Fortsatt drift eller nedläggning av Källby Avloppsreningsverk.
En bedömning av underlag för beslut om Lunds framtida avloppsvattenrening.
Slutrapport 2020-09-07
1. Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 20 december 2016 ett inriktningsbeslut innebärande att, av
två redovisade alternativ – ett utbyggt befintligt Källby avloppsreningsverk alternativt
nedläggning av Källby avloppsreningsverk och överföring av avloppsvattnet till Sjölunda
avloppsreningsverk - ska inriktningen vara att Lunds framtida avloppsvattenrening ska ske
vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Den utredning som bildade underlag för detta
inriktningsbeslut var utförd av VA SYD, daterad 6 september 2016 och benämnd ”Utredning.
Lunds framtida avloppsvattenrening.”
Kommunfullmäktige gav i samband härmed VA SYD i uppdrag att vidare utreda det genom
beslutet förordade alternativet. Inom ramen för ett vidare arbete har VA SYD uppdragit åt
WSP Process att utreda alternativet att bygga om Källby avloppsreningsverk med beprövad
teknik för att klara utsläppskrav och belastningar år 2050. Resultatet redovisas i
rapporten ”Lunds framtida avloppsreningsverk 2050” och är daterad 2020-04-06.
Inför ett slutligt beslut kring detta viktiga strategiska vägval – fortsatt drift alternativt
nedläggning av Källby avloppsreningsverk - har Lunds kommun önskat en bedömning av
dessa båda utredningar med huvudsaklig inriktning på bedömningar kring livslängd,
investeringsbehov och ekonomiska konsekvenser avseende renovering och upprustning av
Källby avloppsreningsverk.
2. Uppdraget
Sven Landelius Consulting AB, tillsammans med ERAN Miljökonsult AB och Frelon AB,
erhöll genom bitr. kommundirektör Carin Hillåker den 2 juni 2020 följande uppdrag:
* ge allmänna synpunkter på hur en principlösning för ett reningsverks framtid bör vara
upplagd, såväl vad gäller innehåll som omfattning, för att ge beslutsfattarna ett tydligt,
objektivt och trovärdigt underlag för beslut
* ge kommentarer till de båda ovan nämnda utredningarnas innehåll och omfattning utifrån de
allmänna synpunkterna ovan
* ge en illustration av möjligheterna till en utbyggnad av Källby avloppsreningsverk med
utnyttjande av befintliga anläggningar så långt som möjligt
* i fall av nedläggning av Källby avloppsreningsverk, bedöma huruvida det är tillräckligt
utrett vad en rivning och sanering samt ett återställande innebär
* slutligen göra en bedömning av det underlag som behövs för att Lunds Kommun ska kunna
fatta beslut om Källby avloppsreningsverks framtid.
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3. Redovisning av genomfört uppdrag
Resultatet av genomfört uppdrag redovisas i detalj i fyra bilagor:
* Bilaga 1: Allmänt om tillståndsprövning och principutredningar i anslutning till
diskussioner om ett reningsverks framtid
* Bilaga 2: Tankar kring belastningsprognosen
* Bilaga 3: Möjligheter till utbyggnad av Källbyverket med tillvaratagande av befintliga
anläggningsdelar i största möjliga utsträckning
* Bilaga 4: En del övriga synpunkter på genomförda utredningar av VA SYD och WSP
Nedan ges en kort sammanfattning av våra mest väsentliga bedömningar. Det ska
understrykas att det underlag vi haft tillgång till är, förutom de båda ovan nämnda
utredningarna, visst material tillgängligt via Källbyverkets hemsida samt också den kunskap
vi erhållit genom tidigare uppdrag i samband med tillståndsansökan för verksamheten vid
Källbyverket år 2006 samt principutredningen avseende Dalby och Veberöds reningsverks
framtid år 2004.
Vi reserverar oss för att det kan finnas ytterligare underlag, utredningar och beslut som vi inte
haft tillgång till.
4. Sammanfattning av några reflektioner och bedömningar.
4.1 Verksamheten vid nuvarande Källby avloppsreningsverk
Vi delar den uppfattning VA SYD inledningsvis redovisar i sin utredning från 2006; ”Källby
avloppsreningsverk är idag ett modernt och bra fungerande verk som väl uppfyller sitt
gällande villkor enligt miljötillståndet”. Vidare att reningsverket bedöms uppnå sin nuvarande
formella maximala kapacitet (bl. a. en belastning från 120 000 personer) cirka år 2025.
När ett reningsverk närmar sig sin maximala kapacitet är det dags att börja söka ett utökat
tillstånd, då oftast också förknippat med ett behov av att bygga ut reningsverket mer eller
mindre omfattande. Denna process måste starta i god tid och göras omsorgsfullt. Hur en sådan
principutredning bör göras framgår närmare av bilaga 1.
Sammanfattningsvis bör flera alternativ utredas – utveckling av befintligt reningsverk med
tillämpning av den idag etablerade tekniken, ett helt nytt reningsverk inom kommunen,
avveckling och anslutning till något annat verk, eller möjligen avledning av delström till annat
verk.
4.2 Kommentarer till av VA SYD genomförda principutredningar
VA SYD har genomfört en omfattande utredning (”Lunds framtida avloppsvattenrening,
2016-09-06.”) där två alternativ har utretts och ställts mot varandra:
- utveckling av Lunds avloppsvattenhantering vid den lokalisering som finns för nuvarande
Källby avloppsreningsverk
- utveckling av Lunds avloppsvattenhantering vid den lokalisering som finns vid Sjölunda
avloppsreningsverk i Malmö.
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Värderingen har gjorts utifrån flera aspekter – naturvärde, alternativt markvärde, teknisk
lösning för avloppsrening, miljöpåverkan av utsläpp av renat avloppsvatten och ekonomi.
Slutsatsen VA SYD redovisar är att i alla aspekter är det mest fördelaktiga alternativet att
avveckla Källbyverket och istället överföra avloppsvattnet från Lund till Sjölunda
avloppsreningsverk i Malmö.
Vi ställer oss tveksamma till denna slutsats och finner den inte övertygande.
VA SYD har vidare inom ramen för sitt arbete med underlag för ett strategiskt beslut om
Lunds framtida avloppsvattenrening, uppdragit åt WSP att utreda scenariot att Källby
avloppsreningsverk ligger kvar i Lund men byggs om med ny beprövad och yteffektiv teknik
för att klara framtida belastning och skärpta utsläppskrav.
I sin utredning ”Lunds framtida avloppsreningsverk 2050, 2020-04-06” uppskattar WSP det
totala ytbehovet för en utbyggnad av Källbyverket till 45000 m2 och den totala
investeringskostnaden till ca 1,8 miljarder kronor (prisbild 2020) baserat på att samtliga
anläggningsdelar för vatten- och slamhantering byggs nya med undantag för befintliga
rötkammare.
Vi ställer oss tveksamma till stora delar av det processval och den utformning som föreslås
här, främst eftersom ambitionen att tillvarata det kapital som finns i det befintliga verket inte
tycks ha varit en ledstjärna.
Det är en påtaglig brist att i dessa båda utredningar saknas en redovisning av Källbyverkets
utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt med adekvata förutsättningar vad gäller
tillvaratagande av verkets tekniska värde.
Vi ställer oss också mycket tveksamma till uppgiften att överföringsalternativet skulle kunna
vara i drift år 2030. Med tanke på tillståndsprocess med mera, närmare utvecklat i bilaga 1, är
det vår bedömning att Källbyverket måste vara i drift fram till åtminstone år 2035 med den
belastning som då bedöms vara aktuell och med de villkor, troligen skärpta, som en prövning
om utökat tillstånd medför.
Även i avvecklingsalternativet måste Källbyverket vara i drift flera år framöver.
Förutsättningarna för sådan drift, i form utökat tillstånd och eventuell komplettering av verket,
är inte tydligt belysta.
Mot bakgrund i dessa bedömningar har vi tittat närmare på vad framtida belastningar och
utsläppskrav kan innebära samt, med detta som grund, på hur Källbyverket skulle kunna
utvecklas så investeringseffektivt som möjligt. Vi har då haft två tidpunkter att utgå ifrån –
2035 och 2050.
4.3 Belastningsprognos och föroreningsdimensionering.
I vår bilaga 2 redogörs närmare för våra tankar vad gäller anslutningsprognos samt flödesoch föroreningsdimensionering. Våra bedömningar stämmer i huvudsak väl överens med de
prognoser som redovisas i VA-SYD utredningarna. Detta gäller också bedömningar av
framtida sannolika reningsvillkor.
Men vi finner ett antal brister, främst att det saknas en trovärdig analys av den framtida
avloppsvattentillrinningen och en flödesanalys i form av en varighetskurva för
timtillrinningen.
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I avsaknad av sådan har vi upprättat ett eget varaktighetsdiagram för flödesbilden år 2050 och
använt detta som underlag i senare dimensionering av möjlig utbyggnad. Vi redovisar två
flödesalternativ (max resp. min) och har använt max-flödet vid vår dimensionering nedan.
Samtidigt bedömer vi att min-flödet snarare är det som är aktuellt på grund av en framtida
sannolikt lägre tillskottsvattenmängd.
4.4 Möjlighet till utbyggnad av Källbyverket
Vi bedömer att det som fullt möjligt att bygga ut Källbyverket på ett investeringseffektivt sätt
och i bilaga 3 skisserar vi en möjlig sådan utbyggnad baserad på befintlig, väl fungerande
teknik. Vi redovisar här vilka utbyggnader som krävs för klara belastningar och utsläppskrav
år 2035 samt vilka ytterligare utbyggnader som krävs för att klara belastningar och
utsläppskrav år 2050. Av till bilaga 3 bifogade situationsplan framgår hur denna utbyggnad
kan inrymmas inom befintlig fastighet.
Vår bedömning, grundad på erfarenheter från flera tidigare projekt avseende utbyggnad av
befintliga reningsverk, är att denna utbyggnad kan genomföras till avsevärt lägre kostnad för
Lunds kommun och dess VA-abonnenter än den som ett förverkligande av något av förslagen
ur VA SYD utredningarna skulle medföra.
4.4 En del övriga synpunkter på genomförda utredningar av VA SYD/WSP
I vår bilaga 4 redogör vi för några övriga synpunkter på de båda utförda utredningarna. Det
rör sig främst om läkemedelsrening, hantering av luktproblem, påverkan på recipienten Höje å
och de historiska dammarna.
Vi har ovan nämnt att vi inte är övertygade om de av WSP gjorda valen för process eller om
den föreslagna utformningen. Det handlar vid sidan om bristen på investeringseffektivitet
också om det till synes ”självklara” valet av membranbioreaktorer, om valet av
utjämningsmagasin och om överbyggnaden.
Några av de viktigaste synpunkterna i övrigt är:
* vi är tveksamma till slutsatsen att det per automatik skulle krävas läkemedelsrening vid
Källbyverket innan motsvarande krav ställs på Sjölundaverket. Skulle krav på sådan rening
resas för Källbyverket bör man först klarlägga de nuvarande förhållandena i reningsverket och
i recipienten Höje å innan man tar ställning till formen för sådan rening.
Det är vår uppfattning att processen med slutlig rening i dammarna i detta sammanhang är en
fördel värd att notera och verifiera
* risk för luktstörningar uppstår främst vid processtegen inlopp och slambehandling och dessa
kan lösas genom övertäckning och effektiv luktrening. Att generellt överbygga stora ytor med
bassänger är orimligt och verkningslöst i dessa avseenden.
Huruvida en överbyggnad enligt WSPs förslag skulle medge kortare skyddsavstånd än dagens
400 meter låter vi vara osagt men konstaterar att en närmare värdering saknas som grund för
sådant påstående
* vi bedömer att miljöriskerna för Höje å vid ett avvecklat Källbyverk ur
vattenföringssynpunkt är större och mera oförutsägbara än riskerna med något högre
utsläppsmängder från Källbyverket i framtiden
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* vi bedömer att en avveckling av det ”rinnande” vattnet genom de befintliga dammarna - en
konsekvens av en avveckling av Källbyverket – är ett vågspel som kraftigt skulle kunna
försämra rekreationsvärdet i området.
Ekologigruppen har i januari 2019 redovisat en utredning kring dammarnas framtida
utnyttjande för dagvattenhantering. Denna utredning har som grundförutsättning att
Källbyverket har avvecklats. Det finns så vitt vi vet ingen utredning som beskriver
skillnaderna i miljökonsekvenser vid ett avvecklat kontra bibehållet Källbyverk sett ur dammperspektivet. Vi anser det vara en brist om en sådan utredning saknas.
4.5 Kostnader
Vi saknar underlag för att göra en ordentlig analys av de i utredningarna redovisade
kostnaderna. Dessa är endast sammanfattningsvis redovisade på aggregerad nivå men vi
noterar att det finns underliggande, ej redovisade kalkyler på detaljnivå.
I utredningen daterad september 2016 anges för Sjölunda-alternativet en kostnad för
nyinvestering till mellan 1,1 och 1,3 miljarder kronor och motsvarande kostnad för Källbyalternativet är mellan 0,8 och 0,9 miljarder kronor. Inkluderas reinvesteringar fram till år 2075
anges istället kostnaderna 2,3 – 2,6 respektive 1,9 – 2,2 miljarder kronor.
Dessa kostnadsbedömningar används för att tillsammans med bedömda driftskostnader göra
avancerade och osäkra långtidsprognoser för tänkta kassaflöden med tidsperspektiv år 2075
och för att bedöma nödvändig intäkt (VA-taxa) nu och långt framöver.
Beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter och svåra att följa och de ger inte en klar
bild av vad det förordade Sjölunda-alternativet faktiskt innebär ekonomiskt för Lunds
kommun och dess VA-abonnenter.
Bedömningarna är dessutom nu gamla och VA SYD måste under åren ha gjort nya,
uppdaterade och säkrare kostnadsberäkningar som vi dock inte har tillgång till.
WSPs utredning daterad april 2020 indikerar en investeringskostnad för ett utbyggt
Källbyverk om ca 1,8 miljarder baserat på att samtliga anläggningskostnader byggs nya med
undantag för befintliga rötkammare. Beloppet inkluderar ett antal fördyrande lösningar
närmare kommenterade i bilaga 4. Kostnadsberäkningen utgår ifrån enhetspriser för olika
byggnadsdelar och är osäker.
Vi bedömer att denna föreslagna utformning inte kommer vara aktuell för genomförande. Det
genom givna förutsättningar styrda förslaget skulle snarast kunna ses som ett försök att
ytterligare argumentera för ett Sjölunda-alternativ.
I bilaga 3 har vi som ovan beskrivits närmare studerat möjligheten att bygga ut Källbyverket
med tillvaratagande av dess tekniska värde. Vår bedömning är, som framgår ovan, att det är
fullt möjligt att bygga ut detsamma för framtida belastningar och sannolika kravnivåer med
konventionell reningsverksteknik och inom ramen för nuvarande reningsverkstomt. En sådan
utbyggnad bedömer vi, baserat på erfarenhetsvärden från andra nyligen utbyggda verk,
kommer att kosta i storleksordningen 300, maximalt 400, miljoner kronor. Framtida
eventuella krav på läkemedelsrening kan driva kostnaden mot en högre nivå.
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5. Vår rekommendation
Inför ett avgörande beslut inom Lunds kommun om Källbyverkets framtid bör befintligt
beslutsunderlag kompletteras.
Det handlar om en redovisning av den av Kommunfullmäktige tidigare beställda
fördjupningen av Sjölunda-alternativet omfattande detaljerad projektplan med tydliga,
uppdaterade kostnadsberäkningar och förslag till kostnadsfördelning (där kostnad för Lunds
Kommun framgår) kompletterad med en beskrivning av nödvändiga åtgärder vid befintligt
Källbyverk fram till tidpunkt för möjlig avveckling.
Men det handlar också om en fördjupning av den av oss i bilaga 3 påvisade möjligheten att
utveckla nuvarande Källbyverk med adekvata förutsättningar vad gäller tillvaratagande av
nuvarande tekniska värde. Detta gäller såväl utformning som investerings- och
driftskostnadskalkyler.
Och det handlar om att tydliggöra en framtidsplan för Höje å och för de befintliga
reningsdammarna i såväl Källby- som Sjölunda-alternativet.
Vi gör bedömningen att med dessa utredningar på bordet kommer Källby-alternativet att
framstå som det för Lunds Kommun i särklass mest attraktiva alternativet för att möta
kommunens behov av avloppsvattenrening från år 2025 fram till år 2050. Vi gör också
bedömningen att möjligheten finns att även därefter komplettera verket för vid den tidpunkten
prognosticerade behov.
Vi gör denna bedömning därför att vi på goda grunder tror att en klok utbyggnad av
Källbyverket kommer att vara mest kostnadseffektiv och bäst värna miljön i dalgången med
Höje å.
Vi har tagit del av förslag till ny översiktsplan för kommunen och inser att en annan
uppfattning skulle kunna motiveras av kommunens utbyggnadsbehov som gör att marken
kring Källbyverket behöver exploateras. Detta undandrar sig vår bedömning men vi är av
uppfattningen att en nedläggning i så fall måste inbringa stora, tyvärr ofta överskattade och
inte alltid realiserbara, exploateringsvinster för att vara motiverad. Och naturligtvis att VAabonnenterna inte ska drabbas av den merkostnad en sådan nedläggning innebär.
När det gäller synpunkter i övrigt samt därtill kopplade motiveringar hänvisas till respektive
bilaga 1 till 4.

Lund den 7 september 2020.

Sven Landelius
Erik Ander
Claes Göran Persson
Sven Landelius Consulting AB ERAN Miljökonsult AB FRELON AB
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2020-09-07
KÄLLBYVERKETS FRAMTID
Bilaga 1

Allmänt om tillståndsprövning och principutredningar i anslutning till diskussioner om ett reningsverks framtid
BAKGRUND
Frågan om Lunds framtida avloppshantering vad avser reningen av avloppsvattnet har utretts av VA SYD sedan ett par år tillbaka. Utredningarna har presenterats i form av en rad dokument, av vilka några har legat till grund för politisk behandling i Lunds kommun.
Undertecknade har ombetts ge synpunkter på de båda utförda utredningarna
”Lunds framtida avloppsvattenrening, daterad 2016-09-06” samt ”Lunds framtida avloppsreningsverk 2050, daterad 2020-04-06” - synpunkter i största allmänhet men framför allt specifikt på förutsättningarna för fortsatt rening i ett
utbyggt Källbyverk.
I föreliggande ”Bilaga 1” redovisas vissa allmänna förutsättningar vad gäller
tillståndshanteringen och sättet att genomföra en principutredning i anslutning
till diskussioner om ett reningsverks framtida utbyggnad och drift.

TILLSTÅNDSHANTERING
Allmänt
Om man liknar reningsverket vid en producerande industri, utgör tillförseln av
avloppsvatten den egentliga råvaran. Till skillnad från en industri kan dock inte
råvaruflödet styras kortsiktigt utan det som "kommer in" måste omhändertas. På
längre sikt kan man dock påverka råvaruflödet t.ex. genom insatser på ledningsnätet för att begränsa vattenmängden samt genom insatser riktade mot
hushåll och industrier i syfte att begränsa tillförseln av oönskade föroreningar,
kemikalier o.d.
Den aktuella verksamheten vid reningsverket - som i grunden är en miljöskyddsuppgift och ingen produktionsuppgift - är att åstadkomma en rening av
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det inom verksamhetsområdet genererade avloppsvattnet till en sådan nivå att
störningar inte uppkommer i den recipient, vari det renade vattnet släpps ut.
Vidare skall de avfall och de restprodukter som uppkommer i verksamheten (vid
reningen) behandlas på ett sådant sätt att den slutliga hanteringen och disponeringen av desamma inte ger upphov till miljöstörningar i omgivningen. Detta
gäller naturligtvis även för reningsprocessen som sådan där den bedrivs på
plats, d.v.s. verksamheten skall bedrivas med hänsyntill miljöeffekterna - t.ex.
utsläpp till luft och vatten, påverkan på människor ( buller, lukt, transporter),
djur, växter, mark, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållningen med
naturresurser vad avser mark, vatten, råvaror (t.ex. byggprodukter, kemikalier)
och energi.

Det är dock viktigt att komma ihåg att reningsverksamheten i sig inte är något
självändamål eller att den bedrivs med något vinstintresse, utan denna måste
betraktas som en samhällelig miljöskyddsuppgift, där den egentliga miljöfarliga
verksamheten, som ger upphov till störningarna, de facto bedrivs av de anslutna hushållen och industrierna. Kommunen – i aktuellt fall VA SYD - har
sålunda påtagit sig ansvaret - mot ersättning via va-taxan - att mildra omgivningseffekterna av denna miljöfarliga verksamhet.

Miljötillstånd
Ett reningsverks verksamhet regleras av det miljötillstånd som meddelats av – i
fallet Källbyverket - Länsstyrelsen i Skåne län.
Ett tillstånd brukar normalt var förknippat med ett ”produktionsmått” – t.ex. antalet anslutna personer, dimensionerande BOD-mängd uttryckt som pe (perso-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERAN Miljökonsult
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nekvivalenter) eller specifikt angivna avloppsvattenmängder resp. föroreningsmängder (framförallt BOD).
I fallet Källbyverket finns inget sådant produktionsmått angivet i tillståndsbeslutet från 2008-02-14. I ett sådant fall gäller det allmänna villkoret nr 1 som anger
följande:

Går man då tillbaka till ansökningshandlingarna finner man att i dessa har lämnats en prognosbelastning som bl.a. anger en framtida anslutning till Källbyverket av 120 000 personer samt därutöver ett antal prognosticerade belastningar
vad gäller tillförda avloppsvatten- och föroreningsmängder (BOD, fosfor, kväve)
som man formellt har att förhålla sig till.
Utöver det allmänna villkoret nr 1 i tillståndsbeslutet finns det en rad andra villkor av vilka villkoren kring tillåtna resthalter i det renade vattnet är av störst intresse när man diskuterar reningsverkets framtid. Sålunda finns i Källbyverkets
tillstånd ett villkor nr 3 med följande lydelse:

För kväve är inget särskilt villkor formulerat i tillståndsbeslutet utan här gäller
kraven enligt NFS 2016:6 med följande lydelse:
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För Källbyverket med en belastning från 120 000 personer gäller sålunda en
maximal resthalt kväve i utgående renat avloppsvatten på 10 mg N/l räknat som
årsmedelvärde och begränsningsvärde (gränsvärde).
När man börjar närma sig de prognosticerade belastningarna och/eller börjar
närma sig att få problem med att innehålla villkorade resthalter – då är det dags
att börja tänka på att söka ett utökat tillstånd och då oftast förknippat med ett
behov av att bygga ut reningsverket mer eller mindre omfattande.
Och detta måste man börja med i god tid eftersom tidsåtgången för själva tillståndsprövningen – principutredningar om reningsverkets framtida utformning
(valt alternativ resp. andra undersökta alternativ), framtagning av ansökningshandlingar inkl. erforderliga samråd och politiska behandlingar samt tillståndsmyndighetens hantering av ansökan inkl. beslut – allt detta tar minst 5 år i anspråk. Om beslutet skulle överklagas av den sökande eller annan kan man lätt
lägga till minst ett år till.
Skall man dessutom bygga ut reningsverket för att klara en högre belastning
och dessutom med sannolika krav på strängare utsläppsvillkor, kan man lägga
till ytterligare minst 5 år för projektering/planering, upphandling och entreprenadgenomförande samt slutligen idrifttagning / intrimning av det utbyggda verket. Skulle upphandlingen (offentlig upphandling) bli överklagad – befogat eller
obefogat - kan det ta ytterligare ett par år i värsta fall.
Så vare sig om man beslutar sig för att utveckla Källbyverket eller avveckla detsamma och välja en överföringslösning till annat verk, så måste Källbyverket
leva vidare och planeras och ev. kompletteras för att klara den successivt
ökande belastningen och de strängare villkor som kommer att meddelas (oavsett lösning) åtminstone 10-15 år framåt.
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Om man sålunda utgår från att anslutningen redan idag är 110 000 personer
och planeringshorisonten skall vara år 2050 med en anslutning på ca 170 000
personer (motsvarande ca 2 000 personer/år), blir sambandet mellan anslutning
(belastning) och tidsperspektiv följande:

Med hänsyn till att anslutningsgränsen 120 000 personer snart är uppnådd
måste planeringen för tillståndsansökan och utbyggnad påbörjas omedelbart,
vilket man kan anta – med viss tvekan - redan är fallet när man läser aktuella
VA SYD-utredningar. Enligt denna förutsätts inledande åtgärder ha vidtagits i
Källbyverket under 2019 samt anges att tillståndsprövningen och erforderliga
åtgärder vid Källbyverket och/eller Sjölundaverket inkl. överföringsledningen
skall vara genomförda till ca 2030 á 2032. d.v.s. planeringen för tillståndsansökan bör då var påbörjad och ev. måste även ”förstärknings-åtgärder” i reningsverkets vattenbehandlingsdel redan ha genomförts under åren 2016 - 2020 –
därom saknar vi kännedom idag. Åtgärder på slamsidan förefaller ha vidtagits
eller pågår.
En utgångspunkt är under alla omständigheter – generellt sett - är att en principutredning om reningsverkets framtid genomförs (har gjorts, pågår eller uppdateras i aktuellt fall?) som underlag för såväl alternativvalet, tillståndsprövningen
och utbyggnaden.
Sammanfattningsvis gäller – återigen generellt sett - sålunda följande ”arbetsordning”:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERAN Miljökonsult

5 (10)

•

Principutredning

•

Tillståndsansökan

•

Utbyggnad

I följande avsnitt redovisas några tankar kring hur en principutredning kan hanteras.

Principutredning
Varför principutredningar
Anledningen till att ett reningsverks framtid måste principutredas är som ovan
nämnts
att anslutningen / belastningen börjar närma sig den tillståndsgivna
och/eller
att de villkorade resthaltsvärden befaras bli svåra att innehålla på sikt.
Detta är de två normala anledningarna och som alla reningsverksansvariga
ställs inför med ”jämna mellanrum”. Med mellanrum kan man grovt ange ”vart
tionde till tjugonde år”.
Men det kan också finnas andra skäl till att reningsverks framtid måste utredas
och omprövas. Sådana skäl – oförutsedda vid föregående tillståndsprövning –
kan t.ex. vara
att recipientförhållandena förändrats så att utsläppet från reningsverket blivit
mer betydande och därmed bidragande till en oönskad situation i recipienten.
Det kan handla om påverkan p.g.a. föroreningsinnehåll som tidigare ej uppmärksammats såsom t.ex. bakterier och virus, läkemedelsrester och andra biologiska svårnedbrytbara komponenter, mikroplaster etc.
att omgivningsförhållandena kring reningsverket blivit betydande genom ökad
och oförutsedd påverkan p.g.a. lukt, buller, transporter e.d. Detta kan i sin tur
t.ex. bero på att bebyggelsen i reningsverkets närområde ”ryckt” närmare
att andra intressen uppkommit i kommunen vad gäller utnyttjande av reningsverksområdet och området /marken runt om för andra ändamål – oftast för att
medge en exploatering av det aktuella området för attraktiva bostadsändamål.
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Detta är inte ett ovanligt skäl eftersom reningsverk oftast är lokaliserade ”vattennära”.
Angreppssätt
Steg nummer ett vid en principutredning är att fastställa en framtida belastningsprognos. Rimligt är att välja en ca 20 till 30-årigt framtidsperspektiv.
Steg nummer två är att formulera vilka resthaltsvillkor som man sannolikt måste
räkna med och då villkor med avseende på organisk substans (BOD7), fosfor,
ammoniumkväve och totalkväve. För ett framtida utvecklat Källbyverk kan man
räkna med att resthaltsvillkoren 6-8 mg BOD7/l, 0,1-0,2 mg P//l, 6-8 mg N/l resp.
1-3 mg NH4-N/l blir aktuella (årsmedelvärden).
Det talas idag en hel del om läkemedelsrening, bakteriereduktion, slamhygienisering etc och krav härpå kan komma att ställas vid en förnyad tillståndsprövning. Vid principutredningen kan man ta hänsyn härtill oavsett alternativval och
se till att plats för sådan kompletterande rening finns
Sedan väljer man ut principiella framtidsvarianter att utreda.
Men först utreder man alltid följande alternativ 1 eftersom man då så långt möjligt utnyttjar det kapital som finns i det befintliga verket och som representerar
ett stort värde – oftast avskrivet. Utifrån ett VA-abonnent-perspektiv kan man
anse att detta är kommunens (VA SYDs) skyldighet.
1.

Utveckling av bef. reningsverk med tillämpning av den idag etablerade
reningstekniken vid verket.

I bästa fall finner man att detta är ett fullt möjligt alternativ inom ramen för den
reningsverksfastighet som är tillgänglig.
Om man finner att finns platsbrist i något avseende undersöker man om man
kan göra utbyggnaden med mer ytsnål processteknik eller mer ytsnål byggteknik. I det sammanhanget utvärderar man också möjligheterna att få plats med
kompletterande rening enligt ovan. Man bör i detta fall undersöka om det överhuvudtaget finns möjlighet att köpa till mark i omgivningen?
Utöver den fysiska utformningen förutsätts naturligtvis utbyggnadskostnaden
beräknas liksom driftskostnaderna i det utbyggda verket. Totalt sett fastställer
man en total årlig kapital- och driftkostnad för alternativet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERAN Miljökonsult

7 (10)

Om man finner att platsbristen är besvärande och att det de facto inte går att
bygga ut reningsverket med de givna framtidsperspektivet får man börja tänka i
andra banor.
Då kan man skissera och överväga ett antal andra alternativ 2-4 enligt t.ex. följande:
2.

Kan man bygga ut ett helt nytt reningsverk inom kommunen men med
samma utsläppspunkt?

3.

Kan man avveckla och överföra avloppsvattnet till något annat reningsverk i närområdet?

4.

Kan man avleda en delström av kommunens avloppsvatten till något
annat reningsverk i närområdet och på så sätt få Källbyverket att leva
vidare inom ramen för alternativ 1 ovan?

Om man finner att något eller några av alternativen 2-4 är möjliga / intressanta
principutreder man dessa med samma noggrannhet och med samma kostnadsförutsättningar som för alternativ 1. Detta gäller oavsett om alternativ 1 enligt
givna förutsättningar är ett möjligt eller omöjligt alternativ.
Alternativ 2 kan man nog avfärda i aktuellt fall genom resonemang om man inte
kombinerar detta med en ny havsnära utsläppspunkt.
Alternativ 3 utgör ju huvudalternativet i VA SYD-utredningarna och några andra
reningsverk i närområdet med plats för eller samordning med Lunds avloppsvatten i sin helhet kan egentligen ej identifieras. Det skulle närmast vara – om man
”tänker utanför boxen” – att bygga ut ett stort nytt regionalt reningsverk i t.ex.
Barsebäck (lokaliserat till Barsebäcksverket?) för omhändertagande av avloppsvatten från Lund, Kävlinge och Lomma norra och kanske även Landskrona, Svalöv och t.o.m. Eslöv.
Alternativ 4 skulle t.ex. kunna vara – återigen om man ”tänker utanför boxen” att dela upp Lunds avloppsvatten så att Dalbyledningen och de östra och norra
delarna av Lund knyts ihop i en ny uppsamlingspunkt varefter en överföringsledning anordnas till Sjölundaverket via Staffanstorp (som har ett reningsverk
med ”tråkig” lokalisering). Då kan man ev. utnyttja Foodialedningen (en relativt
stor ledning gissningsvis) i Staffanstorp som redan idag är ansluten till Malmö.
Kan man inte utnyttja den som självfalsledning kan man kanske utnyttja den
som skyddsrör för en överföringsledning i form av tryckledningar.
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Man kan alltså landa i en principutredning som omfattar flera alternativ. När
man då jämför alternativen bör man som utgångspunkt jämföra alternativen
utifrån kostnader
i första hand ur investeringssynpunkt
i andra hand kompletterad med driftkostnadsskillnader
i tredje hand utifrån andra aspekter – i huvudsak miljöaspekter - som normalt ej
kan prissättas, t.ex. recipienteffekter, omgivningsstörningar, förutsättningar för
framtida kompletterande reningstekniker, markutnyttjande för andra ändamål
etc.
Det är ytterst viktigt att alternativjämförelsen presenteras tydligt, pedagogiskt
och samtidigt helst förenklat för att beslutfattarna förstår vad man beslutar om
och kan stå för detta inför väljare och VA-abonnenter.
Utredningarna måste utföras prestigelöst, objektivt och utan förutfattade meningar.

Sammanfattande slutsatser
Efter genomläsning av de utförda VA SYD-utredningarna kan man konstatera
att en omfattande principutredning genomförts, men att egentligen bara två alternativ värderats. Slutsatserna av alternativjämförelsen är inte särskilt tydliga
och föga pedagogiskt redovisade för en utomstående läsare.
Kostnadskalkylerna har utförts av olika företag och vad kostnaderna blir för
Lunds kommun i överföringsalternativet är svåra att identifiera.
Ekonomiavsnittet (Kap. 6) i huvudutredningen får man nog läsa många gånger
för att förstå - om det ens då är möjligt.
Källbyalternativet har i VA SYD-utredningen (utförd sep 2016) investeringsmässigt kostnadsberäknats till ca 800 á 900 Mkr (exkl. reinvesteringar under
perioden 2016-2075) och WSP-utredningen (utförd april 2020) till 1 800 Mkr.
Den senare utredningen tycks ha utgått från att hela det nuvarande reningsverket i princip skall rivas och ett nytt byggas på samma plats samt att stora delar
av idag öppna biobassänger skall förses med överbyggnad. Om detta är anledningen till den kraftiga fördyringen är svår utvärdera eller om kostnadsskillnaden
bara är ett resultat av ”olika kalkylförutsättningar”.
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•

Inledningsvis finner vi det intressant se över dimensioneringsförutsättningarna utifrån vår erfarenhet av avloppsreningsdimensionering i allmänhet och förutsättningarna vid Källbyverket i synnerhet. Denna översyn presenteras i bilaga 2.

•

Den mest påtagliga bristen i de utförda utredningarna är att man inte
utrett det som vi kallar alternativ 1 enligt föregående avsnitt. Sålunda är
vi ej övertygade om att Källbyverkets utvecklingsmöjligheter på kort och
på lång sikt utretts med adekvata förutsättningar vad gäller tillvaratagande av reningsverkets tekniska värde. Med anledning härav presenteras i bilaga 3 en sådan ”utredning” översiktligt.

•

Slutligen finner vi de presenterade tidplanerna optimistiska – vår bedömning är därför att Källbyverket oavsett alternativval måste ”leva kvar”
fram till ca år 2035 med den anslutning av ca 140 000 personer som då
bedöms vara aktuell.

*******************************************************************************************
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2020-09-07
KÄLLBYVERKETS FRAMTID
Bilaga 2

Tankar kring belastningsprognosen
Allmänt om dimensioneringsunderlag
Olika anläggningsdelar i ett reningsverk dimensioneras (storleksbestäms) utifrån olika parametrar.
De dimensioneringsparametrar som tillämpas inom reningstekniken för vattenbehandlingsdelarna
är m3/h, kg BOD7/d och kg N/d.
För slambehandlingsdelarna dimensioneras dessa utifrån torrsubstansmängden (slammängden),
kg TS/d, som i sin tur är ett resultat av de tillförda avloppsvattenmängderna, SS-mängderna, BODmängderna och fosformängderna.
Principiellt kan man illustrera beroendena enligt nedan:
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Sedan måste man välja dimensionerande nivån på flödet (m3/h) utifrån vilka anläggningsenheter
(grovreningsanläggningar, sedimenteringsbassänger, biobassänger, filteranläggningar etc.) det är
fråga om och man måste välja dimensionerande nivån på föroreningsmängderna utifrån
processutformningen (t.ex. med eller utan försedimentering / förfällning, nitrifikation- och
denitrifikationsbehov m.m.) och reningsverkets slamstabiliseringsprocess (rötning ger t.ex. en icke
oväsentlig intern belastning av kväve).
Nedan lämnas synpunkter på val av anslutningsprognos samt på rimliga val av dimensionerande
flöden resp. på rimliga val av dimensionerande föroreningsmängder.
Anslutningsprognos
Vi utgår från att anslutningen idag är ca 110 000 personer och att planeringshorisonten skall vara
år 2050 med en anslutning på 170 000 personer (motsvarande en anslutningsökning med ca 2 000
personer per år). Då blir sambandet mellan anslutning (belastning) och tidsperspektiv följande:

Ökningstakten de senast tre åren är ca 2 000 personer per år. Från året för tillståndsansökan har
takten varit ca 600 personer/år
Som framtidsökning räknar vi med takten 2 000 personer per år, d.v.s. lika de senaste åren.
Flödesdimensionering
Utnyttjad modell för flödesanalyser 2005
Det gjordes flödesanalyer genom att diagram upprättades över min- och max-dygnsmängderna
veckovis för åren 2002-2004 enligt nedan:
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Ur dessa diagram drogs slutsatser enligt följande citerat ur den tekniska beskrivningen daterad
2006:
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För år 2004 upprättades inför tillståndsansökan 2006 också följande varaktighetskurva för
timtillrinningen – anslutning ca 80 000 personer:
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Absoluta maxflödet under enskilt dygn var ca 5 500 m3/h från Lund före anslutningen av
Dalbyledningen.
Motsvarande flödesanalyser gjordes även för de mindre reningsverk som avsågs anslutas till
Källbyverket och allt landade i följande belastningsprognos för Källbyverket år 2020:

Uppmätta avloppsvattenmängder och dess fördelning åren 2002-2019
I nedanstående tabell redovisas avloppsvattenförhållandena såsom de presenteras i miljörapporterna.
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År

Anslutning

Spillvattenmängd
Mm3/år

Specifik
spillvattenmängd
l/p.d.

Tillskottsvattenmängd
Mm3/år

Nederbörd
mm

Personer

Total
avloppsvattenmängd
Mm3/år

2001

75 000

11,3

7,0

255

4,3

?

2002

78 000

12,1

6,9

240

5,2

838

2004

79 000

10,3

6,9

240

3,4

?

2005

79 000

9,2

6,9

240

2,3

?

2015

103 000

11,3

8,5

225

2,8

737

2016

105 000

10,5

8,8

230

1,7

573

2017

107 000

11,9

9,3

240

2,6

710

2018

109 000

10,7

7,9

200

2,8

436

2019

111 000

10,9

8,7

215

2,2

646

Prognos
enligt
tillståndsansökan
2006

120 000

14,5

11,0

250

3,5

-

Spillvattenmängderna är i miljörapporterna angivna lika med vattenförbrukningen. Detta förfaller
som ett tveksamt samband och ger olika specifika tillrinningar från år till år – särskilt de senaste 5
åren.
Prongosspillvattenmängden är baserad på en specifik tillrinning motsvarande 250 l/p.d i sin tur
baserad på en särskild flödesanlys – se mera härom nedan.
Man kan inte heller se någon signifikant samband mellan tillskottsvattenmängden och
nederbörden.
Men det man kan se är att utvecklingen vad gäller den totala avloppsvattenmängden synes vara
gynnsammare än prognosen från 2006 och det är måhända inte omöjligt att även vattenförbrukningen och därmed spillvattenmängden har minskad genom ”sparsamhet” i hushållen. Detta
skulle då kunna inebära att den sprecifika tillrinningen ligger på en betydligt lägre nivå än 250 l/p.d.
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Framtida dimensionerande flöden
När vi nu bedömt prognosbelastninganar för framtidsscenarierna 2035 och 2050 har vi gjort detta på
basis av prognosfilosofin enligt ovan eftersom vi bedömer den mest relevant, även om det kan finnas
anledning att justera ner flödesutvecklingen som sannolikt varit gynnsammare än vad som bedömdes
i tillståndsansökan baserat på förhållandena ca 2002-2004 – se föregående avsnitt.
Vi har sålunda nu upprättat ett nytt varaktighetsdiagram för flödesbilden år 2050 enligt nedan

Detta diagram kan man utnyttja när man studerar och väljer strategi för hanteringen av de höga
timtillrinningarna – se mer härom i bilaga 3.
Flödesbelastningssammanställning
I tabellen nedan sammanfattas såväl de historiska som de nuvarande och framtida prognosticerade belastningarna i kronologisk ordning enligt följande:
Rad 1:Inför tillståndsansökan 2006 presenterades belastningen fram till år 2004. Anslutningen till
Källbyverket var då 79 000 personer. De ”små” reningsverken som avsågs anslutas men ej var
anslutna 2004 – Veberöd, Genarp, Björnstorp och Dalby representerade en sammanlagd anslutning på 20 000 personer. Den ”nuvarande” belastningen vid tillståndstidpunkten var sålunda
99 000 personer.
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Rad 2: I tillståndsansökan presenterades en framtida anslutning 120 000 personer som bedömdes
uppnås år 2020. Anslutningsökningen bedömdes sålunda bli ca 21 000 personer på 16 år, d.v.s.
ca 1 300 personer per år.
Rad 3-7 samt 8: Enligt Miljörapporterna för 2015-2019 har anslutningen noterats till 103 000 109 000 personer. Detta innebär att mellan åren 2004-2014 har anslutningsökningen varit 4 000
personer motsvarande ca 400 personer per år. Under de fem senaste åren har dock anslutningsökningen varit ca 1 600 personer per år.
Rad 9-10: Avser anslutningsvärden enligt de båda VA SYD-utredningarna 2016 och 2020.
Rad 11-14: Prognosanslutningar som vi bedömt rimliga – ökning 2 000 personer per år under de
närmaste 30 åren. Två flödesutvecklingsnivåer har nyttjats – max resp. min – se nedan.
Utöver anslutningsvärdena har angivits belastningar vad avser avloppsvattenmängder såsom dom
uppmätts i verkligheten (2004, 2015-2019) resp. i tillståndsansökningar och utförda VA SYDutredningar.
På basis av de anslutningar som vi utgått från har vi beräknat och bedömt framtida belastningar för
2035 resp. 2050 utifrån uppmätta värden och våra dimensioneringsfilosofier och då baserat på
specifika värden m.m.
Max: Från tiden före tillståndet (baserat på spillvatten 250 l/p.d och något högre tillskottsvattenmängd i framtiden och total bedömd avloppsvattenmängd år 2020 14,5 Mm3/år).
Min: Flödesbelastningar från 2015-2019 (spillvatten 220 l/p.d och något lägre tillskottsvattenmängd
i framtiden och total nuvarande avloppsvattenmängd 11,0 Mm3/år ).
Anslutning

m3/h,
min tv

m3/h,
medel

m3/h
max tv

m3/h
max rv

Mm3/år

Inför ansökan
2004
Kä

79 000

1 500

1 260

2 100

5 500

11,0

Övr

+20 000

+ 150

+ 175

+ 280

+530

+ 1,5

Ansökan 2020
(ingen förrening i Dalby)

120 000

2 000

1 660

2 800

6 400

14,5

3

MR2015

103 000

?

1 290

?

?

11,3

4

MR2016

105 000

?

1 200

?

?

10,5

5

MR2017

107 000

?

1 360

?

?

11,9

Parameterar
Rad
1

År

2
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Parameterar
Rad

Anslutning

m3/h,
min tv

m3/h,
medel

m3/h
max tv

m3/h
max rv

Mm3/år

År

6

MR2018

109 000

?

1 220

?

?

10,7

7

MR2019

111 000

?

1 240

?

?

10,8

8

Medel
2015-19

107 000

?

1 260

?

?

11,0

9

2050
VASYD

160 500

1 870

10 800

16,4

10

2050
WSP

169 235

2 400

4 800
maxbio

9 600

21,0

(186 258 inkl. 10
%-ig säkerhetsmarginal)

11

2035 Vi Max

140 000

2 350

1 650

3 250

6 900

14,5

12

2050 Vi Max

170 000

2 850

2 050

3 850

7 400

18,0

13

2035 Vi Min

140 000

2 050

1 550

2 800

6 600

13,5

14

2050 Vi Min

170 000

2 500

1 850

3 250

7 100

16,0

• tv=torrväderstillrinning (spillvatten och inläckagevatten)

rv = regnväderstillrinning vid nederbördsdygn

Det som framförallt ”sticker ut” i tabellvärdena ovan - när man jämför prognosvärdena för år 2020
och utfallet de fem senaste åren - är att den totala avloppsvattentillförseln 2015-2019 , ca 11
Mm3/år vid en anslutning av ca 110 000 personer, varit betydligt lägre än prognosmängden 14,5
Mm3/år för år 2020 och anslutningen 120 000 personer .
På basis av detta kan man anta att saneringsåtgärder på ledningsnätet givit till resultat att mindre
mängder tillskottsvatten tillförs reningsverket idag än befarat – om det inte är så att just åren 20152019 varit ovanligt ”torra”. Det senare borde man kunna bedöma utifrån studier av den totala avloppsvattentillförsel för samtliga år 2005-2020 tillsammans med nederbördsstatistiken.
Det kan vara så att tillskottsvattenmängderna i framtiden kommer att ligga på en ännu lägre nivå
än vad vårt min-fall (rad 13-14) ovan förutsätter.

Föroreningsdimensionering
Uppmätta föroreningsmängder för åren 2002-2019
I nedanstående tabell redovisas föroreningsbelastningsförhållandena såsom de presenteras i tillståndsansökan 2006 och i miljörapporterna 2015-2019.
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År

Anslutning

BODmängd

Personer

kg/d

Specifik
BODmängd
g BOD/p.d

Nmängd

Specifik
N-mängd
g N/p.d

P-mängd

12,5

230

kg P/d

kg N/d

Specifik
Pmängd
g N/p.d

Inför ansökan Kä+ D
2004

99 000

5 600

57

1 250

2,3

Senaste 5 åren
2015

103 000

6 500

1260

175

2016

105 000

6 300

1260

170

2017

107 000

6 800

1400

180

2018

109 000

6 650

1500

210

2019

111 000

5 840

1480

180

Medel
20152019

107 000

6 400

60

1 400

13

180

1,7

Prognos
enligt
tillståndsansökan
2006

120 000

6 400

53

1 400

12

300

2,5

(7000)

(58)

(1 580)

(13)

(?)

Vi 2035

140 000

8 400

60

1 800

13

280

2,0

Vi 2050

170 000

10 000

60

2 200

13

340

2,0

Av ovanstående tabell kan man se att de specifika föroreningsmängderna är något högre som
medelvärde för de senaste 5 åren. än vad som räknades med vid prognosticeringen 2006. Utifrån
detta är det rimligt att i framtiden räkna med de specifika mängder lika med medelbelastningen.
Detta är också vad som ungefär räknats med i t.ex. WSP-utredningen och som ovan redovisas
som vår prognosförutsättning.
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Det kan i sammanhanget påpekas att fosforbelastningen som sådan inte påverkar
dimensioneringen (storleksbestämningen) av någon anläggningsenhet utan belastningen (inkl.
reningskraven) hanteras via val av fosforreningsprocess eller kombinationer av
fosforreningsprocesser.
Reningsresultat / reningskrav
I nedanstående tabell sammanfattas reningsresultaten från olika år under perioden 2006-2019.
Vidare anges nuvarande villkor samt bedömda strängare villkor efter en kommande ny tillståndsprövning.
Parametrar

Anslutning

mg BOD7/l

mg N/l

mg NH4-N/l

mg P/l

Prognosår
Inför tillståndet
2006
Tillstånd

79 000

4

8

2

0,15

120 000

< 10

< 10

< 3 (4)

< 0,3

MR2015

103 000

3

7

1

0,1

MR2016

105 000

3

8

1

0,1

MR2017

107 000

3

7

1

0,1

MR2018

109 000

3

7

2

0,2

MR2019

111 000

3

8

2

0,1

Medel 2015-19

107 000

3

7,4

1,4

0,12

2050 VA SYD

160 500

6

6

1?

0,1

2050 WSP

169 235

6

6

2

0,15

2035 Vi

135 000

6-8

6-8

1-2

0,1-0,2

2050 Vi

170 000

6-8

6-8

1-2

0,1-0,2

Man kan konstatera att nu gällande villkor är ”snälla” i förhållande till de villkor som sannolikt blir
kraven vid en ny tillståndsprövning.
Men icke desto mindre kan man också konstatera att de verkliga utsläppsvärdena idag ligger långt
under tillståndsvillkoren och t.o.m. i paritet med de bedömda framtida villkoren – och detta trots att
reningsverket i princip är formellt ”fullbelastat”. Reningsverket har sålunda en stor tillgänglig kapacitet, beroende på att verket byggdes ut på slutet av 90-talet för en högre kapacitet än vad som
motsvarade prognosbelastningen för år 2020 – se vidare nästa avsnitt. Det var ju också detta som
möjliggjorde en anslutning från Dalby-hållet utan utbyggnadsbehov.
Samband Anslutning – Biovolym
Nedan redovisas sambandet mellan anslutning och biovolym för ett stort antal verk vi varit ”inblandade” och/eller känner till.
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Diagrammet omfattar reningsverk som är rikligt dimensionerade med konventionell teknik, reningsverk med och utan försedimentering, reningsverk som drivs med förfällning, simultanfällning eller
efterfällning, reningsverk som tillämpar avancerad styrning av bioprocessen (Envistyr, Star e.d.),
reningsverk som omfattar bioprocesser med bärarmaterial (MBBR, Hybas o.d.), reningsverk som
tillämpar efterdenitrifikation med extern kolkälla och / eller reningsverk med eller utan ett SSavskiljande slutsteg (filter, dammar, slutsedimentering med efterfällning). Många av dessa varianter är ämnade att begränsa biovolymen i förhållande till den konventionella rikligt dimensionerade
tekniken.
Den blå linjen utgör en trendlinje som medelvärde.
Den gröna streckade linjen utgör en extrapolering av den blå linjen.
Den bruna streckade linjen är en modifierad utvecklingslinje baserat på att punkten för Källbyverket ligger på linjen.
Källbyverket är just ett verk med rikligt dimensionerad konventionell aktivslamrening med föregående förfällning och slutrening genom efterfällning och dammar. Detta torde också vara orsaken till
de mycket goda reningsresultaten.
Om man tror att diagrammet och den bruna linjen ovan gäller så skulle den erforderliga biovolymen
i det framtida Källbyverket bli ca 25 000 m3 år 2035 resp.ca 31 000 m3 år 2050.
Om man i stället utgår från den grönstreckade linjen blir motsvarande erforderliga biovolymer ca
21 000 m3 år 2035 resp.ca 26 000 m3 år 2050.
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Sedan kan man minska volymbehovet i framtiden genom införande av efterdentrifikation med extern kolkälla, on/off-styrning av luftningen och/eller införande av bärarmaterial i bioprocessen.
Mera härom i bilaga 3.

Sammanfattande slutsatser
Efter genomläsning av de utförda VA SYD-utredningarna kan man konstatera att vår och de redovisade föroreningsprognoserna stämmer väl överens. Detta gäller även de bedömda framtida reningsvillkoren.
Däremot finner vi följande brister:
•

Det saknas en trovärdig analys av de framtida situationen vad gäller avloppsvattentillrinningen – såväl vad gäller prognosen avseende spillvattentillrinningen som prognosen
avseende tillskottsvattenmängden.

•

Det saknas en flödesanalys i form av varaktighetskurva för timtillrinningen – en i sig märklig
brist. De redovisade prognoserna på basis av värden för Qdim, 2Qdim och 4Qdim är ålderdomliga och bygger på en dimensioneringsanvisning utarbetad av dåvarande
naturvårdsverket i början på 70-talet.

•

Det saknas en genomgång av olika möjliga bioreningsmetoder som skulle kunna tillämpas
vid Källbyverket med utgångspunkten att optimalt tillvarata de befintliga volymer som finns
vid reningsverket.

•

Det är anmärkningsvärt att man anger prognosvärden m.m. med en exakthet på långt fler
än två signifikanta siffror (t.ex. avsnitt 2.3 i WSP-utredningen). Detta gäller även processutformningen avsnitt 3.3 och kostnadsberäkningarna avsnitt 4. Allt detta tyder på en viss ”oerfarenhet och verklighetsfrånvaro” vad gäller ”värde-bestämningar” för framtidsprognoser,
dimensioneringar, kostnadskalkyler m.m, med de osäkerheter som råder när man försöker
se 30 år framåt i tiden.

***************************************************************************************************************
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FRELON AB
2020-09-07
KÄLLBYVERKETS FRAMTID
Bilaga 3

Möjligheter till utbyggnad av Källbyverket med
tillvaratagande av befintliga anläggningsdelar i största
möjliga utsträckning
BEFINTLIGT RENINGSVERK
Det befintliga reningsverket består av följande huvuddelar:
Tabell 1

Anläggningsdel

Antal, st

Total volym,
m3

Total area, m2

10 000 m3/h

Galler

2

Sandfång

4

620

Försedimentering

12

3 700

1 920

Regnvädersbassänger

3

1 850

990

Biobassänger 1+2

4

9 400

Biobassänger 3+4

2

12 500

Biosedimentering 1+2

12

3 840

1 920

Biosedimentering 3+4

6

5 200

1 500

Flockningsbassänger
Eftersedimentering

1 040
12

Poleringsdammar
Rötkammare

2

4 300

2 160

111 250

122 500

3 000
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Kapacitet

Befintligt reningsverk som helhet och dess väsentligaste delar som berörs av
utbyggnadsförslaget nedan framgår av följande foton.

Översiktsbild

Regnvädersbassänger

Eftersedimentering

Biobassäng 1+2

Del av dammarna
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Biobassäng 3+4

Rötkammare

NUVARANDE OCH FRAMTIDA BELASTNINGAR
Nuvarande och beräknad framtida belastning för åren 2035 och 2050 är hämtade från Bilaga
2.
Tabell 2

Anslutna, pe
3

Inkommande flöde, medeldygn, m /d

Nuvarande

2035

2050

110 000

140 000

170 000

32 600

40 000

49 000

6 900

7 400

Inkommande flöde, max, m3/h
BOD, kg/d

6 600

8 400

10 000

COD,kg/d

14 000

18 000

22 000

TSS, kg/d

6 600

8 400

10 000

190

280

340

N-tot, kg/d

1 400

1 800

2 200

N-NH4, kg/d

1 000

1 300

1 600

P, kg/d

För inkommande flöde har vi endast tillgång till årsmängder. Utifrån dessa har vi med
ledning av tidigare data rörande Källbyverket bedömt framtida flöden, se Bilaga 2.
Tillgång till inkommande flöde per timma under året är av stor vikt för att dels kunna göra en
riktig bedömning vilket högsta flöde, som reningsverket bör kunna behandla, dels kunna
bedöma inverkan av eventuellt förbilett vattens inverkan på tillförd förorening till recipienten.
Den förbiledda vattenmängden förutsätts därvid har genomgått grovrening, försedimentering
/ förfällning och eftersedimentering / efterfällning samt slutrening i dammsystemet, se mer
härom nedan.
FRAMTIDA UTSLÄPPSKRAV
Följande framtida utsläppskrav bedöms som realistiska för tiden fram till år 2050.
Utsläppsvärdena förutsätts även omfatta förbilett vatten. Det förbiledda vattnet förutsätts
därvid ingå i det samlade utgående renade vattnet, mätt och provtaget i en gemensam mätoch provtagningsstation.
Tabell 3

Parameter
BOD7, mg/l

8

N-total, mg/l

8

NH4-N, mg/l

3

Fosfor, mg/l

0,2

Utbyggnadskonsekvenserna av strängare villkor - 6 mg BOD7/l, 6 mg N/l, 2 mg NH4-N/l resp.
0,15 mg P/l - belyses i särskilt avsnitt nedan.
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MÖJLIG UTBYGGNAD AV RENINGSVERKET
Flöde – Utjämningsmagasin
Utgångpunkten för bedömningen av framtida utbyggnad har varit att allt inkommande vatten
skall behandlas i reningsverket utan utjämning av flödet. Ett utjämningsmagasin kräver en
stor och kostsam volym, som oftast står oanvänd, varför det är av intresse att inte behöva
bygga ett sådant. Skötselbehovet och omgivningsstörningarna (luktrisker) vid utjämning av
enbart grovrenat vatten kan inte underskattas.
Vid dimensioneringen utan magasin är tanken att vid höga flöden skall en viss mängd vatten
ledas förbi den biologiska reningsdelen. Detta vatten skall tillsammans med det biologiskt
renade genomgå förfällning och efterfällning och därefter ledas till recipienten via
efterföljande dammar.
Enligt redovisningen i Bilaga 2 beräknas maximalt inkommande maxtimflöde år 2050 uppgå
till ca 7 400 m3/h. Det maximala flödet, som kommer att behandlas i biosteget motsvarar
maximal tillrinning under torrväder jämte en viss extra tillrinning vid nederbörd. Lämpligt
flöde har bedömts till ca 4 500 m3/h, se nedan. Med dessa förutsättningar kommer i
storleksordningen ca 3 % av årsvattenmängden att förbiledas. Se mera härom nedan.
Även med ett utjämningsmagasin skulle verkets behandlingsdelar emellertid behöva bli
dimensionerade för ett flöde betydligt högre än medelflödet för att magasinets volym skall
kunna hållas nere. Det flödet kommer rimligen att väljas i storlek motsvarande valet för
högsta flöde genom biosteget. Utelämnandet av ett utjämningsmagasin innebär då således
en förstoring av enbart för- och eftersedimenteringsbassängerna.
Erforderliga kompletteringar, nuvarande process
En första ansats vid bedömning av eventuella kompletteringar av verket, som erfordras för
att hantera prognostiserade belastningar, är att verket drivs med samma process som i dag,
dvs. med förfällning, ”konventionell” biologisk aktivslambehandling (dock utförd för
intermittent luftning) och efterfällning. Det bedöms att extern kolkälla tidvis behöver tillsättas i
biologiska stegets denitrifikationsbassänger för att processen skall kunna omvandla tillräcklig
mängd kväve till kvävgas. Detta erfordras även om nuvarande biologiska process modifieras
för att minska bassängvolymerna.
Utförda beräkningar visar att erforderlig komplettering av befintligt verk för att kunna
behandla beräknad mängd inkommande vatten år 2035 och 2050 skulle kunna bli i enlighet
med följande tabell. Även för andra delar i reningsverket kan kompletteringar erfordras, men
de är av sådan art att de inte kräver stor fri yta och inte är låsta av viss placering.
Tabell 4

Anläggningsdel

2035
Befintlig
storlek

Erforderlig
komplettering
jfr med
nuvarande

Erforderlig
byggyta,
m2

Galler, m3/h

10 000

0

0

2050
Erforderlig
Erforderlig
ytterligare
byggyta för
komplettering komplettering
efter 2035
efter 2035
m2
0
0

Sandfång, m3

620

+300

+200

+300
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+200

Anläggningsdel
Befintlig
storlek

Erforderlig
komplettering
jfr med
nuvarande

Erforderlig
byggyta,
m2

Försedimentering, m2

1 920

+600

Se Tabell 5

2050
Erforderlig
Erforderlig
ytterligare
byggyta för
komplettering komplettering
efter 2035
efter 2035
m2
+400
Se Tabell 5

Biovolym, m3

9 400 +
12 500 =
21 900
1 920 +
1 500 =
3 420
1 040

+4 000

+1 200

+4 000

+1 200

+700

+800

+550

+600

+350

+100

+350

+100

2 160

+1 500

+1600

+300

350

3 000

0

0

0

0

Biosedimentering, m2
Flockningsbassänger,
m3
Eftersedimentering,
m2
Rötkammare, m3

2035

Kompletteringarna enligt Tabell 4 ovan kan uppnås på sätt som redovisas i Tabell 5. Härvid
har valts att låta befintliga regnvattenbassänger verka som försedimenteringsbassänger i
framtiden. På så sätt blir försedimenteringarna tillräckliga för belastningen år 2050.
Kompletteringen av eftersedimenteringen efter år 2035 är så liten att hela tillbyggnaden
rimligen görs i ett sammanhang.
Tabell 5

Anläggningsdel

2035
Exempel på komplettering jfr
med nuvarande

2050
Exempel på ytterligare
komplettering efter 2035

Galler

Ingen komplettering erfordras.

Ingen komplettering erfordras.

Sandfång

Komplettera med en linje,
Vtillkommande= 300 m3

Försedimentering

Ingen komplettering erfordras
genom att nuvarande
regnvädersbassäng nyttjas.
Komplettera Biobassänger 3+4
med
Vtillkommande= 4 000 m3

Komplettera med ytterligare en
linje.
Vtillkommande= 300 m3 efter 2035
Ingen komplettering erfordras
genom att nuvarande
regnvädersbassäng nyttjas.
Biobassänger 3+4
kompletteras med ytterligare
Vtillkommande= 4 000 m3 efter
2035
Biosedimentering 3+4
kompletteras med ytterligare
nya linjer.
Vtillkommande= 1 900 m3 efter
2035
Nya eftersedimenteringsbassänger kompletteras med
ytterligare flockning.
Vtillkommande= 350 m3

Biovolym

Biosedimentering

Biosedimentering 3+4 med nya
linjer.
Vtillkommande= 2 400 m3

Flockningsbassänger

Nya eftersedimenteringsbassänger kompletteras med
flockning. Vtillkommande= 350 m3
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Anläggningsdel

2035
Exempel på komplettering jfr
med nuvarande

2050
Exempel på ytterligare
komplettering efter 2035

Eftersedimentering

Befintlig eftersedimentering
kompletteras med nya
bassänger för behovet år 2050
Vtillkommande= 6 200 m3
Någon gång mellan år 2035
och år 2050 ändras till termofil
drift

Ingen ytterligare komplettering
erfordras

Rötkammare

Rötkamrarna drivs termofilt

Som framgår blir tillkommande volymer enligt Tabell 5 ca 20 000 m3 för att klara inflödet år
2050. Tillkommande volymer efter omdisponeringar enligt Tabell 5 utgörs till ca 8 000 m3 av
biobassänger och ca 12 000 m3 av sedimenteringar och flockning.
Övriga anläggningsdelar, såsom blåsmaskiner, slamförtjockare och slamavvattnare m.fl.,
behöver naturligtvis också kompletteras. Slamförtjockarna kan t.ex. ersättas med mekaniska
förtjockare vid behov. Nämnda delar utgörs då i huvudsak av maskinella installationer, som
inte kräver stora ytor och påverkar därför inte frågan om tillräckligt utrymme finns på
reningsverkstomten. Renoverings- och moderniseringsåtgärder i övrig förutsätts genomföras
vad avser byggnader, maskininstallationer, ventilations- och VVS-utrustningar samt
elanläggningar liksom personal- och administrationsbyggnader o.d.
Luftningens styrning föreslås kompletteras så att luftade bassänger kan drivas med
intermittent luftning. Detta förfarande är oftast gynnsamt för såväl denitrifikations- som
nitrifikationsprocessen och är energibesparande.
Angivna anläggningsdelar i Tabell 4 och 5 kan placeras inom reningsverkstomten, se
Bildbilaga A.
Om flödesbelastningen på verket skulle göras mindre genom införande av en
utjämningsbassäng skulle maxflödet genom reningsverket troligen bli ca 4 500 m3/h, dvs.
lika med högsta flöde genom biosteget enligt ovan. Kompletteringen av eftersedimentering
inkl. flockning minskar i så fall med ca 4 000 m3. Vid maximalt inflöde om ca 7 400 m3/h
motsvarar besparingen ca en timmes maxflöde. Magasinvolymen skulle således behöva
vara väsentligt större än angivna kompletteringar.
Den vattenmängd, som inte beräknas behandlas biologiskt, uppgår till ca 3 % av
årsmängden och inverkar BOD- och kvävehalterna i utgående vatten med ca 0,7 mg/l
respektive ca 0,2 mg/l. Detta bedöms rimligt. Dessa resthalter ingår i processdimensioneringen och är därför beaktade.

Erforderliga kompletteringar vid modifierad process vid behov av ”ytbesparing”.
Om det vid en närmare studie skulle visa sig att ytbehovet vid utbyggnaden i enlighet med
nuvarande process skulle bli sådant att vissa bassänger blir svårplacerade, kan erforderlig
biovolym minskas om t.ex. denitrifikationsbassängerna görs om till MBBR-bassänger
(Moving Bed Biofilm Reactor) genom att de tillförs bärarmaterial och förses med silar, som
håller kvar bärarmaterialet i respektive bassäng. På motsvarande sätt kan
nitrifikationsbassängerna förses med bärarmaterialet, dvs. utföras med som en
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hybridprocess med både bärarmaterial och aktivslam (IFAS - Integrated Fixed Film Activated
Sludge).
Införande av bärare kan också utföras i befintliga utbyggda bassänger i mer begränsad
omfattning efter ett antal år, om det visar sig att reningsverket blivit för snålt dimensionerat
t.ex. om anslutningen till verket skulle bli sådan att uppgjorda prognoser överskrids. Metoden
blir i detta fall en framtida säkerhetsmöjlighet, som naturligtvis även kan nyttjas efter år 2050.
Kostnaden för en komplettering till bärarprocesser bedöms bli i samma storleksordning, som
för åtgärderna ovan för att bibehålla befintlig process. Vidare är bärarprocesser mer
energikrävande. I och med att de tillkommande volymerna ryms inom reningsverkets gränser
förefaller det gynnsammare att bibehålla befintlig process och ha bärarprocesser som en
framtida säkerhets- och utbyggnadsåtgärd.

Erforderliga kompletteringar vid ev. strängare reningsvillkor
Utsläppskrav strängare än vad som angetts ovan i Tabell 3 innebär i de flesta fall en något
större och/eller annorlunda komplettering av reningsverket än vad som angetts ovan.
Konsekvensen av strängare krav kommenteras i det följande.

BOD-krav 6 mg/l i stället för 8 mg/l
Inga volymmässiga konsekvenser då BOD-reduktionen genom ställda kvävekrav redan
förväntas bli så stor att ytterligare volym erfordras. Om efterdenitrifikation väljs i den
utbyggda processen bör en efterluftning etableras, eftersom viss mängd av tillförd extern
kolkälla inte alltid nyttjas och kan då medföra en förhöjd utgående BOD-halt.

N-krav 6 mg/ l i stället för 8 mg/l
Ett sådant krav innebär en större denitrifikationsvolym och en något högre kolkälleåtgång.

NH4-krav 2 mg/l i stället för 3 mg/l
Ett sådant krav kan innebära en något större nitrifikationsvolym. Normalt har man redan
dimensionerat volymen för att klara det extra nitrifikationsbehovet. Ett sätt att göra
processen säkrare mot ett temporärt nitrifikationsbortfall är att införa en särskild volym för
rejektvattenutjämning. En ytterligare säkerhet nås om dessutom en särskild
luftningsbassäng för returslammet inkluderas i biovolymen. t.ex. integrerat med
rejektvattentillförsel till denna enhet.

P-krav 0,15 mg/ l i stället för 0,2 mg/l
Egentligen medför det inga konsekvenser.
Ju lägre krav, desto viktigare med effektiv avskiljning av suspenderat material. Vi anser dock
att förfällning+efterfällning ihop med dammreningen är väl så effektiv som t.ex. en dyrbar
slutlig skivfilteranläggning.
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Läkemedelsrening
Plats finns på reningsverksområdet för en läkemedelsrening, se Bildbilaga A. Frågan om
läkemedelsrening måste utredas ytterligare innan behovet klarlagts och valet av process och
kravnivåer fastställs – se mer härom i bilaga 4.

Sammanfattande slutsatser
De övergripande slutsatserna av de ovan redovisade är följande:
•

Det är fullt möjligt att bygga ut Källbyverket för de framtida belastningarna och de
framtida sannolika kravnivåerna vad avser resthalter i det renade vattnet – allt med
konventionell reningsverksteknik och allt inom ramen för nuvarande
reningsverkstomt.

•

Det finns plats för och processvarianter att implementera, för att uppfylla ev.
strängare villkor än förutsatts och/eller för att möta en snabbare anslutningstakt än
förutsatt.

•

Det är vår bestämda uppfattning att det är olämpligt av flera skäl att bygga stora
utjämningsmagasin för att hantera avloppsvattnet vid tillfälliga höga avloppsvattentillrinningar. Det är processmässigt bättre att leda en delström slamavskilt och
kemfällt vatten förbi det biologiska reningssteget vid de fåtal tillfällen detta blir
aktuellt. Allt vatten kommer dessutom slutligen ledas via kemisk efterfällning och
dammrening

•

I anslutning till ovanstående är det av yttersta vikt att en trovärdig varaktighetskurva
för timflödena kan upprättas baserad på nuvarande hydrauliska situation. Detta
underlag saknas, vilket vi anser är en anmärkningsvärd brist i de genomförda VA
SYD-utredningarna.

•

Det är också vår bestämda uppfattning att det i själva reningsverket renade
avloppsvattnet skall ledas genom befintliga dammar som ett polerande slutsteg – se
mer härom i bilaga 4.

•

Vi anser det ej motiverat att bygga över stora delar av reningsverket enligt WSPförslaget. Inbyggnader och överbyggnader inkl. luktreduktionsåtgärder genomförs
endast där det är motiverat ur luktspridningssynpunkt. Om försedimenteringsbassängerna anses behöva byggas över av ”skyddsavståndsskäl” får detta rimligen
finansieras av skattekollektivet och ej av VA-abonnenterna – se mer härom i bilaga 4.

•

Frågan om läkemedelsrening måste utredas ytterligare innan behovet klarlagts och
valet av process och kravnivåer fastställs – se mer härom i bilaga 4.
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2020-09-07
KÄLLBYVERKETS FRAMTID
Bilaga 4

En del övriga synpunkter på genomförda utredningar av VA SYD och WSP
BAKGRUND
I bilaga 1 har lämnats synpunkter på principutredningar i allmänhet.
I bilaga 2 har redovisats ett förslag till dimensioneringsfilosofi vad gäller Källbyverkets framtid.
I bilaga 3 redovisas ett förslag till utbyggnad av Källbyverket med ”konventionell
teknik” och relevant dimensionering.
I föreliggande bilaga 4 redovisas en del övriga synpunkter kopplade till de båda
utredningarna från 2016 (VA SYD) resp. WSP (2020), dock i huvudsak WSPutredningen eftersom den utförts senare och därför förutsätts ersätta VA SYDutredningen från 2016 vad avser Källbyverkets utformning
Synpunkterna redovisas under rubriker enligt följande:
•

Synpunkter på teknikval och utformning (processteknik, ytbehov, volymbehov, läkemedelsrening m.m.) vid ett framtida bibehållet Källbyverk

•

Allmänt om omgivningsstörningar i anslutning till reningsverk (buller,
lukt, transporter, överbyggnader, estetik, klimat m.m.)

•

Synpunkter på Höje å som recipient (påverkan, problem, möjligheter
m.m.)

•

Synpunkter kring nyttjandet av dammarna i framtiden (rekreation,
estetik, dagvattenhantering m.m.)

•

Kostnader (investering, drift, fördyrande omständigheter m.m.)
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Synpunkter på teknikval och utformning (processteknik, ytbehov,
volymbehov, läkemedelsrening m.m.) vid ett framtida bibehållet
Källbyverk
Utöver framtidsprognoser vad gäller belastningar resp. bedömning av troliga
resthaltsvillkor har det framtida Källbyverket förutsatts utformas med teknikval
som innebär ersättning och rivning av flera av de befintliga anläggningsenheterna. Den mekaniska reningen förutsätts utformas med trumsilar e.d. och
bioreningen föreslås utföras med en kombination av aktivsslam och MBR-teknik
(membranfiltrering). Nuvarande dammar slopas som slutsteg.
Verket föreslås utformas med ett mycket stort utjämningsmagasin för grovrenat
(nya hålplåtsgaller) vatten.
Stora delar av reningsverket föreslås överbyggas – i huvudsak för att öppna för
ett kortare skyddsavstånd om än utan att ev. förändringar ur ett omgivningsperspektiv beskrivs eller kvantifieras. Men även klimatskäl anförs som skäl för
en överbyggnad.
Vi ställer oss tvekande till stora delar av processvalet och föreslagna utformningar som knappast har haft som mål att erbjuda en investeringseffektiv utbyggnad – snarare tvärtom. Någon ambition att tillvarata det kapital som finns i
befintligt reningsverk synes ej ha varit någon ”ledstjärna” i utredningsarbetet.
Vi är speciellt frågande inför valet av utjämningsmagasin, överbyggnaden och
dess påverkan på skyddsavståndet till reningsverket och klimatskälen i anslutning härtill och det till synes ”självklara” valet av ”Membranbioreaktorer” såsom
varande en väl beprövad teknik.
Vi har inte närmare värderat förutsättningarna för införande av läkemedelsrening utan förutsätter – precis som VA- SYD-utredningarna - att teknikval,
kostnader, placering etc. blir likvärdiga oavsett om Källbyverket avvecklas eller
ej. Plats måste dock finnas härför vid Källbyverket, vilket beaktats i vårt förslag
till utbyggnad av detsamma. Däremot är vi tveksamma till slutsatsen att det per
automatik skulle krävas läkemedelsrening vid Källbyverket innan motsvarande
krav ställs på Sjölundaverket och att detta skulle baseras på aktuell recipient.
Såvitt vi vet är Naturvårdsverket inte klara med att ”peka ut” vilka verk och vilka
recipienter som är aktuella för läkemedelsrening och då med avseende på vilka
komponenter som skall avskiljas och kontrolleras – se uppdragsbeskrivning
nedan hämtad ur Naturvårdsverkets Rapport 6766 – april 2017:
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Frågan om ”generell” läkemedelsrening vid svenska reningsverk befinner sig i
sin linda även om många idéer prövas och flera försök pågår.
Ett intressant dokument (VIVAB, IVL, 2019) från provtagningar och analyser vid
Ullareds reningsverk kan noteras. Ullareds reningsverk är ett litet reningsverk
med en speciell belastning från ett ”gigantiskt” köpcentra. Reningsverket är ur
ett Källbyverksperspektiv intressant eftersom man där har en process med
kombinationen biorening med långtgående nitrifikation, kemisk fällning och
dammar som slutsteg och dessutom med utsläpp av det renade avloppsvattnet i
en känslig recipient – Högevadsån som utgör ett Natura 2000- område. Högevadsån är ett biflöde till Ätran.
I rapporten dras bl.a. följande slutsatser:
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Slutsatserna av ovanstående är att det finns ett stort behov av att klarlägga –
om man inte redan gjort detta - de nuvarande förhållandena i reningsverket och
i recipienten Höje å innan man tar slutlig ställning till behovet av och formen för
införandet av läkemedelrening vid Källbyverket. Det är vår bedömning att processen med slutlig dammrening i detta sammanhang är en fördel värd att notera och verifiera.
Jmfr. vårt förslag till dimensioneringsfilosofi och möjlig framtida reningsverksutbyggnad, bilaga 3.
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Allmänt om omgivningsstörningar i anslutning till reningsverk (buller,
lukt, transporter, överbyggnader, estetik, klimat m.m.)
Bullerstörningar i omgivningen brukar normalt ej vara något problem vid
svenska reningsverk och buller har ej heller tagits upp i utförda utredningar som
någon störning i anslutning till Källbyverket. Förekommande bullrande maskiner
är sålunda placerade inomhus, t.ex. vad gäller blåsmaskiner i ljudisolerade rum.
Och skulle någon ljudstörning erhållas t.ex. från ventilationsfläktar, utvändiga
luftarrörsystem etc. så kan sådana problem tekniskt lösas.
Transporter däremot kan i vissa fall vara en omgivningsstörning, t.ex. då
transporter av externslam och avvattnat slam sker genom bostadsområden. I
fallet Källbyverket sker dessa transporter mot Värpingehållet och utgör såvitt vi
vet ingen omgivningsstörning.
Risk för luktstörningar i omgivningen förekommer från reningsverk i största allmänhet. Luktande processteg utgörs av inloppsdelen (pumpning, grovrening,
sandavskiljning) resp. slambehandlingen (slamförtjockning, slamavvattning,
slamlagring).
När det gäller inloppsdelen och slambehandlingen löser man dessa problem
med övertäckningar och effektiv luktrening (biofilter, aktivt kol e.d.). Däremot
har en utvändig och öppen långtidslagring av avvattnat slam ofta varit orsaken
till omgivningsstörningar och därför kan man generellt säga att sådan lagring får
man ej tillstånd till idag. Man löser då slambortforslingar från inomhusplacerade
containersystem eller genom torrslamsilos – i båda fallen ofta kopplade till luktreduktionsanläggningar. Slammet borttransporteras till annan anläggning med
bättre lokalisering för slutlig kvittblivning. Vid Källbyverket finns ingen öppen
slamlagring utan här nyttjas en slamdepå i Värpinge dit slammet körs via en
”inre väg”.
Öppna försedimenteringsbassänger sprider normalt sett ingen lukt utom i en del
udda fall då belastningen på reningsverket från livsmedelsindustrier är påtaglig
(slakterier, mejerier, potatisfabriker etc.). I sådana fall kan fettansamlingar och
svavelväte uppkomst ge upphov till lukt i försedimenteringsbassängerna. I sådana fall brukar man dock normalt lösa dessa problem via förbehandlingar vid
industrin. Till Källbyverket finns dock ingen sådan livsmedelsindustri ansluten.
Det finns ibland en tro att öppna bassänger i övrigt inom reningsverk – biobassänger och sedimenteringsbassänger – skulle generera luktemissioner. Detta är
dock ej sant – snarare en myt - och att utgå från denna tro och bygga
över/bygga in stora ytor / volymer med dylika bassänger är helt orimligt och
verkningslöst. Tvärtemot har luktproblem i flera fall uppkommit genom att man
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innesluter sådan bassänger ”ovädrade” och släpper ut luften ovan tak. I stället
för att vädra bassängerna skapas ”luktande plymer” som vid vissa ogynnsamma
väder- och vindförhållande kan ”träffa” vissa enskilda områden eller t.o.m. enskilda fastigheter. Exemplen härpå är många och i de flesta fall knuta till inomhusverk. Bygger man sålunda överbyggnader enligt ovan måste man installera
effektiva ventilations- och avfuktningssystem samt höga skorstenar för att begränsa luktnivån i omgivningen. Därutöver medför övertäckningar en extra
energiåtgång för uppvärmning och god inre arbetsmiljö. Aerosolpåverkan och
myggförekomst är tillkommande arbetsmiljöproblem.
Klimatutsläppen från reningsverket har ägnats ett särskilt avsnitt om. Häri dras
slutsatsen att utsläppen av växthusgaser från reningsverk – koldioxid och kväveoxid – skulle vara en påtaglig källa till klimatpåverkan och som elimineras
genom övertäckningar. Vi har dock ej kompetens att förstå hur dessa gaser
elimineras via utventilation och rening och vad detta i så fall kostar. Även nötkreatur ger ju upphov till växtgasutsläpp, men vi har inte hört talas om att om
djurhållningen endast sker inomhus så har man löst detta problem.
För övrigt anser vi att om växthusgasutsläppen från reningsverkets biologiska
processer med öppna bassänger skulle vara en påtaglig punktkälla så är detta
ett nationellt problem som borde lösas med nationella krav. Annars finns det
ingen anledning att bygga över biosteget som WSP-förslaget förutsätter eftersom dessa enheter ej medför någon besvärande lukt e.d. i omgivningen.
Det man tror man löser är, att om man inte ser reningsverket så luktar det inte –
en vanföreställning som kostar mycket pengar för VA-abonnenterna. Estetiken
att ersätta de öppna bassängerna med ”gröna tak” kanske någon finner värde i,
men det är nog då bara fråga om de närmast boende.
Det kan i sammanhanget nämnas att den överbyggnad som utförts vid Helsingborgs reningsverk (Öresundsverket) ej omfattat biobassängerna och de öppna
sedimenteringsbassängerna utan endast de anläggningsenheter där luktemissioner noterats. Av intresse är också att ventilationsluften från överbyggnaden
leds ut i det intilliggande värmeverkets ca 30 m höga skorsten – en kostnadseffektiv lösning som inneburit att man också byggt över försedimenteringsbassängerna av närmast ”omgivningspsykologiska” skäl utan att merkostnaden
härför har varit särskild stor. Ändå har kostnaden för överbyggnadarna i sin
helhet uppgått till i storleksordningen ca 400 Mkr. Skälet till överbyggnadarna är
att ett förkortat skyddsavstånd har godkänts till närmaste bebyggelse – några
klimatskäl har ej anförts.
I fallet Källbyverket ser vi ingen anledning till att bygga över försedimenteringsbassängerna.
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Synpunkter på Höje å som recipient (påverkan, problem, möjligheter m.m.)
I VA SYD-utredningen finns en särskild bilaga som behandlar recipientförhållandena vid utsläpp i Öresund kontra Höje å. I texten avsnitt 4 anges bl.a.
att skillnaden mellan t.ex. fosfor- och kvävehalterna i ån uppströms i förhållande
till nedströms är mycket liten trots att flödesbidraget från Källbyverket varierar
mellan ca 10 och ca 35 %. Vidare anges i avsnitt 2 att förhållandena i ån i huvudsak bestäms av andra utsläppskällor – jordbruk m.m. svarar för ca 85 % och
reningsverken (Lund och Staffanstorp) för ca 15 % av fosfor- och kväveutsläppen. Ett bibehållet Källbyverk skulle öka utsläppsmängderna något men samtidigt kan lägre framtida kravnivåer begränsa denna påverkan. Att påverkan i sig
som anges i sammanfattningen skulle var negativ motsägs av att man i samma
sammanfattning anger att påverkan på de ekologiska faktorerna näringsämnen i
Lommabukten ej ser ut att öka nämnvärt i det framtida perspektivet med bibehållet Källbyverk.
Hur olika resthaltsvillkor påverkar en utbyggnad av Källbyverket belyses inom
ramen för bilaga 3.
Vad som är mer anmärkningsvärt är den vattenföringsminskning som erhålls i
Höje å vid ett avvecklat Källbyverk - se sista stycket i sammanfattningen i recipientutredningen. Kort sagt – enligt vår uppfattning - torde miljöriskerna vid ett
avvecklat Källbyverk ur vattenföringssynpunkt vara större och mer oförutsägbara än riskerna med de något högre utsläppsmängderna från Källbyverket i
framtiden.
Vår bedömning är att en avveckling av Källbyverket ur ovannämnda aspekter är
ett vågspel som ej är kalkylerbart. Åtgärden om den genomförs blir dessutom
oåterkallelig vid ett avvecklat Källbyverk.
För övrigt finner vi att det renade avloppsvattnet inkluderande ”damm-reningen”
utgör en positiv potential för bevattningsutnyttjande lokalt i jordbruket i närområdet, något som inte blir möjligt vid ett avvecklat Källbyverk.
Se vidare följande avsnitt.
Synpunkter kring nyttjandet av dammarna i framtiden (rekreation estetik,
dagvattenhantering m.m.)
Dammsystemet vid reningsverket har ett ”historiskt värde” i sin egenskap av det
första reningsverket i Sverige med s.k. oxidationsdammar – anlagda på 30-talet.
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Dammarna har sedermera nyttjats som polerande slutsteg i reningsprocessen
för avskiljande av ev. partiklar i det renade vattnet, ytterligare denitrifiering och
bakteriereduktion. Icke minst bakteriereduktionen i dammarna är stor, vilket
särskilt diskuterades och redovisades i anslutning till tillståndsprövningen 2006.
Dammarna och området däromkring utgör också ett populärt rekreationsområde
sedan decennier tillbaka och det faktum att renat avloppsvatten leds genom
dammarna tycks inte ha varit någon ”avskräckande” faktor i sammanhanget.

Att avveckla Källbyverket innebär som ovan nämnts en risk för negativa konsekvenser ur ett Höje-å-perspektiv. Men därutöver skulle en avveckling innebära
att det ”rinnande” vattnet genom dammarna skulle upphöra. Det finns en diskussion i VA SYD-utredningarna om att pumpa åvatten genom dammarna
och/eller nyttja dessa för utjämning och rening av dagvatten.
Ekologgruppen (januari 2019) har redovisat en gedigen utredning kring dammarnas framtida utnyttjande för dagvattenhantering – fördröjning, utjämning och
rening.
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Denna utredning har som grundförutsättning haft att Källbyverket har avvecklats. Det finns såvitt vi vet ingen utredning som har beskrivit skillnaderna i miljökonsekvenser vid avvecklat kontra bibehållet Källbyverk sett ur dammperspektivet. Detta finner vi vara en stor brist i beslutsunderlagen i anslutning till översiktsplanearbetet och arbetet med Källbyverkets framtid.
I Ekologgruppens utredning talas det om dagvattenrening i dammarna men
inget nämns om rening med avseende på vad. Såvitt vi vet sker dagvattenrening genom sedimentering och infiltration och dagvattenföroreningarna består
i huvudsak av partiklar som innehåller tungmetaller, olja, PAH – se tabell nedan
(Naturvårdsverket):
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Partiklarna som avskiljs i dammsystemet kommer sålunda att sedimentera i
dammarna och hur detta efterhand påverkar vattenkvalitén och hur dammarna
måste tömmas och rensas regelbundet framgår ej av Ekologgruppens utredning.
Att nyttja dammarna i framtiden för dagvattenhantering bedömer vi som vågspel
som kraftigt skulle försämra rekreationsvärdet i dammområdet. Stillastående
dagvatten i dammar under torrperioder med successiv upplagring av oönskade
slammassor på botten är verkligen ingen attraktiv lösning ur rekreations- och
landskapsbildssynpunkt.
Ett alternativ att fundera på vid bibehållet Källbyverk skulle kunna vara att kombinera ”avloppsvattenrening” med dagvattenhantering – man slår då två flugor i
en smäll så att säga. Sådana lösningar finns i Eskilstuna, Hässleholm, Trelleborg, Ullared (!). En första del i dammsystemet skulle kunna belastas med enbart avloppsvatten och resterande delar dammsystemet av såväl avloppsvatten
och dagvatten. Provtagningspunkten (för villkorsbestämning) för det renade avloppsvattnet får anpassas till en sådan lösning – ett litet problem i sammanhanget. Denna möjlighet borde belysas.
Kostnader (investering, drift, fördyrande omständigheter m.m.)
Utöver investeringsbehovet för ett bibehållet Källbyverk måste man naturligtvis
även betrakta driftkostnadsskillnaderna i olika alternativ. Detta har gjorts i de
båda VA SYD-utredningarna, däremot ej – så här långt - i alternativet bibehållet
Källbyverk med vår lösning enligt bilaga 3.
Men vi kan konstatera att det finns ett antal fördyrande lösningar i WSPs förslag
till ett bibehållet Källbyverk enligt följande:
•

Investeringstunga teknikval

•

Anordnade av ett stort utjämningsmagasin

•

Överbyggnad av stora delar av det framtida verket.

•

Rivning av stora delar av bef. verk

Dessa fördyringar är av storleksordningen ca 800 Mkr investeringsmässigt i
jämförelse med presenterad totalkostnad på ca 1 800 Mkr – allt enligt kostnadsredovisningen i WSP-utredningen.
Beträffande ytterligare synpunkter på kostnader m.m. – se huvudtexten.
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Sammanfattande slutsatser
Vad ovan redovisats kan sammanfattas i följande punkter.
Vi ställer oss tvekande till stora delar av processvalet och föreslagna
utformningar som knappast har haft som mål att erbjuda en investeringseffektiv utbyggnad – snarare tvärtom. Någon ambition att tillvarata
det kapital som finns i befintligt reningsverk synes ej ha varit någon ”ledstjärna” i utredningsarbetet.

•

Vi är speciellt frågande inför valet av utjämningsmagasin, överbyggnaden av klimatskäl m.m. och det till synes ”självklara” valet av ”Membranbioreaktorer” såsom varande en väl beprövad teknik.
•

Vi tveksamma till slutsatsen att det per automatik skulle krävas läkemedelsrening vid Källbyverket innan motsvarande krav ställs på Sjölundaverket och att detta skulle baseras på aktuell recipient.

•

Vi finner ej att finns bärande skäl för att bygga över stora delar av reningsverket med syfte att begränsa ev. luktstörningar i omgivningen. Vi
finner det också tveksamt att man begränsar ev. klimatpåverkan på
detta sätt.

•

En överbyggnad kan ev. påverka estetiken (landskapsbilden) i området,
men då till mycket höga kostnader.
•

Miljöriskerna för Höje å vid ett av vecklat Källbyverk bedöms ur vattenföringssynpunkt vara större och oförutsägbara än riskerna med något
högre utsläppsmängder från Källbyverket i framtiden.
Vår bedömning är att en avveckling av Källbyverket ur ovannämnda
aspekter är ett vågspel som ej är kalkylerbart. Åtgärden om den genomförs blir dessutom oåterkallelig vid ett avvecklat Källbyverk.

•

Att avveckla Källbyverket innebär som ovan nämnts en risk för negativa
konsekvenser ur ett Höje-å-perspektiv. Men därutöver skulle en avveckling innebära att det ”rinnande” vattnet genom dammarna skulle upphöra
och ersättas av en storskalig dagvattenhantering. Även detta bedömer vi
som ett vågspel som kraftigt skulle försämra rekreationsvärdet i dammområdet.
Vi anser det sålunda som en påtaglig brist att nyttjandet av dammarna
för dagvattenhantering vid avvecklat Källbyverk ej har jämförts med
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lämpligt dammutnyttjande vid bibehållet Källbyverk. I det sammanhanget
saknar vi också en beskrivning av dagvattenreningen i dammarna med
avseende på olika föroreningskomponenter och hanteringen av de avskilda sedimenten.
•

Vi kan konstatera att det finns ett antal fördyrande lösningar i WSPs
förslag till ett bibehållet Källbyverk enligt följande:
Investeringstunga teknikval
Anordnade av ett stort utjämningsmagasin
Överbyggnad av stora delar av det framtida verket.
Rivning av stora delar av bef. verk
Dessa fördyringar vi bedömer vi grovt vara av storleksordningen ca 800
Mkr investeringsmässigt i jämförelse med presenterad totalkostnad på
ca 1 800 Mkr.
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