återanvändning och näringsämnen för återföring
till kretsloppet. Anläggningarna påminner allt mer om en
processindustri med ökade krav på övervakning och processtyrning,
vilket skapar en stor komplexitet jämfört med dagens anläggningar.
Det kräver samtidigt ett större behov av specialistkompetens.
Miljötillstånden för avloppsreningsverk blir allt skarpare och utgår
tydligt från EU-direktiv och vattendragens ekologiska och kemiska
status. Denna utveckling skyndar på en centralisering med färre
antal anläggningar placerade vid bättre recipienter som större sjöar
eller hav.
Samtidigt som utvecklingen går mot en ökad centralisering och
storskalighet finns det en trend som innebär småskalig, lokal
hantering. Det handlar om återanvändning av exempelvis dagvatten
lokalt. Det handlar också om sorterande system med mer lokal
hantering av resurser i avloppsvattnet. Ett exempel är det system
som byggs i Oceanhamnen i Helsingborg med tre separata
avloppsledningar för svartvatten (toalett), matavfall (via
köksavfallskvarn) och gråvatten (bad, dusch och tvätt). Denna typ av
mer lokala och sorterande system kan komplettera de traditionella
systemen i samband med nybyggnation av områden. På så sätt
utvecklas en ny infrastruktur samtidigt som den ärvda
infrastrukturen utvecklas och förvaltas på ett klokt sätt. Det är viktigt
att poängtera att en eventuell total övergång till enbart lokala
sorterande system tar lång tid och är resurskrävande eftersom de
lokala systemen i de flesta fall bygger på nya installationer och
rördragning i fastigheterna samt ny infrastruktur som måste byggas i
gatumiljön.
Aktörer i den svenska vattensektorn har tagit fram Vattenvisionen –
Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, etappmål 2030
(Svenskt Vatten, 2020) med ambitionen att få till stånd hållbara
vattentjänster i Sverige och att bidra till hållbar vatten- och
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avloppsförsörjning i andra länder. Vattenvisionen är finansierad av
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och ska ses som ett
grunddokument och ett avstamp för det fortsatta samarbetet mellan
offentliga aktörer, näringsliv, universitet, högskolor,
forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet
för hållbara vattentjänster. Vattenvisionen vänder sig också till
politiker och tjänstemän på olika nivåer. Om avloppsreningsverk står
bland annat i Vattenvisionen att:
”Avloppsanläggningar har utvecklats till resursanläggningar för
återvinning av vatten, växtnäring och energi, såsom el, värme och
biodrivmedel. Sveriges avloppsvattenhantering har då tagit steget från
bästa tillgängliga teknik till bästa hållbara lösning. Sverige utvecklar
teknik och system i världsklass och använder teknik och system från
hela världen. Avloppsreningsverk och ledningsnät drivs som en
gemensam enhet och utsläpp av orenat vatten via bräddningar
förekommer inte. Ingen förhöjd risk för smittspridning till människor
eller djur orsakas av avloppshanteringen”.

Figur 2 Avloppsreningsverkens centrala roll i Svenskt Vattens bild över
kretsloppet av vatten och näringsämnen i den cirkulära ekonomin.

Under 2020 var inflödet av avloppsvatten till Källby
avloppsreningsverk cirka 10,5 miljoner m3, varav cirka 80 % var rent
spillvatten. Övriga 20 % betecknas tillskottsvatten, vilket består av
dagvatten och inläckande vatten. Inkommande avloppsvatten
innehöll cirka 2000 ton organiskt material (BOD7), 60 ton totalfosfor
och 500 ton totalkväve. Reningsgraden som uppnåddes i
reningsverket var 99 % för BOD7, 97 % för totalfosfor och 85 % för
totalkväve. Högst troligt kommer flödet att minska de kommande
åren. Faktorer som bidrar till denna utveckling är minskad
vattenanvändning, fortsatt arbete med separering, arbete för
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minskade inläckage och nya lösningar för återanvändning och
återvinning. Föroreningsbelastningen bedöms dock inte minska per
person och med en ökad befolkning lär den snarast öka. Källby
avloppsreningsverk måste byggas ut för att klara av att rena den
ökade föroreningsmängden oavsett om avloppsvattenflödet i
kubikmeter per dygn minskar.
Lokala lösningar som exempelvis urinsortering och
svartvattenbehandling kommer kunna avlasta men det måste ses i
ett mer långsiktigt perspektiv där de lokala lösningarna succesivt
byggs in i fastigheter.

Lokalt omhändertagande
Reglerna om vilka planbestämmelser som kan skrivas in i
detaljplaner finns i 4 kap. PBL. Planbestämmelserna måste vara så
preciserade att adressaten, dvs. byggherre, fastighetsägare och
andra, förstår planens budskap. Men bestämmelserna får inte vara så
detaljerade att det i onödan begränsar teknikval och metoder att
genomföra planen. Det innebär att byggnadsnämnden kan definiera
ytbehov för lokalt omhändertagande av dagvatten i
planbestämmelser men inte ställa krav på teknisk lösning.
Trots ökad miljöhänsyn och uttalanden i bl.a. propositioner om att
”den fysiska planeringen ska ses som ett led i en samlad politik för en
hållbar utveckling” kan inte vilka bestämmelser som helst införas i
en detaljplan för att nå dessa syften. Dessa hänsynstaganden får tas
genom att använda de regleringsmöjligheter som har stöd i 4 kap.
PBL. Under senare år har Mar k- och miljödomstolen avgjort ett antal
mål där man underkänt flera detaljplaner med hänsyn till felaktiga
planbestämmelser. Exempel på detta är att det inte är möjligt att
ställa krav på kretsloppsanpassade avloppslösningar. Detta är dock
ett gammalt beslut, och det är inte givet att det skulle bedömas på
samma sätt idag.
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Ett uppgraderat Källby reningsverk med tillämpning av
teknik som leder till att läkemedelsrester och andra
harmfulla substanser inte läcker ut och spridas i
ekosystemen.
Mängden föroreningar i avloppsvattnet från Lund kommer med en
ökad befolkning öka. Källby avloppsreningsverk måste byggas ut för
att klara av att rena den ökade föroreningsmängden oavsett om
avloppsvattenflödet i kubikmeter per dygn minskar i enlighet med
resonemanget i punkten ovan.
VA SYD har utarbetat ett förslag till uppdaterat Källby reningsverk
utifrån förväntade tillståndskrav och belastning fram till år 2050.
Följande förutsättningar har legat till grund för den aktuella
utredningen:
• Samtliga processdelar ska vara dimensionerade för att klara
prognostiserad belastning och förväntade utsläppskrav 2050.
• Processen anpassas, i så hög grad som möjligt, för att nå framtida
mål gällande energipositivitet och klimatneutralitet.
• Rening av läkemedelsrester ska behandlas som ett framtida krav,
• För att hantera framtida utsläppskrav får inget vatten förbiledas
reningsprocessen. Ett utjämningsmagasin ska inkluderas för att
utjämna inkommande vatten vid högflöden.
• Samtliga delar för vatten- och slamavvattning byggs nytt,
undantaget befintliga rötkammare som rustas upp.
• Kostnaden för att rusta upp befintliga rötkammare har behandlats i
investeringskalkylen som 50% av nyinvesteringspriset för
betongkonstruktion, samt 100% nyinvestering för maskinutrustning.
Kapacitetsökning av rötkamrarna sker genom tillbyggnad av
ytterligare rötkammare, som inkluderas i kostnadsberäkningen.
• Byggnadsarbetet påbörjas efter inriktningsbeslut och samtliga
delar är dimensionerade för att klara belastningen 2050.
• Anläggningen ska täckas över för att minimera skyddsavstånd med
hänsyn till lukt.
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Dimensionerande belastningar av de föroreningsslag som
reningsverk idag har krav att rena framgår av följande tabell. I denna
visas mängder in till Källby ARV i dagsläget samt prognostiserad
belastning 2050 .

Tabell 2. Dagens samt prognosticerade föroreningsmängder till Källby
avloppsreningsverk

I dagsläget finns inga nationella riktlinjer gällande utsläpp av
läkemedelsrester från avloppsreningsverk. Däremot förväntas
ytterligare reglering för behandling av mikroföroreningar träda i
kraft genom EU:s vattendirektiv (2000/60/EG), som är införlivad i
den svenska lagstiftningen för vatten.
Föreslagen processlösning (se figur 3) består av utjämningsmagasin,
förbehandling med grovrens och sandfång, flockning följt av
filtrering genom skivfilter samt biologisk behandling med aktivt slam
och MembranBioreaktor (MBR) samt slutligen ozonering följt av
efterpolering med granulerat aktivt kol (GAK)-filter för avskiljning av
läkemedelsrester.

Figur 3. Föreslagen processlösning för Källby avloppsreningsverk
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Det totala ytbehovet för en utbyggnad av Källby ARV har uppskattats
till omkring 45 000 m2. Av denna yta täcks totalt 28 250 m2 över, för
att minska risk för luktpåverkan. En översiktlig layout över
anläggningen visas i Figur 8. Den övertäckta ytan markeras med
ljusgult (22 000 m2).

Figur 8 översiktlig layout över anläggningen
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Sårbarhetsanalys
Utvecklingen av reningsprocesser i avloppsreningsverk går mot allt
fler anläggningsdelar med ökad komplexitet som följd.
Anläggningarna kommer att påminna allt mer om en processindustri
med ökade krav på övervakning och processtyrning med
digitalisering som en naturlig del i denna utveckling. Kraven på att
avloppsreningsverken alltid ska fungera och leva upp till de högt
ställda kraven kommer att öka. Det kommer att ställa högre krav på
specialistkompetens än idag.
Självklart innebär denna utveckling risker såväl som möjligheter.
Nedan behandlas ett antal risker med att driva avloppsreningsverk
på antingen två lokaliseringar (Källby och Sjölunda) eller ett
(Sjölunda). De två alternativen har behandlats både vad gäller mer
plötsliga olyckshändelser och vad gäller negativ påverkan på
omgivningen vid normal drift.

Risk vid plötsliga händelser -plötsliga och allvarliga
driftstörningar
Om hela eller delar av anläggningar inte fungerar kan det leda till
utsläpp av delvis renat eller helt orenat avloppsvatten, med
miljöpåverkan och risk för smitta som följd. Detta skulle kunna
orsakas av interna händelser som exempelvis brand eller fel i teknisk
utrustning, eller externa händelser som elavbrott eller extrema
väder.
Risken för att ett avloppsreningsverk eller pumpstationer ska slås ut
fullständigt måste betraktas som mycket låg. Kritiska funktioner är
försedda med reservkraft och anläggningsdelar är uppbyggda med
parallella och autonoma linjer som drivs oberoende av varandra.
Avancerad styrning och övervakning med larmfunktioner ger
möjlighet till snabbt agerande vid funktionsbortfall. Det bedöms inte
vara någon skillnad i sannolikheten för driftstörningar på Källby och
Sjölunda avloppsreningsverk i detta sammanhang då de båda är av
en sådan storlek att det både finns ekonomi och kompetens att hålla
en hög säkerhet mot driftstörningar.
Konsekvensen av en allvarlig driftstörning beror då mer på hur
sårbar recipienten är och där framstår Höje å vid Källby som en mer
sårbar recipient än Öresund vid Sjölunda.
Det är viktigt att påpeka att Lund idag är beroende av att Källby
avloppsreningsverk fungerar. Om hela verket, mot förmodan, helt
skulle sluta fungera finns ingen flexibilitet för att hantera
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avloppsvatten på annat ställe. Flödet går inte att styra till någon
annan anläggning. Att behålla två separata anläggningar (Sjölunda
och Källby) ger alltså ingen redundans i avloppssystemet som helhet,
eftersom det i dagsläget inte går att överföra avloppsvatten mellan
dessa anläggningar.
Störningar i överföringen
Om en tunnel eller ledning för överföring av avloppsvatten mellan
Källby och Sjölunda uppförs tillkommer vissa risker förknippade
med överföringen som behöver hanteras. Överföringen mellan
Källby och Sjölunda har, beroende på utformning, vissa kritiska
anläggningsdelar där hög driftsäkerhet är ett måste. Framförallt
pumpstationerna är kritiska och dess driftsäkerhet måste vara hög.
Översvämning av anläggning
Havsnivåerna förväntas stiga under mycket lång tid bortom år 2100.
Beroende på samhällsutvecklingen och framtida utsläpp av
växthusgaser kommer havsnivåerna stiga olika mycket. IPCC:s
senaste rapport visar att den globala medelvattennivån kan komma
att stiga med mellan 1–2 meter till år 2150 jämfört med
referensperioden 1985–2005 för scenariot RCP8.5.
Denna aspekt är viktig att väga in när tidshorisonten för Sjölunda
avloppsreningsverk analyseras. Sweco har utrett möjligheten att
anlägga översvämningsskydd runt Sjölunda avloppsreningsverk, och
presenterat ett förslag på hur verket kan skyddas mot extrema
havsnivåer år 2100 (Sweco 2019). Åtgärderna innebär samtidigt ett
skydd för regionens avfallshantering (SYSAV) och måste samordnas
med dem. Den sammantagna kostnaden för lösningsförslaget
uppskattas till mindre än 1 procent av kostnaden för nya Sjölunda.

Kapacitetsbrist i anläggning vid höga flöden
Ett avloppssystem kan inte dimensioneras för alla eventuella
händelser, såsom exempelvis extremt stora flöden vid regn. Det
skulle innebära en stor kostnad och en försämrad drift. Det finns
riktlinjer för dimensionering av såväl ledningar, pumpstationer och
avloppsreningsverk. Riktlinjerna har anpassats till
klimatförändringarna. Det innebär att kapaciteten på systemen vid
vissa tillfällen inte kommer att räcka till.
De nya miljökraven gör att det i princip inte kommer att vara tillåtet
att leda obehandlat avloppsvatten förbi avloppsreningsverken så
som i nuläget. Det gäller framförallt vid känsliga recipienter som
exempelvis Höje å. Det gör att utjämningsvolymer kommer att
behöva byggas vid avloppsreningsverken.
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Lagringsvolym kommer att behöva byggas oavsett om Källby ska
drivas vidare eller om det ska pumpas till Sjölunda via en ledning. I
det senare fallet blir pumpstationens kapacitet avgörande. Tillfällig
lagring av avloppsvatten innebär en risk för luktpåverkan på
omgivningen även om anläggningen förses med taköverbyggnad.
Lagringsvolym bedöms dock inte behöva byggas om avloppsvatten
leds från Källby till Sjölunda via en tunnel med självfall. Tunneln
dimensioneras så att den används som en kombination av
transportsystem och utjämningsvolym. Avloppsvattnet lyfts från
tunneln till Sjölunda via en pumpstation vid Sjölunda. Om
lagervolymen överskrids och därmed kapaciteten på pumpstationen
inte räcker till måste det hanteras i anslutning till pumpstationen,
alltså ska inte Höje å belastas.

Risk för problem vid normal drift
Smittämnen i utgående avloppsvatten
I dess nuvarande form genererar avloppsreningsverk inte behandlat
avloppsvatten fritt från smittämnen. Det är mycket troligt att nya
avloppsreningsverk kommer att göra det i större utsträckning.
Smittorelaterad risk vid Källby är främst om allmänheten kommer i
kontakt med avloppsvatten vid dammarna. Risk vid Sjölunda är
främst vid påverkan på badplatser i Öresund. I det sammanhanget
måste utspädningseffekten i Öresund beaktas.
Resurs och kompetensbrist
Det kommer att krävas specialistkompetens för att driva framtida
avloppsreningsverk. Driftövervakning kommer med all säkerhet att
samordnas så att övervakning sker på flera anläggningar samtidigt.
Specialistkompetens kommer att användas på flera anläggningar. Ur
det avseendet är det således ingen avgörande skillnad mellan att
lägga ned Källby eller driva ett nybyggt Källby. Självklart kräver det
dock mer personella resurser att driva två anläggningar.
Lukt, buller och transporter
Ett avloppsreningsverk påverkar omgivande bebyggelse främst i
form av lukt, buller och transporter till och från anläggningen. Risk
för buller och lukt kan till stor del byggas bort men det går inte helt
att med säkerhet att få en anläggning helt luktfri.
Vid rening av avloppsvatten uppkommer avloppsslam. Slammet
måste, oavsett hur det senare ska hanteras, transporteras bort från
anläggningen med lastbil.
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Med nya krav på utsläppsresultat kommer behovet av kemikalier för
avloppsrening troligen öka. Dessa kemikalier måste också
transporteras till anläggningen med lastbil.
Konflikt med framtida utnyttjande av område
Sjölunda är placerat i ett industriområde väl anpassat för en modern
processanläggning. Det finns möjligheter till samarbete i området i så
kallad industriell symbios där restprodukter kan utbytas enligt
cirkulära ekonomiska principer. Risken för att marken blir attraktiv
för andra ändamål bedöms inte som så stor. Källby kan anpassas till
att bli en modern processanläggning som uppfyller de krav som
ställs på anläggningen. I samband med att anläggningen anpassas
måste dock risk för att det under de kommande decennierna av olika
skäl kan tyckas olämpligt med ett avloppsreningsverk i området
beaktas. Utvecklingen går mot avloppsreningsverk vid kusten
eftersom mindre vattendrag är känsligare recipienter. Att hitta nya
ställen längs kusten för avloppsreningsverk är svårt, särskilt för
kommuner utan kuststräcka.
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