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Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

Förord

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) initierade 1999 ett
sexårigt forskningsprogram med titeln ”Sustainable Urban Water Management”. Programmet forskar om och för uthålliga VA-system och hur
man kan jämföra och bedöma olika systemalternativ. Den övergripande
systemanalysen samt stora delar av övrig forskningsverksamhet har knutits till de modellstäder som funnits i programmet. I denna rapport redovisas resultatet av detta arbete för modellstaden ”den nybyggda stadsdelen”
– Hammarby Sjöstad i Stockholm.
I rapporten studeras ett antal tänkbara systemstrukturer för framförallt
avloppshantering och malbart organiskt avfall för en nybyggd stadsdel,
Hammarby Sjöstad. De olika systemstrukturerna har tagits fram inom Urban Waters systemanalysgrupp under programmets första fas. Stor andel
av programmets ”verktygslåda” har därefter använts för att dels utvärdera
systemen, men också för att utveckla själva verktygen. De doktorandprojekt som på något sätt varit knutna till modellstaden redovisas även i rapporten.
Stockholm Vatten, bedriver på uppdrag av Stockholm Stad flera projekt
i Sjöstaden. Då dessa på olika sätt haft en nära anknytning till modellstadsstudien redovisas även dessa i rapporten.
Bidrag till respektive avsnitt har lämnats av respektive projektgrupp
eller hämtats från de rapporter och artiklar som anges i bifogade publikationslistor om inte annat anges. Sammanställning av rapporten har gjorts
av Daniel Hellström, Stockholm Vatten.
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Sammanfattning

I rapporten studeras ett antal tänkbara systemstrukturer för framförallt
avloppshantering och malbart organiskt avfall för en nybyggd stadsdel,
Hammarby Sjöstad.
VA-systemet utgörs dels av det tekniska systemet med vattenverk, ledningar och reningsverk och dels av en organisation som ansvarar för dess
drift, förnyelse och utveckling. En viktig del av systemet är även dess
brukare. De uthållighetsaspekter som studerats kan sammanfattas under
huvudkriterierna hygien, miljö, ekonomi och teknik. Till detta kommer
sociala aspekter samt frågor som är väsentliga för genomförandet av förändringar.
För att bedöma de hygieniska riskerna användes mikrobiell riskanalys
(MRA). Kemisk riskanalys, CHIAT – the Chemical Hazard and Identification and Assessment Tool, har vidareutvecklats och en tentativ bedömning
har gjort för systemstrukturerna. För bedömning av miljöeffekter, inklusive resursanvändning, används URWARE som är en substansflödesmodell
utvecklad i MATLAB/Simulink. Modellen beräknar miljöpåverkan i form
av exempelvis växthusgasutsläpp, övergödande utsläpp och försurande
utsläpp samt resursutnyttjande i form av bland annat energianvändning
och exergiförbrukning. Den ekonomiska uthållighetsaspekten utgörs
av en kostnadsjämförelse med hjälp av en parametrisk kostnadsmodell.
Sårbarheten hos de tekniska systemen har bedömts genom att ta fram
en översikt över riskhändelser för dessa. Användningen av modellerna i
modellstaden syftar inte bara till att jämföra systemen utan även till att utveckla generella verktyg för strategiskt val av VA-system. Modellstäderna
utgör således experimentverkstäder i bygget av de generella verktygen.
Underlag till analyserna kommer delvis från doktorandprojekt inom programmet.
De studerade systemen är:
1. Kombinerat system.
Spillvatten leds tillsammans med förorenat dagvatten från Hammarby
sjöstad till befintligt reningsverk i Henriksdal. Henriksdals reningsverk, som tar emot merparten av avloppsvattnet från Stockholm, har i
detta system kompletterats med avancerad slambehandling bestående
V
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av superkritisk våtoxidation och slamfraktionering. Fosforprodukt från
slamfraktionering går till jordbruk.
2A. Svartvattensystem med urinsortering och köksavfallskvarnar.
Urinen används, efter lagring, som gödning. Övrigt klosettavlopp
(”svartvatten”) och matavfall från köksavfallskvarnar går till lokal
behandlingsanläggning som producerar gas och slam för jordbruksanvändning. Utgående vatten från den lokala behandlingen behandlas
tillsammans med BDT-vattnet och övrigt avloppsvatten från staden.
Förorenat dagvatten renas lokalt och leds ut, tillsammans med ”rent”
dagvatten, till den lokala recipienten.
2B. Svartvattensystem med köksavfallskvarnar och omvänd osmos.
Som 2A, men i 2B källsorteras inte urinen och den lokala behandlingsanläggningen omfattar även omvänd osmos som dels ger höggradig
rening, men även ett koncentrat med närsalter som levereras till lantbruket.
3. Lokalt reningsverk med närsaltåtervinning.
Spillvattnet leds i separat ledningsnät, utan inblandning av dagvatten,
till ett nytt lokalt reningsverk för endast Hammarby Sjöstad. Reningsprocessen består av mekanisk rening, försedimentering, aktivslam-process (utan kväverening), filtrering samt omvänd osmos (RO). Koncentratet från RO används som gödning. Det rötade och avvattnade slammet används som gödning i jordbruket. Dagvattnet behandlas separat
som i system 2.
Med avseende på hygien och miljöbelastning är samtliga system acceptabla. Ur resursförbrukningssynpunkt har svartvatten med urinsortering
(2B) en väsenligt lägre exergiförbrukning än övriga system och system
med lokalt reningsverk (3) har den klart högsta exergiförbrukningen. De
lokala lösningarna (2A, 2B och 3) är betydligt dyrare än då Sjöstaden fullt
ut ansluts till det storskaliga systemet (1). Merkostnaderna är så stora att
de knappast kan försvaras med den potentiella exergibesparingen, utan
måste motiveras med krav på kretslopp av rena närsalter via en process
som drivs med en minimerad tillsats av processkemikalier.
Resultaten indikerar att källsorterande system kvalitativt kan uppskattas ha större tekniska risker än det kombinerade systemet. Huruvida den
förmodat ökade risknivån kan anses acceptabel, eller vilka åtgärder som
krävs för reducera antalet riskhändelser, har dock inte besvarats inom
ramen för detta program. När det gäller kemiska risker behövs dels mer
mätdata, men även en vidareutveckling av metoden, för att kunna göra en
kvantitativ riskbedömning av de olika systemen.
Ur brukarsynpunkt finns inga tydliga preferenser för något av systemen.
Alternativ 1, kombinerat system, och alternativ 3 med lokalt reningsverk
innebär inga avsteg från det traditionella systemet ur användarnas eller
byggherrarnas perspektiv. Svartvattensystem, framförallt alternativ 2A
med urinsortering, kräver emellertid en annan och intensivare dialog med
byggherrar och framtida fastighetsägare.
VI
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Större organisatoriska resurser och dialog mellan aktörer krävs för införandet av de källsorterande lösningarna jämfört med vad som krävs för
system 1 och 3. För genomförandet är alla alternativ mycket beroende av
Stockholm Vatten som en central aktör.
Hinder för genomförande av källsorterande, lokala lösningar, är brist på
erfarenhet från liknande system, avsaknad av värdegemenskap kring frågor som är centrala för dessa samt finansieringen av de ökade kostnaderna.
Detta gäller även till viss del för alternativ 3 med lokalt reningsverk. Det
juridiska och politiska handlingsutrymmet bedöms som tillräckligt för att
kunna genomföra någon av de beskrivna systemstrukturerna. Dock saknas en tydlig arena där aktörer möts och för diskussioner om målen med
verksamheten.
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1

Beskrivning
av modellstaden

Figur 1
Översiktplan för Hammarby Sjöstad med
Skanstull i väster och
Henriksdals reningsverk
(gråmarkerat) i öster.

1.1 Allmänt
Hammarby Sjöstad är en stadsdel som för närvarande byggs på ett före detta
industri- och hamnområde i ett sjönära läge ganska centralt i Stockholm.
När stadsdelen väl är klar ska det, enligt planerna, finnas 9000 lägenheter
och man beräknar att drygt 20 000 människor kommer att bo i området
(www.hammarbysjostad.se, 040410). Antalet personer som kommer anslutas till ett nytt VA-system har antagits vara 15 000 personer, varför det
använts som bas i de flesta studierna inom Urban Water programmet.

1.2 Organisation
Hammarby Sjöstad är en naturlig fortsättning på Stockholms innerstad
och Södermalm. Hammarby Sjöstad tillhör organisatoriskt Katarina-Sofia
10
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Figur 2
Sickla Udde.
Foto: Joel Magnusson

stadsdelsnämnd som är den mindre av de två stadsdelsområden som delar
in Södermalm. Stadsdelsnämnden svarar för kommunal service som förskolor, skolor, äldreomsorg, ungdomsverksamhet, parklekar, snöröjning,
gatustädning och kultur (www.hammarbysjostad.se, 040410).
Projekt Hammarby Sjöstad är numera en organisation inom Stockholms
stads Gatu- och fastighetskontor, som tillsammans med Stadsbyggnadskontoret svarar för utformande och genomförande av stadsdelen.

1.3 Miljöprogram
I miljöprogrammet från 1996 angavs målsättningen för projektet Hammarby
Sjöstad, nämligen ”att bli en spjutspets i ekologiskt och miljöinriktat byggande och boende. Stadsdelen ska planeras och byggas utifrån ett strikt
kretsloppstänkande som en resurssnål och miljöanpassad stadsdel och hela
tiden ligga i den internationella frontlinjen för en uthållig utveckling i en
tät stadsmiljö” (Hammarby Sjöstad, 1996).
Utgångspunkten var att stadsdelen skulle bli ”dubbelt så bra” i förhållande till övrigt nybyggande, vilket kräver såväl ”förändringar av livsstil
och utveckling av tekniska lösningar och medveten planering” (Hammarby
Sjöstad, 1996). Extra stor uppmärksamhet fick Hammarby Sjöstad i och
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med Stockholms ansökan om OS 2004 då Sjöstaden skulle husera självaste OS-byn. OS-satsningen var också en klart avgörande orsak till det
förhållandevis ambitiösa miljöprogrammet, de stora miljödeklarationerna
och målsättningarna som förekom generellt i diskussionerna (Brogren och
Green, 2001).
För avloppshanteringen är inriktningen att området bland annat skall få
ett eget reningsverk för att underlätta resursanvändning och recirkulation
av närsalter. Följande inriktningsmål gäller för vatten och avlopp (Björlenius, 2003):
• Vattenförbrukningen (exklusive recirkulerat vatten) per personekvivalent ska minska med 50 % jämfört med genomsnitt för nyproduktion i
innerstaden.
• 95 % av fosforn i BDT-vatten, urin och fekalier ska återföras till jordbruket.
• En livscykelanalys (LCA) skall utföras för att avgöra lämpligheten ur
energi- och emissionssynpunkt av att återföra kväve till jordbruket.
• Avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen
ska minska med 50 %.
• Dränvatten ska kopplas till dagvattennätet.
• Avloppsledningar ska vara helt täta.
• Allt dagvatten ska tas om hand lokalt.
• Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad skall
ej överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet skall ej överstiga 0,15 mg/l.
Enligt projektets hemsida, www.stockholm.se (hammarby sjostad)
040410, kvarstår ambitionerna i miljöprogrammet. Där fastslås att ”miljön
står i centrum i Hammarby Sjöstad” och att ”stadsdelens negativa miljöpåverkan kan halveras, jämfört med annan modern bebyggelse, med hjälp
av nya lösningar och de boendes engagemang”. Vidare anges att ”Hammarby Sjöstad får en egen kretsloppsmodell med ett eget reningsverk, där
avloppsvattnet renas, värmen återvinns och näringsämnena återvinns med
ny teknik för att kunna återföras till jordbruksmark. Dagvattnet renas lokalt
och belastar inte reningsverket. Energin produceras i fjärrvärmeverket i
området och baseras på förnybara bränslen. Det brännbara avfallet från
området kommer också tillbaka i form av värme. Modellen för hantering
av energi, avfall och vatten kallas Hammarbymodellen. Den har utvecklats
av Fortum, Stockholm Vatten och Renhållningsförvaltningen”.

1.4 VA-försörjning
För VA-försörjningen ansvarar Stockholm Vatten AB som producerar
och levererar dricksvatten till drygt 1 miljon människor i Stockholm och
Huddinge samt ytterligare nio grannkommuner. Stockholm Vatten avleder
och renar avloppsvattnet från Stockholm, Huddinge och sex grannkommuner. Stockholm Vatten AB ägs av Stockholms stad direkt (7%), genom Stockholms Stadshus AB (91%) och av Huddinge kommun (2%).
12

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

(www.stockholmvatten.se, 040410)
Som en del i Stockholm Vattens arbete med VA-försörjningssystem för
Hammarby Sjöstad planeras för ett nytt reningsverk för rening av vattnet
från Hammarby Sjöstad. Ambitionen är att använda ny teknik för att näringsämnen ska kunna recirkuleras. Producerad biogas kommer att användas
som fordonsbränsle och till spisar. Slammet återförs till jordbruksmark.
Underlag för design och dimensionering av det nya, lokala, reningsverket
tas fram i en försöksanläggning under perioden 2003 – 2006 (se vidare
avsnitt 3.3.2). Till dess att det lokala reningsverket är på plats behandlas
huvuddelen av avloppsvattnet i Henriksdals reningsverk.
Henriksdals reningsverk, faktiskt beläget inom Hammarby Sjöstad, är
till största delen insprängt i berg och renar avloppsvatten från framför allt
centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge
och Huddinge. När reningsverket invigdes 1941 fanns kapacitet för låggradig rening av knappt 150 000 m³ avloppsvatten per dygn. 1953 byggdes
verket ut och kapaciteten fördubblades. Sedan dess har reningsverket
byggts ut i etapper med bl. a. kemisk och biologisk rening. Den senaste
utbyggnaden, som pågick under april 1992 till april 1997, gjordes för att
minska kväveutsläppen med minst 50% (biologiskt) och även ge förbättrad
fosforrening (filtrering).
Henriksdal är världens största reningsverk under mark. Det omfattar ca
300 000 m² och har ca 18 km tunnlar. Hela bassängblocket ligger insprängt
i berg. Ovan mark finns centralbyggnad, grovrening, slamtankar, gasklocka
samt de övre delarna av slamförtjockare och rötkammare. Behandlingen
av rötat slam sker i en sparat anläggning i Sickla belägen ca 500 m från
Henriksdal.
Anläggningen är i sitt nuvarande skick dimensionerad för ett avloppsvattenflöde på 370 000 m³/d och en BOD7-belastning på 63 000 kg/d. Anläggningen är en konventionell aktivslamanläggning med försedimentering
samt filter. Fosfor utfälls genom tillsats av järnsulfat före förluftningen
och före filtren. Slammet behandlas genom rötning och avvattning (figur
3). Avvattnat slam går för närvarande huvudsakligen till återställande av
markområden kring Bolidens gruva i Aitik. Det renade avloppsvattnet leds
till Saltsjön.
Järnsulfat
dosering
Förfällning

Försedimentering

Biologisk rening

Eftersedimentering

Filter

Figur 3
Principskiss för processutformningen av Henriksdals
avloppsreningsverk
(www.stockholmvatten.se).

Henriksdals utsläppspunkter är belägen på 25-30 m djup i vattenområdet
mellan Kastellholmen och Waldermarsudde. När det renade avloppsvattnet
släpps ut späds det 15-20 gånger med bottenvattnet och stiger därefter till
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10-15 m djup, där det bildar en utgående ström under det lättare vattnet från
Mälaren. Under sin väg genom innerskärgården blandas det utspädda och
renade avloppsvattnet gradvis in i ytvattnet. Strömmen från innerskärgården
fortsätter sedan som en ytvattenström ut till Kanholmsfjärden där den vänder
mot söder genom Nämdöfjärden. Utflödet från Mälaren påverkar salthalten
och näringstillgången i Saltsjön bestäms i hög grad av utflödet från Mälaren.
Föroreningarna kommer, förutom med utsläppen från Stockholms övriga
reningsverk, från dagvatten, båttrafik, nederbörd, enskilda avlopp och med
vatten från skog och åkermark. (www.stockholmvatten.se)

1.5 De boende
Senaste statistiken, från 2003 och 2004, visar att för närvarande bor drygt 4
500 invånare i stadsdelen, varav tre fjärdedelar bor i bostadsrätter (Drangert
et al, 2004). Tabell 1 visar åldersfördelningen i stadsdelen.

Tabell 1
Antal boende och åldersfördelning i Hammarby
Sjöstad (Drangert et al.,
2004).

Ålder
0-4
0-29
30-44
45-64
65-

Antal (st.)
ca 500
1 841
1 712
801
178

Antal (%)

Exkl. studentbostäder (%)

41
38
17
4

25
48
22
5

Totalt

4 532

100

100

Tvåpersonshushållen dominerar och utgör drygt hälften av hushållen i
området. Många hushåll består av par som flyttat från villa och köpt bostadsrätt. År 2004 var bilinnehavet 0,76 bilar per hushåll och 67% av hushållen
hade bil och av dessa hade 9% mer än en bil (Drangert et al, 2004).
Främsta skälet att flytta till Hammarby Sjöstad uppges vara närheten till
innerstaden, att området är attraktivt och ligger nära natur- och rekreationsområden. Flera undersökningar visar att få väljer att flytta till Hammarby
Sjöstad för den speciella satsningen på miljön, och många känner heller
inte till områdets miljöprofil (Drangert et al., 2004).
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2

Studerade uthållighetsaspekter och systemstrukturer

Urban Waters ramverk illustreras av figur 4. VA-systemet utgörs dels av det
tekniska systemet med vattenverk, ledningar och reningsverk och dels av
en organisation som ansvarar för dess drift, förnyelse och utveckling. En
viktig del av systemet är även dess brukare. De uthållighetsaspekter som
studerats kan sammanfattas under huvudkriterierna hygien, miljö, ekonomi
och teknik. Till detta kommer sociala aspekter samt frågor som är väsentliga
för genomförandet av förändringar.
Brukare

Organisation

Teknik

Teknisk funktion

Sociala aspekter

Ekonomi

Miljö

Hälsa & Hygien

2.1 Uthållighetsaspekter
2.1.1 Hygien och hälsa
För att bedöma de hygieniska riskerna användes Mikrobiell RiskAnalys
(Microbial Risk Assessment - MRA). Genom MRA görs en sannolikhetsbedömning av risken för att människor blir infekterade och sjuka.
Verktyg för hälsorisker på grund av exponering av kemisk ämnen behö15

Figur 4
Programmets konceptuella systembeskrivning samt studerade
uthållighetsaspekter.
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ver utvecklas. Därför har programmet medverkat till att vidareutveckla en
procedur som ska användas till att utvärdera kemiska risker och problem i
samband med hantering av avloppsvatten och organiskt avfall från hushåll
samt dagvatten. Proceduren, som på engelska kallas The Chemical Hazard
Identification and Assessment Tool (CHIAT) har utvecklats med inspiration
bland annat från EU´s Technical Guidance Document, se vidare avsnitt
”3.1.2 Kemisk riskanalys av olika avloppsvattenfraktioner”.
Även doktorandprojekten som redovisas i avsnitt ”3.2.1 Farliga flöden i
VA-system” och ”3.2.4 Jämförande analyser av fekal förorening” rör delvis
aspekter kring hälsa och hygien.

2.1.2 Miljö
För bedömning av miljöeffekter, inklusive resursanvändning, används
URWARE (URban WAter REsearch model) som är en substansflödesmodell utvecklad i MATLAB/Simulink. URWARE kan beskrivas som en
uppsättning matematiska delmodeller som beskriver olika komponenter i
VA-system såsom hushåll, dricksvattenproduktion, transporter, avloppsrening, slamhantering, utnyttjande av restprodukter osv. Delmodellerna kombineras ihop till modeller av olika systemalternativ som kan analyseras och
jämföras. URWARE beskriver substansflödena på basis av både teoretiska
och empiriska samband.
Resultatet av simuleringar med URWARE ger substansflöden till luft och
vatten. Modellen kan också beräkna miljöpåverkan i form av till exempel
växthusgasutsläpp, övergödande utsläpp eller försurande utsläpp genom att
aggregera substansflöden. Förutom substansflöden räknar URWARE också
ut energianvändning och eventuell energiproduktion i alternativen.
Olika barriärers, såväl tekniska som organisatoriska, betydelse för att
reducera miljöpåverkan från dagvattensystemet diskuteras i avsnitt 3.1.4.
Den ovan nämnda kemiska riskanalysen, som redovisas i avsnitt 3.1.2,
kan användas för att utvärdera risken för att giftiga ämnen orsakar långsiktiga kroniska effekter gentemot organismer (cancer, mutagena effekter,
reproduktionsskador, hormonstörande effekter).
För att göra bra riskanalyser samt substansflödesmodeller behövs bra
mätdata, vilket bland annat produceras i de projekt som beskrivs i avsnitt
”3.2.1 Farliga flöden i VA-system” och ”3.3.4 Rent Avlopp”.

2.1.3 Ekonomi
Den ekonomiska uthållighetsaspekten utgörs av en kostnadsjämförelse med
hjälp av en parametrisk kostnadsmodell. Kostnadsjämförelsen av alternativa
VA-system för Hammarby Sjöstad utgör en modifiering och komplettering
av den modell och den jämförelse som gjordes av Ramirez (2001).
Detta arbete ska också ses som ett steg på vägen i verktygsprojektet i
utformningen av ett generellt ekonomiskt verktyg för strategiskt val av
VA-system. Modellstäderna utgör således experimentverkstäder i bygget
av det generella ekonomiska verktyget. I denna kostnadsjämförelse har nya
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systemstrukturer definierats, modellen modifierats och kompletterats i en
rad avseenden som till exempel nya typer av grunddata och materialflöden,
nya systemkomponenter, ändrade och nya kostnadsparametrar. Produktion
av dricksvatten är lika för samtliga alternativ och därför bortses från vattenverk och vattenledningsnät i kostnadsjämförelsen.

2.1.4 Sociala aspekter
En av de sociala aspekterna är vilka faktorer som påverkar de boendes
miljövänliga rutiner. Detta har gjorts genom ett antal djupintervjuer med
boende i Sjöstaden (se vidare avsnitt 3.1.8).
Aspekter på vad brukaraspekter beträffande källsorterande system redovisas bland annat i avsnitt ”3.3.1 Svartvattensystem i Hammarby Sjöstad
– systemanalys och förslag på utformning”.

2.1.5 Genomförandeaspekter
Verktygen utvecklade inom Urban Water syftar inte till att styra mot någon
specifik typ av organisation, utan till att identifiera styrkor och svagheter
rörande organisatoriska och institutionella faktorer relaterade till olika
alternativ. Urban Water-programmet forskar om och för uthålliga VAsystem och hur man kan jämföra och bedöma olika systemalternativ i en
valsituation.
Om Urban Waters ramverk (se figur 4) appliceras på en situation i en
kommun är det den lokala VA-ansvariga organisationen som ingår i subsystemet ”organisation”. De institutionella faktorerna ligger huvudsakligen
som en kontext, men också som regler, rutiner, procedurer och normer som
sammanbinder subsystemen. Det som ramverket framförallt visar, är att
organisatoriska och institutionella faktorer inte kan betraktas som enbart en
effekt av en specifik teknisk struktur (Söderberg & Åberg, 2002). Miljöpåverkan och hygieniska risker är effekter och det finns även sociala effekter
av olika slag, som att lokala dagvattendammar kan generera mötesplatser
och ökad grannskapskänsla. Den här typen av social effekter är dock inte
fokus här. Organisatoriska och institutionella faktorer ses snarare som förutsättningar som behöver tillgodoses för uthålliga system.

2.1.6 Tekniska aspekter
En översikt över riskhändelser för olika systemstrukturer har tagits fram
och redovisas i avsnitt 3.1.6.
Även ett antal ”teknikprojekt” har nära anknytning till modellstadsarbetet,
vilket framgår av figur 14.
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2.2 Systemstrukturer
2.2.1 Allmänt
2.2.1.1 Dricksvatten
Produktion och distribution av dricksvatten är densamma för samtliga system och studeras därför inte specifikt1 . Råvattnet kommer från Mälaren och
dricksvattnet produceras i Lovö och Norsborgs vattenverk. Till Norsborg
finns även reservvattentäkten Bornsjön ansluten. Processerna är i stort
identiska2 för de båda vattenverken och visas schematiskt i figur 5.

Figur 5
Produktion av
dricksvatten.

Råvatten från Mälaren

Justering av hårdhet och alkalinitet

Desinfektion
med UV och/eller
klorering

Koagulering och
sedimentering

Snabbsandfilter

Långsamfilter

Distribution
av vatten

Från vattenverken distribueras vattnet till Sjöstaden via det befintliga
ledningsnätet i Stockholm. Inom Sjöstaden anläggs till stora delar ett nytt
distributionsnät i vilket material som bedöms kunna orsaka negativa miljöoch hälsoeffekter undviks (exempelvis koppar och PVC).
Vattenanvändningen bedöms bli relativt lika för samtliga system och
lägenheterna antas vara utrustade med vattenbesparande utrustning, exempelvis snålspolande toaletter. I miljömålen för Sjöstaden anges att vattenanvändningen ska reduceras till ca 100 lit/pe, d. Då denna målsättning
ansågs svår att realisera antogs användningen bli ca 140 l/pe, d3. De första
mätresultaten från Sjöstaden indikerar att den verkliga användningen i Sjöstaden är något lägre än den genomsnittliga användningen i Stockholm, se
avsnitt 3.3.7 samt Magnusson (2003).

2.2.2 Systemstruktur 1:
Kombinerat system – ”End of pipe”
En schematisk beskrivning av systemet visas i figur 6. Spillvatten leds
tillsammans med förorenat dagvatten från Hammarby Sjöstad till befintligt reningsverk i Henriksdal med mekanisk, biologisk och kemisk
1

I ett av programmets doktorandprojekt har emellertid dynamiken hos ledningsnätets biofilm, dess karakteristika, respons mot olika desinfektionsmetoder och funktion som säkerhetsbarriär studerats (se
vidare Långmark, 2004). Försöken har genomförts vid Lovö vattenverk samt tillhörande ledningsnät.

2

Vissa skillnader i desinfektionsmetod. På Lovö används exempelvis UV för en del av flödet.

3

Som jämförelse kan nämnas att den specifikt debiterade hushållsförbrukningen i Köpenhamn var 125 l/
p,d år 2002 jämfört med Stockholm där förbrukningen var 193 l/p, d. (6-stad Nyckeltalsgruppen, 2003).
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rening inklusive kväverening (figur 7). Slammet rötas och avvattnas och
behandlas därefter medelst superkritisk våtoxidation med efterföljande
slamfraktionering. I studien har Aqua Reci-processen använts som exempel på en slambehandlingsmetod som möjliggör utvinning av fosfor
(Chematur Engineering och Feralco, 2003). Fosforprodukten som erhålls
vid fraktionering kan användas som råvara vid produktion av mineralgödsel
eller gå direkt till jordbruket. Övrig rest från slamfraktioneringen går till
deponi. Matavfallet samlas in tillsammans med övrigt hushållsavfall och
transporteras till befintlig förbränningsanläggning i Högdalen. Aska från
förbränningen går till deponi.

Figur 6
Systemstruktur 1:
Kombinerat system
– ”End of pipe”.

Galler

Sandfång

Förluftning

FörsediSyrefria
mentering bassänger

Luftade
bassänger

Eftersedimentering

Sandfilter
Värme

Tillsats av
järnsufat Primärslam

Slam
Centrifug

Till tipp

Saltsjön

Gasklocka Rötkammare
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Figur 7
Reningsprocessen i Henriksdal med galler (1), sandfång
(2), tillsats av järnsulfat (3),
förluftning (4), försedimentering (5), aktiv-slam process
med kväverening (5, 10, 11),
sandfilter (13) samt rötning
av slam (7). I studien har
Aqua Reci-processen använts
som exempel på en slambehandlingsmetod som möjliggör utvinning av fosfor.
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2.2.3 Systemstruktur 2A: Svartvattensystem
med urinsortering och köksavfallskvarnar
Systemstruktur 2A (figur 8) bygger på källsortering och separata ledningsnät. System 2A skapar följande fraktioner vid källan: urin, fekalier
+ matavfall från köksavfallskvarn, BDT-vatten, förorenat dagvatten och
”rent” dagvatten.

Figur 8
Systemstruktur 2A:
Svartvattensystem med
urinsortering och köksavfallskvarnar.

Urinen leds i separata tryckledningar och via pumpstationer till korttidslager nära området. Från korttidslagret transporteras urinen med tankbil
till olika långtidslager i närheten av de jordbruk som skall använda urinen
som gödning.
Övrigt klosettavlopp (”svartvatten”) och matavfall från köksavfallskvarnar leds via separata tryckledningar till lokal behandlingsanläggning.
Behandlingen utgörs av förfällning/försedimentering med metallsalt för
utfällning av fosfor. Slammet från försedimenteringen hygieniseras, rötas
och avvattnas innan det transporteras till jordbruket. Efter sedimentering
behandlas svartvattnet i anaeroba reaktorer med kort hydraulisk uppehållstid. För modelleringarna har antagits att dessa utgörs av UASB-reaktorer4
(se även figur 9). Efter den anaeroba behandlingen, som syftar till att utvinna metangas, krävs ytterligare behandling. Därför kommer det anaerobt
behandlade svartvattnet och BDT-vattnet att behandlas tillsammans med
övrigt avloppsvatten från staden eller i ett lokalt reningsverk med en process som är identisk med den som används i befintligt avloppsreningsverk
4

UASB = Upflow Anaerobic Sludge Blanket
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(Henriksdal). Slammet från denna process rötas, avvattnas och transporteras
därefter till förbränningsanläggning i Högdalen. Askresten från förbränningen går till deponi.
Recipient

BDT-vatten
Metallsalt

Reningsverk

Klosettavlopp
UASB

Försedim.
Matavfall

Rötkammare

Jordbruk

Urin

Förorenat dagvatten leds i separata ledningar till särskilda reningsanläggningar: avsättningsmagasin, filterkassetter och markbäddar. Slamresten
deponeras. Det renade vattnet går ut i recipienten Hammarby Sjö.
Det ”rena” dagvattnet leds i separata ledningar direkt till recipienten.

2.2.4 Systemstruktur 2B: Svartvattensystem
med köksavfallskvarnar och omvänd osmos
Skillnaderna mellan system A och B är att:
• System B källsorterar inte urin. Denna sammanförs med svartvattnet.
• I system A sker kvävereningen av svartvattnet tillsammans med BDTvattnet, medan i system B behandlas svartvattnet efter UASB-reaktorn
med omvänd osmos (RO). Koncentratet från ROn transporteras till
jordbruk.
Systemstruktur 2B presenteras i figur 10 och 11.
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Figur 9
Avloppsbehandling i
system 2A.
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Figur 10
Systemstruktur 2B:
Svartvattensystem
med köksavfallskvarnar och omvänd
osmos.

Recipient
Urin

Figur 11
Svartvattenbehandling
i system 2B.

Klosettavlopp

Försedim.

UASB

RO

Matavfall
Rötkammare

Jordbruk

2.2.5 Systemstruktur 3: Lokalt reningsverk med
närsaltåtervinning (”verkligt” system)
Detta system är avsett att så långt möjligt likna det system som är tänkt för
Hammarby Sjöstad.
Spillvattnet leds i separat ledningsnät, utan inblandning av dagvatten, till
ett nytt lokalt reningsverk för endast Hammarby Sjöstad. Reningsprocessen består av mekanisk rening, försedimentering, aktivslam-process (utan
kväverening), filtrering samt omvänd osmos (RO). Koncentratet från RO
används som gödning. Det rötade och avvattnade slammet används som
22
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gödning i jordbruket. Dagvattnet behandlas separat som i system 2. Matavfall insamlas separat och transporteras med bil till ny rötningsanläggning.
Rötresten transporteras till jordbruket.
En bild över systemstruktur 3 presenteras i figur 12.

Figur 12
Systemstruktur 3: Lokalt
reningsverk med närsalt återvinning (”verkligt” system).

Försedimentering

Aktivslam-process med filter
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Avvattning
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Slam

Figur 13
Schematisk beskrivning av
avloppsreningsprocessen i
system 3 (modifierad från
Björlenius, 2003).
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3

Genomförda delprojekt

Figur 14 ger en översikt över de projekt som bedrivits inom ramen för,
eller haft nära anknytning till, modellstadsstudien. De flesta projekten
(blåmarkerade) har genomförts av de ”seniorforskare” som på olika sätt
varit knutna till programmet och dessa rör i huvudsak utveckling av kriterier för analysen samt jämförande värdering av de olika systemen. Ett
antal doktorandprojekt (rödmarkerade) har även i olika utsträckning haft
anknytning och engagemang i modellstadsarbetet. Även övriga relevanta
projekt för modellstaden redovisas (grönmarkerade).
Institutionell ka
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Figur 14
De olika projektens
placering i programmets konceptuella
systembeskrivning
samt studerade uthållighetsaspekter. Projekt
markerade med blå
text är i huvudsak
systemanalysprojekt,
doktorandprojekten är
markerade med röd
text och projekt där
Urban Water inte varit
med som finansiär återges med grön text.
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Riskanaly
s
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3.1 Projekt som rör värdering av
uthållighetsaspekterna
3.1.1 Mikrobiell riskanalys
– Microbial Risk Assessment (MRA)
3.1.1.1 Projektdata
Projektledare: Nicholas J. Ashbolt
Projektgrupp: Thor Axel Stenström, Jakob Ottoson, Therese Westrell,
Susan Petterson
3.1.1.2 Syfte
Syftet var att jämföra risken för exponeringen av patogener i systemstrukturerna genom att använda Mikrobiell RiskAnalys (Microbial Risk Assessment - MRA). Dricksvattenförsörjningen studeras ej eftersom denna,
och därmed även risken för att smittas av patogener via dricksvattnet, är
lika för samtliga systemstrukturer i modellstaden. Vidare har endast det
kombinerade (struktur 1) och det källsorterade systemet analyserats närmare (struktur 2).
För det kombinerade systemet sker behandlingen som angivits i avsnitt
2.2.2., utan någon efterföljande hygienisering. Produkter från slamfraktioneringen används i jordbruk.
Det källsorterade systemet beskrivs i avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 och i figur
15 ges en beskrivning av olika exponeringspunkter för de olika fraktionerna som hanteras i systemet.
3.1.1.3 Datainsamling
Riskanalysen baseras på information som samlats in från ett antal bostadsområden i Sverige med olika avloppslösningar nämligen Gebers,
Vibyåsen, Vasastan i Göteborg samt & Hammarby Sjöstad (se även avsnitt ”3.2.4 Jämförande analyser av fekal förorening”). Epidemiologiska
data och litteraturdata användes för att uppskatta förekomsten av virus,
bakterier och parasitära protozoer i de olika avloppsfraktionerna (fekalier
etc.) samt förmodad reduktion i de viktigaste enhetsprocesserna (som
aktivslamsteget). I modelleringen har olika referensorganismer använts
för att beskriva de olika typerna av patogener: rotavirus/adenovirus,
Campylobacter, Cryptosporidium och Giardia. Antalet referensorganismer i avloppsfraktionerna beskrivs genom sannolikhetsfördelningar och
utspädning/reduktion/inaktivering beskrivs genom att följa flödet av patogener genom de olika enhetsprocesserna, se tabell 2. De data som presenteras här syftar till att illustrera skillnaden mellan systemstrukturerna och
baseras på risken för infektion för de olika referensorganismerna.
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Parameter

Tabell 2
Epidemiologiska data,
från Ottoson och Stenström (2003), som använts
för att uppskatta sannolik
förekomst av patogener i
avlopp (Pathogen Probability Density Functions
- PDFs).

Årlig infektionsincidens (%)
Log10 Tidslängd för utsöndring
(dygn)
Log10( Koncentration i fekalier
(antal/g faeces)
Uppskattade värden för avlopp**
Medel (antal/liter)
50th percentil (antal/liter)
95th percentil (antal/liter)

Tarmvirus
(Rotavirus)
0.95a
N*(1.0,0.30)d

Bakterier
(C. jejuni)
15.6b, c
N(1.18, 0.325)e

Protozoer
(C. parvum)
0.31b
N(1.48,0.173)f

Protozoer
(G. lamblia)
0.84b, c
N(1.18,0.325)e

N (10, 1)d

N (8, 1)e

N (7, 1)g

N (7, 1)h

1.53x107
8.97x105
4.55x107

3.38x106
1.87x105
1.03x107

1.27x104
8.97x102
4.13x104

2.13x104
1.24x103
6.29x104

*Normalfördelning definierad som N(medelvärde, standardavvikelse)
**Antar 150 g faeces/person, d och 300 liter avloppsvatten/person, d.

Wheeler et al. (1999), b Mead et al. (1999), c SMI Smittsamma sjukdomar 2000. Epidemiologiska enhetens rapport 2001. d Gerba et al. (1996), d
Faechem et al. (1983), e Stehr-Green et al. (1987), f Girdwood och Smith
(1999) , g Jakubowski et al. (1991).
a

Figur 15
Källsorterande system i
Hammarby Sjöstad. Möjliga exponeringspunkter
som identifierats är för
A – professionella som
i samband vid genomförandet av sina arbetsuppgifter kan komma i
kontakt med någon av
avloppsfraktionerna, B
– människor som använder recipienten för bad
och annan rekreation;
och C –konsumtion av
gröda som odlats med
urin som gödning.

3.1.1.4 MRA – princip, metodik och programvara
I MRA-verktyget kan användaren välja ut de systemkomponenter och
enhetsprocesser som definierar hur patogener reduceras eller inaktiveras.
I mjukvaran Analytica (Version 3, Lumina Decision Systems Inc., Los
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Gatos, California redovisad av Ashbolt et al., 2004) finns även olika komponenters och processers driftssäkerhet och tillgänglighet definierade.
Med hjälp av mjukvaran kopplas de olika enhetsprocesserna, som även
benämns HMP (Hygiene Modifying Process), samman till ett flöde som
beskriver hur dessa samverkar. Exempel på enhetsprocesser (HMPs) är
sandfilter, klorering, distributionsnät för dricksvatten etc. (figur 16). Användare kan även definiera eller konfirmera sannolika punkter i systemet
där människor kan exponeras för patogener (exempelvis i hemmet, vid
badplatser eller via dricksvattnet). Dos-responsmodellen som använts för
de utvalda patogenerna baseras på olika exponential- och beta-Posion
funktioner (Haas et al., 1999).

Epidemiologiska data, redovisade i tabell 2, har jämförts med australiensiska undersökningar av patogener i avlopp. Överensstämmelsen var
i regel god och låg inom samma tiopotens för referenspatogenerna, men
den uppskattade variationen var större än vad som uppmättes under ett år.
Dock var antalet virus, enligt de epidemiologiska data, två tiopotenser högre än de uppmätta mängderna. Denna skillnad ger troligtvis en riktig bild
av verkligheten och illustrerar osäkerheten kring ingångsdata.5
För att fånga akuta effekter, som kan orsaka utbrott av epidemier, gjordes jämförelsen av antalet möjliga infektioner för de olika systemen på
veckobasis. Systemens robusthet bedömdes genom att skatta variationen
i antalet infektioner med hjälp av Monte Carlo-simulering för respektive
HMP och PDF. Resultat från simuleringarna, som bland annat anger kritiska patogener och smittvägar, kan sedan användas för att vidta effektiva åtgärder för att minska smittorisken. Resultatet är primärt en relativ
jämförelse av infektionsrisken för de olika systemen och ger endast ett
indirekt, sannolikt mått, på risken för sjukdomsutbrott. För att begripliggöra allvarlighetsgraden av den skattade risken kan en översättning till en
kvalitativ bedömning göras med hjälp av tabell 3. På detta sätt kan den
skattade risken relateras till andra aspekter av hållbarhet (figur 16).
5

En del av skillnaden, en tiopotens, förklaras troligtvis av utsöndringsdata (10 miljarder per gram) svarar för en av de två tiopotenserna. Ottoson (2004) rekommenderar
1 miljard. Resterande skillnad står utbyte och annan osäkerhet för.
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Figur 16
Schematisk beskrivning av
MRA-verktyget (vänster)
som använts för att bedöma
hur människors hälsa påverkas av patogener som är
direkt eller indirekt kopplade
till VA-systemet. Till höger
Urban Waters beskrivning
av VA-systemet samt de
huvudkriterier som använts
för att bedöma uthålligheten
(http://www.urbanwater.org/
default_eng.htm).
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Allvarlighetsgrad,
risknivå
Katastrof
Allvarlig, omfattande

Tabell 3
Riskbedömning baserad
på antalet uppskattade
sjukdomsutbrott (Westrell
et al., 2004).

Kännbara effekter,
tydligt märkbar
Mindre effekter,
knappt märkbar
Obetydlig

Definition
> 25 % ökning i antalet insjuknade med diarré eller
>5% ökning i svåra sjukdomar eller större utbrott (100 fall) eller död.
5 - 25 % ökning i antalet insjuknade med diarré eller
0,1 - 5% ökning i svårare sjukdomar.
1 - 5 % ökning i antalet insjuknade med diarré
0,1 – 1 % ökning i antalet insjuknade med diarré
<0.1% ökning i antalet insjuknade

3.1.1.5 Resultat
I tidigare MRA som gjorts för svenska VA-system har ett stort antal möjliga exponeringspunkter undersökts (Höglund et al., 2002b; Ottoson &
Stenström, 2003; Westrell et al., 2003; Westrell et al., 2004). Genom att
använda dessa resultat har antalet exponeringspunkter för studien i Sjöstaden reducerats så att endast de som kan ha betydelse tagits med. Resultat
av detta illustreras av figur 15, där A-C ansågs viktiga men inte hanteringen av hygieniserade produkter.
Vilken patogengrupp som är viktigaste varierar beroende på exponeringspunkt, men för båda systemen bestämdes den hygieniska risknivån
överlag av förekomsten av tarmvirus. Den största sannolikheten att bli
smittad är där människor av någon anledning kan komma i kontakt med
obehandlat avlopp. Dock är antalet individer som riskerar att bli smittade
på detta sätt få och sett för hela befolkningen betraktas risken som liten
för båda systemen (endast mindre effekter kan förväntas, jämför tabell 3).
Den smittorisk som är störst, sett över hela befolkningen, är att badande
får i sig i behandlat avloppsvatten (och risken för smitta är då betydligt högre för det kombinerade systemet). Beträffande ”robusthet” så bedömdes
denna vara relativt lika för båda systemen.
3.1.1.6 Referenser
Ashbolt, N.J., Petterson, S.A., Roser, D.J., Westrell, T., Ottoson, J.,
Schönning, C. and Stenström, T.A. (2004) Microbial risk assessment tool
to aid in the selection of sustainable urban water systems, 2nd IWA Leading-Edge Conference on Sustainability: Sustainability in Water Limited
Environments - LES2004, 8-10 November 2004, Sydney. London: IWA
Publishing.
Faechem, R.G., Bradley, D.J., Garelick, H. and Mara, D.D. (1983) Sanitation and Disease - Health Aspects of Excreta and Wastewater Management. Chichester: John Wiley & Sons.
Gerba, C.P., Rose, J.B., Haas, C.N. and Crabtree, K.D. (1996) Waterborne
rotavirus: A risk assessment. Water Research, 30(12), 2929-2940.
Girdwood, R.W.A. and Smith, H.V. (1999) Cryptosporidium. In Robinson,
R., Batt, C. and Pattel, P. (Eds.), Encyclopaedia of Food Microbiology:
487-497. London and New York: Academic Press.
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3.1.2 Kemisk riskanalys av olika
avloppsvattenfraktioner
3.1.2.1 Projektdata
Projektledare: Anna Ledin, Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
Projektgrupp: Thomas Aabling, Anders Baun, Eva Eriksson, Peter Steen
Mikkelsen samt ett antal studenter på DTU.
1.1.2.2 Syfte
Projektet har haft som syfte att utveckla en procedur som ska användas
till att utvärdera kemiska risker och problem i samband med hantering av
avloppsvatten och organiskt avfall från hushåll samt dagvatten. Metoden
ska till exempel kunna användas för att jämföra de kemiska risker som
olika strategier för hantering av dag- och avloppsvatten samt organiskt
hushållsavfall innebär. Men den ska också kunna användas till att välja/
prioritera de föroreningskomponenter som bör ingå i till exempel ett mäteller övervakningsprogram.
1.1.2.3 Metod
Proceduren, som på engelska kallas The Chemical Hazard Identification
and Assessment Tool (CHIAT) har utvecklats med inspiration från bland
annat EU´s Technical Guidance Document. CHIAT består av fem steg: 1)
Karakterisering av källan; 2) Identifikation av recipienter, exponeringsobjekt och kriterier för utvärdering; 3) Identifikation av faror och problem;
4) Utvärdering av faror och slutligen 5) Expertbedömning (figur 15). För
fler detaljer om metoden se Ledin et al. (2004).
Det första steget har till uppgift att identifiera de ämnen som kan finnas
i den aktuella vattentypen och som därför ska ingå i den fortsatta utvärderingen. Detta belyser en av de stora fördelarna med CHIAT. Nämligen
att man börjar helt förutsättningslöst med avseende på vilka ämnen som
kan vara farliga/problematiska och vilka som inte har dessa egenskaper.
Alla ämnen ska vara med från början. Resultatet från detta steg är en lista
med ämnen som potentiellt ingår i den aktuella typen av avloppsvatten: de
potentiella föroreningskomponenterna (Potential Pollutants).
Det andra steget ingår för att man ska identifiera ”vem det är som ska
skyddas”, det vill säga vem eller vad kan komma till skada? Människor,
djur, gröda, miljön? Med utgångspunkt från detta kan de kriterier som
ska användas för att utvärdera om det föreligger ett problem eller en fara
identifieras. Det kan till exempel vara gränsvärden för dricksvatten, eller
högsta accepterbara utledning till ett vattendrag. Resultatet från detta steg
blir en lista med exponeringsobjekt och kriterier som kan användas vid
utvärdering av faror samt vid expertutvärderingen.
I det tredje steget utvärderas respektive ämne med avseende på om
de har inneboende egenskaper som gör att de potentiellt är farliga/
problematiska. ). Kriterierna för denna utvärdering är baserad på hur ämnena kommer att uppföra sig i miljön (sorption, avdunstning, persistens
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mot biotisk nedbrytning, bioackumulation och toxicitet), långsiktiga kroniska effekter gentemot organismer (cancer, mutagena effekter, reproduktionsskador, hormonstörande effekter) samt orsaka allergiska reaktioner
hos människor. Identifikationen av faror och problem genomförs enligt
en rankingmetod som finns beskriven i detalj i Baun et al. (2004). Metoden är uppbyggd som ett beslutsstödsträd där farliga och problematiska
ämnen kan identifieras. Metoden kan också beskrivas som en tratt med
ett antal filter, där de farliga och/eller problematiska ämnena passerar genom filtren, men där de ämnen som vid detta specifika tillfälle inte anses
som farliga eller problematiska hindras från att passera filtren. De ämnen
som identifierats som farliga eller problematiska i detta steg kallas for de
potentiella prioriterade föroreningskomponenterna (Potential Priority Pollutants; PPP)
I steg 4 genomförs utvärderingen av hur stor faran är. Syftet med detta
steg är att finna de ämnen som uppträder i koncentrationer som resulterar i
negativa effekter. Detta görs genom att genomföra en effekt- och exponeringsanalys. För att kunna göra detta krävs koncentrationer för respektive
föroreningskomponent vid exponeringstillfället i recipienten samt information om vilken maximal koncentration det aktuella exponeringsobjektet kan tåla utan att negativa effekter uppstår. Om kvoten mellan aktuell
koncentration och icke-effekt koncentrationen är större än 1, så klassas
ämnet som prioriterad föroreningskomponent. Resultatet från detta steg
är en lista med prioriterade föroreningskomponenter (Priority Pollutants;
PP)
Till sist utnyttjas experternas kunskaper för att eventuellt reducerar
listan över prioriterade föroreningskomponenter (exempelvis undersöka
om det redan finns förbjudna ämnen på listan) eller komplettera den (återkoppling till steg 2, till exempel undersöka om det finns lagstiftning som
gör att vissa ämnen ska ingå). Resultatet från detta sista steg i CHIAT är en
lista med utvalda prioriterade ämnen (Selected Priority Pollutants; SPP).
Karaktärisering av källor

Farlighets- och problemidentifikation

Observerade och potentiellt
förekommande ämnen

Potentiella
föroreningskomponenter

Utvärdering av farlighet

Potentiella
prioriterade
föroreningskomponenter

Expertbedömning

Prioriterade
föroreningskomponenter

Utvalda
prioroterade
ämnen

Identifikation av receptorer,
exponeringsobjekt
och kriterier
Inneboende egenskaper

Mätta/modellerade data
Toxicitet

Områdesspecifik information
Lagstiftning
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Figur 17
CHIAT- Chemical
Hazard Identification
and Assessment Tool
(från Ledin et al.,
2004).
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3.1.2.4 Resultat
Metodens användbarhet har i Ledin et al. (2004) illustrerats genom att
fem olika typer av avloppsvatten (dagvatten, BDT-vatten, organiskt hushållsavfall, urin och fekalier) har analyserats. Vidare användes utledning
av avloppsvattnen till en sjö som ett exempel på en möjlig strategi för
hantering. Det är självklart att utledning av organiskt hushållsavfall och
fekalier till ett ytvatten inte är ett realistiskt alternativ, och därför uteslöts
dessa två avloppsströmmar.
Studien visade tydligt att via CHIAT kan användaren, genom det stegvisa förfarande och m h a de väldefinierade kriterierna, välja ut de mest
relevanta föroreningskomponenterna för hans/hennes projekt. Bland de
erhållna resultatet kan följande lyftas fram:
Utifrån de 692 potentiella föroreningskomponenterna som identifierades
i Steg 1) Karakterisering av källor, har nu 11 utvalda prioriterade föroreningskomponenter identifierats . Två av dessa är PAHer (benzo(a)antracen
och naftalen) och 9 pesticider (terbutylazin, acrolein, diuron, metoxyklor,
diklorprop, diklorvos, metazaklor, propiconazol, HCH).
Utifrån de 1077 potentiella föroreningskomponenterna som identifierades i Steg 1) Karakterisering av källor har nu 5 utvalda prioriterade
föroreningskomponenter identifierats . Två av dessa är ytaktiva ämnen,
det vill säga de ingår i rengöringsprodukter (nonylfenoletoxylater och
oktylfenoletoxylater), ett konserveringsmedel/antibakteriellt medel (pentaklorfenol), en ftalat/mjukgörare (dibutylftalat) och en pesticid som ingår
i lusschampo (malation).
Utifrån de 1635 potentiella föroreningskomponenterna som identifierades i Steg 1) Karakterisering av källor för urin har nu 7 utvalda prioriterade föroreningskomponenter identifierats. En av dessa är en vanligt
använd drog, (nikotin), ett konserveringsmedel/pesticid (pentaklorfenol),
två är halogenerade fenoler (2,4,5-triklorfenol, 2,4,6-tribromfenol) och tre
är pesticider (klorfenvinfos, diuron, trifluralin).
Studien har också visat att CHIAT har en stor potential för att kunna utvecklas till ett mycket användbart verktyg för såväl forskare som konsulter och kommunernas sakkunniga. Det är en transparent metod som tydligt
visar användaren vilka kriterier det är som avgör om ämnet blir prioriterat
eller ej. Det är ett flexibelt verktyg, som kan användas i flera sammanhang,
och där till exempel förändringar i lagstiftningen eller nya kunskaper om
föroreningskomponenterna enkelt kan implementeras.
Men studien visade också att CHIAT behöver utvecklas vidare ur flera
avseenden. Listorna över de ämnen som kan förekomma i respektive avloppstyp är inte fullständiga. De behöver både kompletteras och successivt uppdateras med avseende på de ämnen som har observerats och kvantifierats. Dessa skulle med fördel kunna kopplas till produktions- eller
konsumtionsstatistik för till exempel hushållskemikalier, hygienartiklar,
kosmetik, läkemedel och pesticider. Den databas som innehåller de data
som ska användas för att genomföra identifikationen av faror och problem
behöver byggas ut ytterligare. För en stor del av de aktuella ämnena, som
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till exempel läkemedlen, saknas det helt information om hur de uppför sig
i miljön.
Tillgängliga metoder för att utvärdera faror och problem behöver också
vidareutvecklas. De stora begränsningarna i tillgängliga mätdata gör att
detta steg är svårt att genomföra. Det optimala skulle vara att använda
modelleringsverktyg som är utvecklade för att uppskatta PEC för olika
miljöer. På motsvarande sätt borde modeller för uppskattning av PNEC
för olika exponeringsobjekt också ingå i CHIAT.
CHIAT omfattar idag endast utvärdering av organiska ämnen. För den
som vill använda denna version av CHIAT så kan andra relevanta ämnen
med fördel adderas till sist i Steg 5) Expertbedömning. Här kan användaren argumentera för att traditionella föroreningskomponenter som BOD,
COD, N och P också bör ingå i en utvärdering av de kemiska riskerna.
Likaså bör ett antal metaller som till exempel Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni och
Zn vara med.
3.1.2.5 Publikationer
Baun A., Eriksson E., Aabling T., Ledin A. and Mikkelsen P.S. (2004)
Screening tool for problem and hazard identification of xenobiotic organic
compounds in stormwater. (Submitted).
Ledin A., Aabling T., Baun A., Eriksson E. and Mikkelsen P.S (2004):
CHIAT - Chemical Hazard Identification and Assessment Tool. En metodik för utvärdering av kemiska risker i samband med hantering av dagoch avloppsvatten. VA-forsk rapport.

3.1.3 URWARE
3.1.3.1 Projektdata
Projektledare: Erik Kärrman (SCC)
Projektgrupp: Andras Baky (JTI), Daniel Hellström (SVAB), Ulf Jeppsson
(LTH), Håkan Jönsson (SLU).
Delar av det examensarbete som utförts av Joost Paques har ingått i URWARE-projektet – se även avsnitt ”3.3.3 Jämförande analys av processalternativ för lokalt reningsverk”.
3.1.3.2 Syfte
Utveckla och tillämpa ett verktyg för miljösystemanalys för de kriterier
som tagits fram av ”Urban Water”.
3.1.3.3 Beskrivning av URWARE
URWARE (URban WAter REsearch model) är en substansflödesmodell
utvecklad i MATLAB/Simulink datormiljö. URWARE har samma grundstruktur som dess föregångaren ORWARE (Organic WAste Research
Model). ORWARE behandlade i huvudsak fast avfall och till viss del
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VA, medan URWARE har vidareutvecklat VA-delarna med fokus på att
utveckla en modell för avloppsreningsverk som finns beskriven i Jeppsson
et al (2005). URWARE kan beskrivas som en uppsättning matematiska
delmodeller som beskriver olika komponenter i ett VA-system såsom hushåll, dricksvattenproduktion, transporter, avloppsrening, slamhantering,
utnyttjande av restprodukter osv. Delmodellerna kombineras ihop till representationer av olika systemalternativ som därefter kan analyseras och
jämföras. URWARE beskriver substansflödena på basis av såväl teoretiska
som empiriska samband. Modellen levererar resultat i form av årsmedelvärden vilka kan utnyttjas som beslutsunderlag för strategiska beslut (men
inte för optimering av enskilda reningsprocesser då detta kräver en mer
dynamisk modell som arbetar i en snabbare tidsskala). URWARE använder sig normalt av en vektor med 74 substanser, dock är denna vektor expanderad inom olika delar av avloppsreningsverket till 84 och 91 element
för att bättre kunna beskriva processerna. Exempel på ingående substanser
är organisk substans, näringsämnen som till exempel kväve, fosfor, svavel och kalium och tungmetaller som kadmium, kvicksilver, bly etc. När
modellen används för att miljöbedöma VA-system på en specifik plats så
är det alltid lämpligast att använda indata från detta specifika exempel,
men om det inte finns tillgång på specifika data så finns en uppsättning
”defaultdata” som beskriver generella svenska förhållanden med karakterisering av följande flöden eller fraktioner: dricksvatten, urin, fekalier,
bad- disk- och tvättvatten (BDT –vatten) och matavfall (Jönsson et al.,
2005) Dessa substanser är utvalda för att de har en betydande miljöpåverkan. Resultaten av simuleringar med URWARE ger substansflöden till
luft och vatten. Modellen kan också beräkna miljöpåverkan i form av till
exempel växthusgasutsläpp, övergödande utsläpp eller försurande utsläpp
genom att aggregera olika substansflöden. Förutom substansflöden räknar
URWARE också ut energianvändning och eventuell energiproduktion för
de modellerade alternativen.
3.1.3.4 Systemgränser och definitioner
I analysen av systemstrukturer används bassystem, som är det fysiska
systemet för transport och behandling av avlopp från brukare till slutlig
destination som recipient och jordbruksmark, och ett utökat system som
innefattar upp- och nedströms system samt ersättning av funktioner (kompensatoriskt system). I Hammarby Sjöstad finns dock inget nedströms
system definierat utan endast uppströms system (tillverkning av dricksvatten, kemikalier, el, värme, diesel, etc.) har beaktats i systemanalysen.
Ett nedströms system skulle exempelvis inkludera de effekter som uppstår
efter spridning av restprodukter.
I det kompensatoriska systemet ingår ersättning av fordon drivna med
biogas med dieseldrivna dito, produktion av mineralgödsel samt fjärrvärme.
3.1.3.5 Resultat
Nedan följer en jämförelse av de olika systemen med avseende på olika
miljöpåverkanskategorier och resurshushållning.
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Utsläppen av växthusgaser från bassystemet är lägst från det kombinerade systemet, vilket beror på att övriga system har relativt omfattande
transportarbete på grund av urin (system 2a) respektive koncentrat från
RO-anläggning (system 2b och 3) och läckage av metan från uppgraderingsanläggning för biogas. Dessa skillnader är dock små i jämförelse
med systemens totala utsläpp, det vill säga då angränsande system som
mineralgödselproduktion och ersättning för biogasdrivna fordon tas med
(figur 18). Beaktas det utvidgade systemet är svartvattensystemet med RO
fördelaktigast.
Samtliga utsläpp är dock relativt små jämfört med det totala antropogena utsläppet av växthusgaser och den mängd som definierats som ”hållbar” utifrån de svenska miljömålen (tabell 4).

Figur 18
Systemens potentiella
utsläpp av växthusgaser (GWP100) om
hänsyn tas till uppströms och kompensatoriskt system.

Utsläpp av försurande ämnen är störst för systemstruktur 2 och 3 och
beror framförallt på ammoniakemissioner i samband med spridning av
urin respektive koncentrat (figur 19). Jämfört med övriga antropogena utsläpp samt i relation till vad som anses vara långsiktigt hållbart är utsläppen relativt små (tabell 4).

Figur 19
Systemens potentiella
utsläpp av försurande
ämnen (Acidification
potential - AP) om
hänsyn tas till uppströms och kompensatoriskt system.
35

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

Figur 20
Bassystemens potentiella utsläpp av eutrofierande ämnen.

Samtliga systems totala eutrofieringspotential domineras av utsläppen
från bassystemet (>95 % av de totala utsläppen). Av dessa står direkta utsläpp till vatten från reningsverk och anaerob behandling av klosettavlopp
för merparten. System 3 med lokalt reningsverk ger lägst utsläpp tack
vare att allt avlopp renas i process med omvänd osmos (RO) som sista
behandlingssteg.
Tabell 4 visar de samlade resultaten för de studerade miljöpåverkanskategorierna. Utifrån dessa har även ett index för hållbarhet (”Unsustainable
Index”) beräknats med hjälp av följande samband:

Förslag till en pragmatisk tolkning av indexet är att värden under 0,1
kan betraktas som acceptabla, att värden över 1 kräver åtgärder samt att
värden däremellan föranleder ytterligare analys av de totala utsläppen
samt eventuellt framtagande av förslag till kostnadseffektiva åtgärder (se
även Hellström et al., 2004a).
Värdet för ”Critical Load” bygger på vad som anses långsiktigt hållbart
och det bakgrundsmaterial som tagits fram i samband med fastställandet
av de svenska miljömålen (Erlandsson, 2003). Uppgifter om de totala
antropogena utsläpp är hämtade från Kärrman och Jönsson (2001) samt
Hellström et al. (2004a).
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% av hållbar nivå

1,5

0,6

0,3

0,6

% av antrop. utsläpp.

0,8

0,3

0,2

0,3

0,03

0,01

0,01

0,01

mol H+-ekv/pe,år

10

19

23

25

% av hållbar nivå

1,0

2,1

2,6

2,7

% av antrop. utsläpp.

0,7

1,3

1,7

1,8

0,02

0,03

0,04

0,04

kg O2ekv/pe,år

34

29

26

17

% av hållbar nivå

20

17

15

10

% av totalt utsläpp

10

4,6

3,5

2,9

0,57

0,26

0,20

0,16

UI
Övergödning

2B
Sorterande + RO

kg CO2ekv/pe,år

UI
Försurning

2A
Sorterande
(urin)

UI

Tabell 4
Systemens potentiella
påverkan på klimat, försurning och övergödning
uttryckt som specifika
utsläpp, relativt den nivå
som anses ”hållbar”
samt dess andel av de totala utsläppen. Systemens
”hållbarhet” uttrycks
även med ett Unsustainable Index (UI).

Sammantaget kan sägas att övergödningen är den viktigaste miljöpåverkan och att utifrån denna aspekt förordas lösning med lokalt reningsverk eller något av de källsorterande alternativen.
Användningen av högvärdig energi, exergi, är avsevärt större för system 3 med lokalt reningsverk än övriga system (figur 21). Detta förklaras
framförallt av den relativt höga elförbrukningen för den omvända osmosen.
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Figur 22 visar nettoexergiförbrukningen för det totala systemet. I exergiförbrukningen ingår el, värme och drivmedel från bassystem, produktionen av det som används i bassystemet (uppströms) samt kompensering
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Figur 21
Exergianvändning,
kWh/pe, år, för bassystemet för de olika
alternativen. Negativa värden anger en
nettoförbrukning och
positiva en ”produktion”. Observera att
exergi som tillförs via
avloppsvattnet inte
redovisas i figuren.
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för underskott av producerad exergi från externa källor. Även denna figur
visar att svartvattensystem med urinsortering är fördelaktigast ur exergisynpunkt och att lokalt reningsverk med omvänd osmos har den klart
högsta exergiförbrukningen. Noterbart är även att exergiförbrukningen för
koncentrering av närsalter ökar relativt mycket med ett ökat inflöde.
En annan viktig aspekt av resursförbrukningen, som inte riktigt framgår
av exergiförbrukningen, är användningen av olika kemikalier. Exempelvis
åtgår betydande mängder syra för att utvinna fosforn vid slamfraktioneringen i system 1 (se även avsnitt 3.2.2).

Figur 22
Total exergiförbrukning
det utvidgade systemet
uppdelat på primärenergikällor.

Möjligheten att återföra kväve, fosfor och kalium för de olika systemen
redovisas i figur 23. Beaktas samtliga näringsämnen är lokalt reningsverk
med RO det bästa alternativet och därefter kommer de källsorterande
alternativen. Beaktas endast fosfor är fortfarande system 3 med lokalt
reningsverk fördelaktigast, men då är det kombinerade systemet bättre än
de källsorterande alternativen. Noterbart är den relativt låga potentiella
återföringsgraden av fosfor för det urinsorterande systemet. Detta förklaras bland annat av att 25 % urin sorteras fel och går till BDT-vattnet och
att slam från behandlingen av det flödet inte återförs.

Figur 23
”Kretsloppspotentialen”, det vill säga andel av näringsämnena
som kan återföras till
jordbruksmark, för de
olika systemen.
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Vid bedömning av ”kretsloppspotentialen” bör även hänsyn tas till
kvalitén på de olika restprodukterna. Tungmetallflöden, och även vissa
miljöstörande organiska ämnen, modelleras i URWARE. Data för vad som
händer i de olika delprocesserna är dock för bristfällig för att leverera ”exakta” siffror, varför endast systemens inbördes ordning anges.
Ur tungmetallsynpunkt är fosforprodukten från Aqua Reci-processen
troligtvis den renaste produkten (Chematur Engineering och Feralco,
2003), följt av urin från system 2A (se även tabell 9). Samtliga system,
utom det kombinerade, levererar olika restprodukter (se figur 5 - 12). Beaktas kvalitén, det vill säga tungmetallinnehållet i förhållande till näringsinnehållet, på samtliga fraktioner blir den inbördes ordningen:
Kombinerat > Sorterande med urinsortering > Sorterande med RO > Lokalt ARV

För diskussion kring övriga miljöstörande ämnen hänvisas till avsnitt
3.1.2 och 3.2.1.
3.1.3.6 Publikationer
Hellström, D., Hjerpe, M., Van Moeffaert, D., 2004a, Indicators to assess
ecological sustainability in the Urban Water sector - An assessment of the
Urban Water programmes’ criteria and indicators for analysis of ecological sustainability of urban water supply and wastewater systems, Urban
Water rapport 2004:3.
Hellström, D., Hjerpe, M., Jönsson, H., Malmqvist, P.-A., Palmquist, H.,
2004b, Implications of ecological sustainability for urban water management, VATTEN 60(1):33-41.
Jeppsson, U., Baky, A., Hellström, D., Jönsson, H., Kärrman, E. (2005).
The URWARE wastewater treatment plant models. Urban Water Report
XX, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige.
Jönsson, H., Baky, A., Jeppsson, U., Hellström, D., Kärrman, E. (2005).
Composition of urine, faeces, greywater and biowaste for utilisation in the
URWARE model. Urban Water Report XX, Chalmers tekniska högskola,
Göteborg, Sweden.
Kärrman, E., Jönsson, H. (2001). Normalising impacts in an environmental systems analysis of wastewater systems. Water Science and Technology 43 (5) 293-300:

3.1.4 Barriärer för dagvattensystem
3.1.4.1 Projektdata
Projektledare: Maria Viklander (LTU)
Projektgrupp: Kristin Karlsson (LTU), Per-Arne Malmqvist (Urban Water), Helena Palmquist (LTU)
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3.1.4.2 Syfte
Olika barriärer finns som kan förhindra att oönskade ämnen kommer ut
till dagvatten. Syftet var att identifiera barriärerna för dagvattensystemet i
modellstaden med fokus på processmässiga och strukturella barriärer.
3.1.4.3 Resultat
Fyra olika barriärer har identifierats: organisatoriska och juridiska, strukturella (exempelvis separerade system), reningsprocesser och beteenderelaterade (som att välja dubbfria däck). I det kombinerade systemet
(alternativ 1) hamnar de flesta föroreningarna i slammet. För de separerade systemen (alternativ 2 och 3) kommer föroreningar i det vatten som
behandlas till stor del fastläggas som sediment eller i infiltrationsmaterialet. Det är dock viktigt att det finns rutiner för att dessa tas omhand.
Resterande föroreningar hamnar i recipienten. Det effektivaste sättet att
reducera mängden föroreningar är att minska bidraget från källorna.
De organisatoriska barriärerna styr val av övriga barriärer som strukturella och processbarriärer och till viss del beteenderelaterade barriärer.
Exempelvis har miljöprogrammet och dagvattenstrategin för Sjöstaden
lett till separerade system eftersom dessa minskar risken för bräddningar
och även ger en bättre slamkvalitet (eftersom trafikdagvatten inte leds till
reningsverket). Miljöprogrammet påverkar även val av byggnadsmaterial,
tillgång till parkeringsplatser etc.
3.1.4.4 Publikation
Karlsson K., Malmqvist, P-A.,.Viklander, M., Palmquist, H (2004) The
Barrier approach for stormwater systems included in the proceedings from
the 5rd International conference Innovative technologies in urban storm
drainage, NOVATECH 2004, June 2004 Lyon, France, pp:591-598.

3.1.5 Kostnadsjämförelse mellan alternativa
VA-system för Hammarby Sjöstad
3.1.5.1 Projektdata
Projektledare - fas I: José-Ignacio Ramirez, VBB VIAK
Projektledare - fas II: Bo Olin, Naturekonomihuset
3.1.5.2 Syfte
Kostnadsjämförelsen mellan de olika systemstrukturerna för Hammarby
Sjöstad är en del av modellstadsarbetet inom forskningsprogrammet
Urban Water och utgör ett av underlagen för den samlade utvärderingen
för Hammarby Sjöstad. Kostnadsjämförelsen utgör en modifiering och
komplettering av den modell och den jämförelse som Ramirez gjorde år
2001.
Detta arbete är också ytterligare ett steg på vägen i verktygsprojektet
6

Resultaten från denna fas redovisas inte i denna rapport
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i utformningen av ett generellt ekonomiskt verktyg för strategiskt val av
VA-system.
3.1.5.3 Metod
Arbetet har gjorts i etapper och de första resultaten har redovisats av Ramirez (2001)6. Därefter har modellen modifierats och kompletterats med
nya systemstrukturer, nya och reviderade grunddata, nya systemkomponenter samt reviderade kalkylformer.
Kalkylerna som redovisas i rapporten är systemkalkyler, det vill säga
kostnader avseende hela VA-systemet avgränsat enligt principerna ”påverkbart av VA-aktörerna”. ”. Detta innebär bl.a. att taxor inte finns med
eftersom dessa är både kostnad och intäkt inne i systemet.
Endast kostnader som är eller har varit betalningsströmmar tas med
i kalkylerna. Beräknade samhällsekonomiska kostnader tas inte med i
kalkylerna.
Kostnadsjämförelsen genomförs som en nybyggnadskalkyl med vissa
modifikationer. Nybyggnadskalkyl innebär att samtliga alternativ jämförs
till aktuella investerings- resp. drift- och underhållskostnader. I vissa systemstrukturer utnyttjas befintliga anläggningar i Henriksdal och på andra
platser. I dessa fall görs en teoretisk marginalkalkyl för utbyggnad med
Hammarby sjöstads volymer även om befintlig kapacitet klarar av de
ökade volymerna.
Intäkter och intäktspotentialer beaktas inte i kalkylerna utan behandlas
kvalitativt i rapporten.
3.1.5.4 Resultat

Allmänna synpunkter
Det finns ett flertal praktiska problem med att göra en fullvärdig kostnadsjämförelse för de aktuella systemalternativen för Hammarby Sjöstad.
Kostnadsjämförelsen går oftast ut på att jämföra ett befintligt, etablerat system eller utbyggnad av ett dylikt med alternativa systemstrukturer
som 1) innehåller nya processer och anläggningar i utvecklingsstadium 2)
medför nya brukarvanor t.ex. i form av urinseparering eller handhavande
av köksavfallskvarn 3) medför nya koncentrationer i de olika formerna
av avloppsvatten osv. Ofta finns inga fullskaleförsök att grunda kostnadsuppskattningar på och kostnaderna på ingående komponenter är ofta höga
eftersom ingen massmarknad finnes.
Ovanstående exempel visar svårigheterna att få till stabila och realistiska kostnadsparametrar. Är det då någon mening med att göra denna
typ av jämförelser med generella kostnadsparametrar? Man kan diskutera
denna fråga utifrån olika perspektiv.
För det första kan man fråga sig om modellen är lika användbar i alla
valsituationer. Erfarenheterna från Surahammar och Hammarby Sjöstad
tyder på att modellen passar bäst in vid val mellan olika typer av nyan41
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läggningar eller olika typer av renoveringar inom ett befintligt system. Vid
val mellan utbyggnad av befintliga system och ett eller flera nybyggnadsalternativ blir beroendet av det gamla systemet i regel så kraftigt (stora,
långlivade investeringar) att alla alternativ faller platt till marken.
För det andra kan vi ställa frågan: Vilken precision behövs i kostnadsuppskattningarna för att verktyget skall anses tillfredsställande? Syftet
med modellerna är ju att få underlag för strategiska vägval på VA-området. Även om kostnadsparametrarna är något felaktiga så kan modellen
ändock visa utslagsgivande resultat vid jämförelse mellan alternativen.
Det kan också vara intressant att överblicka hur kostnaderna fördelas
exempelvis mellan olika aktörsgrupper i de olika alternativen, vilket påverkar genomförandemöjligheterna och blir styrande för organisation och
ansvarsfrågor.
För det tredje är frågan om modellen måste bygga på fasta kostnadsparametrar i sin helhet? Detta måste bli en balans mellan precision/realism
och enkelhet. Modellen kan förmodligen bara innehålla fasta kostnadsparametrar för sådana komponenter där hyggliga erfarenhetsmässiga kostnadsdata finns. För nya udda systemkomponenter måste det vara bättre
att låta användaren i det speciella fallet själv beräkna kostnaden. Härmed
bygger man också in en flexibilitet för lokala avvikelser.

Kostnadsjämförelse och analys
Mot bakgrund av ovanstående principdiskussion kan vi ändock konstatera
att jämförelsen mellan de olika systemstrukturerna ger tämligen klara och
entydiga resultat.
Investeringskostnaderna i tabell 5 nedan visar att det kombinerade
systemet ger klart lägst investering. Detta beror främst på tre faktorer:
standardinstallation i fastigheterna, endast ett avloppsledningsnät och användning av flera befintliga renings- och förbränningsanläggningar. Av de
alternativa strukturerna är det urinsorterande dyrast, därefter svartvattensystemet och billigast det lokala reningsverket. De två källsorterande systemen har högre investeringar främst i fastigheter och ledningsnät. Dessutom tillkommer för urinsepareringen dyrbara transportinvesteringar.

Kombinerat
1
Fastigheter

Tabell 5
Investeringar, tkr.

Svartvatten och
urinsortering
2A

Svartvattensystem med RO
2B

Lokalt ARV
3

158 220

242 790

201 870

163 680

Ledningsnät mm

25 300

66 500

61 200

36 400

Anläggningar och
processer

9 556

61 200

53 900

63 170

Transporter
Totaler

2 444

4890

2 860

2 730

195 520

375 320

319 830

265 980

Driftskostnaderna uppvisar ett liknande mönster med ett undantag.
Det lokala reningsverket, system 3, har betydligt högre driftskostnad för
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anläggningar än de två källsorterande systemen. Detta beror i sin helhet
på RO-processens driftkostnader som beräknas uppgå till drygt 6 mkr/år.
Som vi tidigare påpekat är kostnaderna för de nya processerna grundade
på små experimentanläggningar och det är svårt att förutse kostnader för
fullskaleanläggningar och vid masstillverkning av komponenter.
De totala årskostnaderna redovisas i tabell 6 nedan. Vi har räknat med
en genomsnittlig ekonomisk livslängd på 30 år. Livslängden varierar
givetvis kraftigt för systemkomponenter. För bilar och maskiner kan det
ligga på 5-10 år men för anläggningar och ledningsnät kan livslängden
uppgå till 50 år och mera. Kalkylräntan är satt till 5%.

Kombinerat

Svartvatten och
urinsortering

1
Fastigheter

13 452

Svartvattensystem med RO

Lokalt
ARV

2A

2B

3

20 653

17 172

13 917

Ledningsnät mm

2 150

6 654

5 205

3 116

Anläggningar och
processer

2 130

10 051

10 396

15 149

282

568

326

308

Totaler

18 013

36 927

33 099

32 490

varav kap.kostn

12 719

24 418

20 805

17 302

Transporter

Tabell 6
Total årskostnad, tkr/år.

Redovisningen av årskostnad per invånare i tabell 7, figur 24 och 25 kan
tas som utgångspunkt för en diskussion av kostnadsfördelningen mellan
de olika huvuddelarna i ett urbant VA-system. Av tabellen nedan framgår
att den totala årskostnaden per invånare varierar från ca 1200 kr för kombinerat system till ca 2500 kr för det urinseparerande källsorteringsalternativet. Även om det system 3 med lokalt reningsverket har lägst kostnad
av alternativen (2 166 kr/p och år) så är skillnaden till de källsorterande
systemen relativt små (40 respektive 300 kr /p och år.)
Kapitalkostnadsandelen är lägst för system 3 med lokalt reningsverk på
59% och högst för det kombinerade på 71%.

Kombinerat

Svartvatten och
urinsortering

Svartvattensystem med RO

Lokalt
ARV

1

2A

2B

3

Fastigheter

897

1 377

1 145

928

Ledningsnät mm

143

377

347

208

Anläggningar och
processer

142

670

693

1 010

19

38

22

21

1 201

2 462

2 207

2 166

848

1 628

1 387

1 153

71

66

63

59

Transporter
Totaler
varav kap.kostn
i%

43

Tabell 7
Årskostnad, kr/person.
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Av diagrammen nedan framgår tydligt fördelningen mellan de olika
objekttyperna: Transporter, Anläggningar och processer, Ledningsnät och
Fastigheter. Här kan konstateras att kostnaderna för de tre första primärt
faller på kommunen medan fastighetskostnaderna primärt tas av fastighetsägare. Figur 24 och 25 visar att ett VA-system för Hammarby sjöstad
av kombinerad typ med avsevärd användning av redan befintliga anläggningar kostar kommunen relativt lite jämfört med kostnaden för fastighetsägarna. Merkostnaderna för de andra alternativen är rätt jämnt fördelat
på kommun och fastighetsägare, möjligen med undantag för alternativ 3
där kommunen drabbas av högre merkostnader.
Låt oss i detta sammanhang komma ihåg diskussionen ovan om kostnaderna för ledningsnäten. Högre kostnader för ledningsnäten påverkar

Figur 24
Årskostnad per
invånare för de olika
systemstrukturerna i
Hammarby sjöstad.

Figur 25
Procentandel mellan
de olika kostnadsobjekten avseende
årskostnad per invånare för de olika
systemstrukturerna i
Hammarby sjöstad.
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fördelningen i hög grad. En känslighetsanalys med högre kostnadsparametrar (enligt Henrik Kant; Göteborgs VA-verk) påverkar kostnaderna för
ledningsnätet med 50 - 150 % men ändrar inte rangordningen mellan alternativen. Det ”verkliga” systemet, alternativ 3, blir relativt sett billigare.
3.1.5.5 Slutsatser
Skillnaden mellan det kombinerade systemet och de alternativa systemen
är så stor att de eventuella intäktspotentialer som kan finnas i alternativen
i form av mera kretslopp och mera energi inte kan ändra de ekonomiska
slutsatserna. För Hammarby sjöstad - en nybyggd del av ett urbant samhälle med befintlig VA-struktur är det inte ekonomiskt försvarbart att satsa
på källsorterande eller lokala system. Noterbart är dock att skillnaden i
kostnader mellan sorterande system och system 3 med lokalt reningsverk
är relativt liten (som högst 15 %). Resultaten från denna studie indikerar
att källsorterande lösningar inte behöver bli nämnvärt dyrare än konventionella system för nybebyggelse – om samma krav ställs på kretslopp och
det inte finns ett befintligt nät att ansluta till.
3.1.5.6 Publikationer
Ramirez, J.- I., 2001, Kostnadsmodell URBAN WATER Slutrapport
Stockholm 2001-01-22. VBB-VIAK Uppdr.nr 1140132.
Olin, Bo (2004): Kostnadsjämförelse mellan alternativa VA-system för
Hammarby Sjöstad. Delrapport – Urban Water, Naturekonomihuset,
Stockholm 2004-04-23
Olin, Bo/Kant, Henrik (2004): Excel-modell för utvärdering av kostnader
för hållbara VA-system. Version 1/2004-12-15
Olin, Bo/Kant, Henrik (2004): Handledning för ekonomiskt verktyg/
kostnadsmodell. Stockholm 2004-12-15 Naturekonomihuset AB/
Göteborgs Vatten-och Avloppsverk
Olin, Bo (2004): Kostnadsmodell för strategiska vägval mellan olika urbana avloppssystem. Slutrapport för Urban Waters projekt: Ekonomiverktyget. Urban Water/Naturekonomihuset. Stockholm 2004-12-15

3.1.6 Teknisk riskanalys
3.1.6.1 Projektdata
Projektledare: Gilbert Svensson (Chalmers)
Projektgrupp: VAI VA-Projekt AB (Birgitta Olofsson, Henrik Tideström
och Johan Willert) på uppdrag av Urban Water.
Finansiärer: MISTRA, VA-FORSK och ÖCB
3.1.6.2 Syfte
Syftet med studien var att på ett strukturerat och likartat sätt identifiera
och belysa rikshändelser för svenska urbana VA-system.
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3.1.6.3 Metod
För att identifiera och beskriva riskhändelser har litteraturkällor och ansökningar för reservanordningar hos ÖCB granskats. Vidare har kvalificerade bedömningar gjorts i dialog med sakkunniga. Studien har inriktats
mot identifiering av större riskhändelser, exempelvis pumphaveri, och inte
mot den enskilda komponentdelen i pumpen som havererar. Vidare fokuserar studien på riskhändelsen och inte i första hand på konsekvensen.
Identifierade riskhändelser har applicerats på det kombinerade systemet
(alternativ 1) och det källsorterande (alternativ 2a).
3.1.6.4 Resultat
Resultaten finns redovisade i Olofsson et al. (2001) och här återges endast
en sammanfattning av de resultat som är relevanta för Hammarby Sjöstad.
Gjorda bedömningar bygger i huvudsak på nationella data och gäller inte
specifikt för Stockholm Vattens anläggningar om inte annat anges.
Inom vattenförsörjningen finns en del statistiska uppgifter från olika
källor från vilka det är möjligt att identifiera riskhändelser, beräkna frekvenser och bedöma konsekvenser. Statistikuppgifter för det konventionella spillvattensystemet är mer bristfälliga. för dagvattensystemet samt
källsorterande system är underlagsmaterialet för riskidentifiering i stort
sett obefintligt. Detta innebär att resultaten till viss del grundar sig på uppskattningar utifrån ett mycket magert statistikunderlag. Riskbedömningen
för de källsorterande systemen försvåras dessutom av att de är nya och
under utveckling.
Kemisk eller mikrobiell förorening av råvatten är den allvarligaste
riskhändelsen eftersom varaktigheten av konsekvensen kan bli lång, hela
vattenförsörjningen drabbas och händelserna kan ge direkta hälsoeffekter.
Även ”processtörning vid beredning av dricksvatten” är en riskhändelse
som måste ses som allvarlig eftersom den har hög frekvens jämfört med
de frekvenser som framkommit för övriga riskhändelser inom vattenförsörjningen.
För det konventionella spillvattensystemet (som i alternativ 1) är de
allvarligaste riskhändelserna ”spridning av giftiga eller svårnedbrytbara
ämnen” och att ” reningsverkets behandlingssteg störs allvarligt eller slås
ut”. De källsorterande systemen, som i alternativ 2a och 2b, kan drabbas
av samma typ av riskhändelser som de konventionella spillvattensystemen
men också av ett antal tillkommande riskhändelser. I och med att källsorterande system bygger på uppdelning i flera fraktioner blir det totala
antalet riskhändelser större.
Dagvattensystem har färre riskhändelser och mindre allvarliga konsekvenser ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt än vattenförsörjning och
spillvattensystem.
3.1.6.5 Publikationer
Olofsson, B., Tideström, H., Willert, J., 2001, Riskidentifiering av urbana
VA-system, Urban Water rapport 2001:2.
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3.1.7 Institutionell kapacitet för genomförande
3.1.7.1 Projektdata
Projektledare: Henriette Söderberg (Chalmers)
Projektgrupp: Henriette Söderberg (Chalmers) och Sofie Storbjörk (Linköpings universitet)
3.1.7.2 Syfte
Syftet var att ta fram kriterier att beakta vid strategisk planering och genomförande av uthålliga VA-system. Detta gjordes genom att analysera
tre olika fallstudier. I Hammarby Sjöstaden studerades varför planerna på
försök med urinsortering aldrig realiserades.
3.1.7.3 Metod
Intervjuer har genomförts med de viktigaste aktörerna samt sammanställning av relevant dokumentation. Materialet från Sjöstaden analyserades
tillsammans med resultaten från de övriga fallstudierna för att se vilka
faktorer och kriterier som varit avgörande.
3.1.7.4 Resultat
Frågan om urinsortering diskuterades i mitten av 1990-talet som en alternativ lösning för delar av området. En mängd utredningar presenterades
1997 samtidigt som frågan avfärdades som alternativ under våren 1998.
Nedan återges ett antal av de faktorer som förklarar varför detta hände.
Att Stockholm inte fick OS 2004 påverkade såväl tidsplanen som ambitionerna för Sjöstaden. Åtminstone delar av värdet i miljösatsningarna
hade bedömts ligga i att OS gav tillfälle till offensiv marknadsföring samt
möjligheten att utåt kunna visa upp sina spjutspetssatsningar.
Byggherrarna hyllade satsningarna på uthållighet i byggandet men ansåg att eventuella merkostnader för de mer experimentella delarna skulle
finansieras med externa medel. Beträffande försök med urinsortering i 200
- 250 lägenheter ansåg byggherregruppen att tekniken för närvarande inte
är tillämplig i en storskalig miljö varken ur hygieniska, tekniska, funktionsmässiga eller ekonomiska skäl (Byggherregruppen, 1997).
Stockholm Vatten fortsatte emellertid att arbeta med frågan och lät ta
fram en utredning som bland annat konstaterade att för att urinsortering
ska bli ett realistiskt alternativ till konventionell teknik så måste systemet
fungera minst lika bra som det konventionella systemet vad gäller hygien,
funktion och användarvänlighet och bättre vad gäller recipientskydd och
recirkulation av närsalter. Vidare menade utredarna att det behövdes ”nya
bostadsprojekt för vanliga människor där en omfattande utvärdering av
de urinsorterande systemen kan genomföras. Detta måste ske i samarbete
mellan bostadsföretag, kommuner och forskare” (Verna, 1997).
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Stockholm Vatten såg således ett tydligt behov av nya erfarenheter och
en aktiv försöksverksamhet kring urinsortering som systemalternativ.
Projektledning för Hammarby Sjöstad såg emellertid stora problem och
frågetecken kring systemets robusthet, uthållighet och tillämplighet ur ett
stadsperspektiv. Man efterfrågade garantier, exempelvis vad gällde hygien, buller och lukt vid transporten av urin från sjöstaden, vilka man inte
kunde ge från Stockholm Vattens sida. Domen blev således att systemet
inte var färdigutvecklat och inte kunde implementeras i sitt nuvarande
skick.
Strax efter att förslaget om urinsortering tagits fram sprack den koalition mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som hade
legat bakom det förhållandevis ambitiösa miljöprogrammet för Hammarby Sjöstad och de politiska önskemålen kring urinsortering. Idén om
urinsortering försvann därefter från den aktuella agendan för i Hammarby
Sjöstad
Av de skäl som framkommit kring varför urinsortering aldrig blev av
har bland annat kunskapsmässig osäkerhet, risktagande vad gäller hygien,
avkastning och teknik, ekonomisk belastning för byggherrar och boende
osv. betonats. Det fanns inte, efter de utredningar som gjorts och projektledningens reaktion på dessa och på den föreslagna försöksverksamheten
i Sjöstaden några starka incitament för Stockholm Vatten att driva frågan
vidare. Det var uppenbart att stöd saknades från viktiga nyckelaktörer.
Ivrare från den tidigare politiska koalitionen hade dessutom hamnat i oppositionsställning och således förlorat både makt och insyn över frågornas
utveckling.
Sju kriterier för vägledning vid strategisk planering av uthålliga VAsystem som togs fram i studien och huruvida dessa uppfylldes i Hammarby sjöstad anges i tabell 8.
3.1.7.5 Publikation
Storbjörk, S. and Söderberg, H. (2003) Plötsligt händer det – Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system, Urban Water rapport 2003:1,
Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

3.1.8 Effektiv kommunikation – Uppfattad
och uppmätt påverkan av miljösatsningar
3.1.8.1 Projektdata
Projektledare: Jan-Olof Drangert (LiU)
Projektgrupp: Helena Krantz (LiU), Anna Klockner (LiU), Linda Nors
(LiU).
Referens- och styrgrupp: Daniel Hellström (SVAB), Peter Nyberg (SVAB),
Britt-Marie Bodén (SVAB), Erik Freudenthal (GlashusEtt), Erica Olsson
(renhållningsförvaltningen), Kerstin Blix (Gatu- och fastighetskontoret),
Kristin Ekbom (Fortum)
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Drivande och ansvarstagande aktörer
– samma eller olika i
samarbete.
Värdegemenskap
mellan nyckelaktörer
– delad världsbild,
mål, problemsyn
Handlingsutrymme
– lagstiftning och
politiskt stöd
Fördelning av ansvar
och risk

Resurstillgång –
pengar och kunskap

Kommunikation med
tilltänkta användare

Arena för deltagande
och konflikthantering

De som formellt sett äger frågan är de ledningsgrupper som
finns, men dessa driver inte frågorna kring urinsortering, det
görs i projektorganisationen.
Det saknades starka företrädare för urinsortering som hade ork
och resurser att driva frågorna vidare när de stött på motstånd
hos projektledning och byggherrar.
Synsätt och perspektiv hos nyckelaktörer skilje sig åt. Värdegemenskap mellan nyckelaktörer går inte att spåra i Hammarby
Sjöstad. Däremot spåras flera parallella, där den som byggherrarna och projektledningen tillhör haft en dominerande position.
OS-satsningen gav ett visst handlingsutrymme för experiment,
som urinsortering. Men framförallt politikerna utnyttjade senare i processen inte det formella handlingsutrymme som finns
att tillgå för beställarna, att skriva in urinsortering som krav i
markanvisningsavtal eller i upphandlingskraven.
Byggherrarna såg en risk att mista delar av sitt goda rykte om
de bygger hus i områden som omges av en svag urindoft. I
slutändan även det en ekonomisk risk då det äventyrar deras
möjligheter att sälja dyra bostadsrätter i framtiden. Så länge
OS-satsningen var aktuell fanns det en annan part som tog
huvudparten av riskerna, OS-kommittén. När den försvann
övergick det ansvaret till Stockholms stad och byggherrarna.
Projektledda processer som Hammarby Sjöstad kännetecknas
av mer eller mindre ständigt pågående förhandlingar mellan
inblandade aktörer. Genom att skriva för skarpa avtal minskar
förhandlingsutrymmet och därmed kanske också den lilla samsyn man hade. Detta kan vara en av anledningarna till att man
inte skrivit in krav på urinsortering i markanvisningsavtalen i
Hammarby Sjöstad. Hade man krävt det från politiskt håll hade
man haft en konfliktsituation med byggherrarna, som inte var
speciellt intresserade av detta. En mer öppen förhandlingsprocess ges handlingsutrymme, som tidigare beskrevs som
nödvändigt för att något skall hända. Däremot ger den inga
garantier för utkomsten.
Bristen på erfarenhet och kunskap framhölls tydligt i som
avgörande för att urinsortering inte infördes.
I Sjöstadsprojektet var det betydelsefullt att man fick 200
miljoner mindre än planerat vid det politiska majoritetsskiftet
98/99.
Informationsinsatser har varit den dominerande strategin
för information. Samtidigt som man tillskriver beteendeförändringar stor vikt för ändrad miljöpåverkan, så planeras för
infrastruktur som ska minska kraven på ändrat beteende hos
invånarna. Det läggs lite resurser på att marknadsföra stadsdelen som en stadsdel med miljöprofil.
Det saknades en grupp, eller organisation, där alla relevanta
aktörer möttes. Projektledningen hade exempelvis liten kontakt med politiska ledningen. Det fanns därför liten möjlighet
för inblandade aktörer att få en klar bild över de olika målsättningar som fanns bland olika aktörer.

Finansiärer: VA-Forsk, Mistra-programmet Urban Water Management,
Stockholm Vatten och Fortum
3.1.8.2 Syfte
Studien behandlar kommunikationen mellan aktörer som är inblandade i
hur infrastrukturen används och underhålls i Hammarby Sjöstad. Studien
syftar till att utveckla en effektiv strategi för samverkan mellan berörda
parter utifrån hittillsvarande erfarenheter av hur kretsloppsbolagens informationsinsatser, inklusive ekonomiska styrmedel, har påverkat de
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Tabell 8
Sju kriterier för vägledning
vid strategisk planering och
genomförande av uthålliga
VA-system togs fram i en studie av bland annat planeringsprocessen kring Hammarby
Sjöstad på 1990-talet. Tabellen visar hur dessa uppfylldes
för Hammarby Sjöstad under
den studerade tidsperioden.
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boendes miljöhandlingar. Denna studie är en fördjupning av en tidigare
sociokulturell studie för tre år sedan då 26 boende i Hammarby Sjöstad intervjuades om sina uppfattningar om boendemiljö och ansvarsfördelning
mellan olika parter (Axelsson et al., 2001).
Studiens delmål är att;
• undersöka intresset och beredskapen hos kretsloppsbolagen och hushållen att ta ansvar för olika aspekter av ett uthålligare stadsboende.
• kartlägga de berörda parternas förväntningar och kommunikationen
dem emellan om miljöåtgärder i Hammarby Sjöstad.
• jämföra förväntningar med mätningar av fysiska parametrar då detta är
möjligt.
Studien ska bidra till att uppnå miljömålen i stadsdelen genom att ta
fram underlag för att informera om ”rätt” saker (effective) på ett ”bra sätt”
(efficient).
3.1.8.3 Metod
Studien består främst av ett antal djupintervjuer som analyserats och
tolkats i ljuset av fysiska och ekonomiska mätresultat från andra undersökningar och forskning kring livsstil och miljö. Metoden har valts för
att man med djupintervjuer kan komma åt attityder och värderingar, som
ligger till grund för aktörers handlingsmönster.
Undersökningsmaterialet kommer från intervjuer med enskilda boende
(fjorton) och professionella/beslutsfattare (fyra). Frågorna till dem var
öppna och när så var lämpligt användes scenariofrågor som minimerar
risken för ”skolbokssvar”.
Urvalet av intervjupersoner bland de boende skedde inledningsvis
genom kontakt med informanter som deltagit i den föregående studien.
Sex av dem medverkade även i denna studie. De åtta andra informanterna
rekryterades med hänsyn till att få en spridning på boendeformer, olika
kvarter och innehav av mätutrustning. Elva bor i bostadsrätt och övriga
tre i hyresrätt. De 14 intervjuerna genomfördes med åtta män och sex
kvinnor, varav elva var gifta/sammanboende och tre ensamstående. Åtta
var medelålders personer och sex var i 30-årsåldern. Fem hade hemmavarande barn (1-10 år). Tre bor i stora lägenheter och övriga i tvåor och treor.
Fyra bodde i villa innan de flyttade till sjöstaden.
3.1.8.4 Resultat från den tidigare studien
För tre år sedan genomfördes en intervjustudie om miljöföreställningar
med 20 blivande boende i Hammarby Sjöstad och en uppföljning när de
bott i området några månader. Frågeställningarna handlade om hur miljömålen kan uppnås i Hammarby Sjöstad samt hur invånarna kan engageras
i miljöarbetet. Dessutom undersöktes om och hur informationsinsatser påverkar de boendes miljörelaterade beteende. Intervjumaterialet jämfördes
med en referensgrupp på sex personer från Norra Sjöstaden. Resultaten
visade att de blivande boende inte primärt valt att bosätta sig i Hammarby
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Sjöstad på grund av områdets miljöprofilering. Studien visade att det inte
rådde någon skillnad mellan nya boende och referensgruppen vad gäller
kunskap och engagemang i miljöfrågor. De boende föredrog miljövänliga
lösningar som var inbyggda i husen framför att ändra det egna beteendet.
Vidare hade de en ganska vag uppfattning om hur olika typer av avfall
hanterades utanför hushållet, till exempel vid avloppsreningsverket.
Några boende ifrågasatte viljan hos bolagen att spara energi och vatten,
eftersom användningen inte debiterades individuellt för varje lägenhet. De
boende uttryckte också en tilltro till reningsverkens kapacitet och ansvar. I
studien framkom också att producenterna borde ta ett större ansvar för att
tillhandahålla miljövänliga produkter.
Studien redovisar hur de boende anser att miljöarbetet kan vidareutvecklas i Hammarby Sjöstad genom att individens roll lyfts fram i informationen. De boende vill att informationen ska vara uppmuntrande och
sakligt utformad, och hjälpa dem att se miljöeffekter av sitt eget beteende.
Slutligen bör informationen återkomma regelbundet.
En annan observation var att det fasta avfallet är väl synligt för hushållen, medan vatten och energi har ett osynligt restavfall. De boende visade
delaktighet i att åtgärda det mest synliga genom att sortera det fasta avfallet. I den tidigare studien föreslogs att energin kan göras mer synlig
med ekonomiska drivkrafter som individuell mätning och fakturering för
faktisk användning.
3.1.8.5 Resultat - faktorer för boendes miljövänliga rutiner

Det sociala landskapet
Underlättande
• I bostadsområdens utformning finns inbyggda förväntningar om hur
boende ska bete sig. Genom att benämna Hammarby Sjöstad en ekologisk stadsdel betraktas de boende som ekologiska invånare, dock med
få förpliktelser. Miljöprogrammet innehåller visserligen inga uttalade
krav på att de boende ska leva miljövänligt, men nästan alla informanter uttryckte att de känner en förväntan på sig att agera miljövänligt på
grund av de omfattande miljösatsningar som gjorts.
• Flera informanter beskrev att det existerar en viss social kontroll grannar emellan som stödjer ett miljövänligt agerande. De boendes sporras
också till miljöengagemang genom vetskapen att många andra invånare
i stadsdelen agerar miljövänligt.
Försvårande
• Informanterna menar att resurshushållningen ska vara inbyggd i boendemiljön och fungera så att den inte inkräktar på deras vardag och blir
en extra belastning. En sorts bekvämlighet kan skönjas i flertalet intervjuer. Många informanter är inte beredda att förändra sin livsstil till
gagn för miljön. Majoriteten är dock villig att genomföra miljövänliga
rutiner som är smidiga för dem.
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• Det anses svårt att förena miljövänliga rutiner med en modern, välsituerad livsstil. Brist på tid, svårigheten att samordna handlingar inom
hushållet, och konkurrens mellan olika handlingar är några exempel.
• Det finns uppenbara hinder för barnfamiljer att samordna handlingar,
exempelvis om de ska åka kommunalt för att hämta och lämna barn på
dagis och ha med sig en massa saker.
• Hushållsstorleken kan ha stor betydelse för möjligheterna att leva
miljövänligt. Miljöbelastningen per person är generellt sätt högre för
hushåll med färre personer.
• Det finns i intervjumaterialet en tendens till att en del hyser en motvilja
att utföra miljövänliga rutiner, eftersom de betalat en hög avgift för sitt
boende. Behållen livsstil kan alltså upplevas vara värd att betala för.
Majoriteten av informanterna upplever att deras livsstil blir hotad av
vissa inslag i miljösatsningen, till exempel att minska antalet bilar i
stadsdelen. Att ha bil ses som en självklarhet för boende, och förknippas med rörlighet och frihet.
• De boende kan anlägga några olika strategier för att sålla den miljöinformation som erbjuds. Informanterna kan motverka information som
hotar deras uppfattningar eller identitet, genom att utveckla eller inta en
negativ förhandsinställning till såväl enskilda aktörer som vissa förhållanden i sig.
• Ett annat sätt att friskriva sig från krav på ändrade rutiner, som känns
igen från den tidigare boendestudien, är att informanten förordar att
lägga större ansvar på andra aktörer än de boende. Tendensen att skjuta
över ansvaret på andra aktörer och att först förbättra miljön i andra länder, har dock minskat sedan förra studien. Nu handlar det mer om att
försvara sitt beteende genom att hänvisa till konkreta faktorer i stadsdelen.

Det fysiska landskapet
Underlättande
• Kommunen och andra aktörer skapar de praktiska förutsättningarna för
ett mer uthålligt boende. Tidigare forskning visar på betydelsen av att
först skapa förutsättningar, och därefter informera så att individer kan
bedöma de olika handlingsalternativen på ett nytt sätt, det vill säga att
valsituationen förändras.
• Samtliga informanter poängterade att inbyggda lösningar som är lätttillgängliga ger upphov till miljövänliga handlingar.
• Lägenheterna skiljer sig inte nämnvärt från andra påkostade lägenheter.
Miljösatsningen syns främst i byggherrarnas val av miljövänliga färger
och material, energisnåla elektriska apparater (spis, kyl, frys, diskmaskin, och ev. tvättmaskin), snålspolande toaletter, vattensparande toaletter, munstycken och engreppsblandare, utrymme för två soppåsar under
diskbänken, och en snygg papperskorg på toaletten. Dessa inbyggda
arrangemang reducerar användningen av el och vatten, utan att ställa
några egentliga krav på de boendes rutiner.
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Försvårande
• Bostadens storlek avgör de boendes påverkan på energiåtgången för
uppvärmning.
• Endast en del hus har mätutrustning installerats för att mäta den individuella användningen av vatten och el. Mätutrustningen upplevs emellertid som svårläst och används endast av få.
• På samma sätt som inbyggda arrangemang kan reducera användning av
resurser, finns det installationer (som stora badkar och tvättmaskiner)
och apparater (radio, tv, hårfön, dvd, dator, etc.) som tenderar att höja
konsumtionen och därmed miljöbelastningen.

Miljömål och informationsinsatser
Underlättande
• Miljömål formulerar visioner som syftar till att stimulera boende och
andra att vidta positiva miljöåtgärder. De boende uppgav att miljömål
motiverar dem att agera miljövänligt, men att det samtidigt är viktigt
med ekonomiska incitament för att leda fram till ett ändrat handlingsmönster.
• Miljöinformationscentret i stadsdelen, GlashusEtt, utgör ett kraftfullt
inslag i informationssatsningen, där de boende kan ta del av information genom såväl föreläsningar och utställningar som att ställa frågor
till den anställda personalen.
• GlashusEtts personal sköter ett intranät direkt till de boende med information om vad som tilldrar sig i sjöstaden liksom om mätvärden på
användning av energi och vatten i kvarteren och för vissa kvarter även
för den egna lägenheten.
• Boende har informerats på många sätt, exempelvis skickar Kretsloppsbolagen en låda till alla hushåll med information om miljöaktiviteter
och några praktiska produkter. Bolagen genomför även annonskampanjer för att få så rena avfalls- och avloppsprodukter som möjligt från
hushållen.
Försvårande
• Kunskapen om de uppställda miljömålen är inte särskilt utbredd bland
de boende. Flera informanter säger sig ha svårt att berätta om miljösatsningen, eftersom de vet för lite om den.
• Det informanterna främst förknippar med miljösatsningen är sopsortering, men även andra synliga företeelser nämns, till exempel. solfångare
på taket, kollektivtrafik och biogasspisar. Inbyggda miljöförbättringar
som exempelvis energibesparande fönster nämns däremot inte.
• Miljömålen har inte nått fram till alla boende, även om de anser sig ha
fått skriftlig information. Målen bidrar då inte till att skapa den norm
om en ekologisk stadsdel som beskrivits ovan. Mot den bakgrunden är
det inte oväntat att de boende efterlyser återkommande återkoppling
över miljöarbetet i stadsdelen. Informanter påpekade att de vill veta
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vilka fel de gör, om miljömålen har nåtts, osv. Informanter efterfrågade
också årsvis återkoppling på hur de uppnår miljömålen. Från byggherrar och kretsloppsbolag är man medveten om svårigheterna med att
informera, och delar åsikten om återkoppling med information till de
boende. Sjöstadens intranät är en kanal som många beslutsfattare sätter
tilltro till, men ingen av de intervjuade boende har själv besökt detta.

Miljökunskaper hos boende och kretsloppsbolag
Den behövliga kompetensen spänner över stora kunskapsområden, som
sträcker sig från kemiska och biologiska processer till mänskligt agerande.
Inget enskilt företag eller myndighet klarar mer än delar av detta, så det
ställs krav på lyhördhet och vilja till samverkan mellan olika aktörer.
Delvis nya kunskaper krävs för planering och genomförande av kretslopp istället för linjära flöden. Erfarenheter från Hammarby Sjöstad och
andra bostadsområden ger successivt bättre förståelse för sambanden mellan tekniska arrangemang, ansvarsfördelning och miljöinformation.
Informanterna har goda allmänkunskaper om miljöfrågor, men intervjuerna påvisar också kunskapsluckor om hur boende kan minska sin
energi- och vattenanvändning.
I kretsloppet ingår inte bara vad som lämnar hushållet, utan också vad
som kommer dit. Kopplingen till vad hushållen handlar i affären och vad
de slänger görs dock sällan. Inbyggda arrangemang påverkar inte heller
direkt de boendes val av miljövänliga produkter (schampo, tvål, tvättmedel, etc.) eller sätten att bli kvitt avfall. Undantaget är papperskorgen i
badrummet som minskar mängden sopor som annars skulle spolats ner i
toaletten. Valet av produkter går inte att bygga in i husen, utan måste bli
föremål för information och eventuell köpbojkott eller försäljningsförbud.

Regelsystem och samverkan
Kretsloppsbolagen arbetar i skiktet mellan boende och myndigheter, och
måste ta hänsyn till båda dessa gruppers önskemål och krav.
Det förefaller vara viktigt att varje bolag har ansvar för så stor del som
möjligt av ’sitt’ kretslopp från källa till slutanvändning för att stimulera till
fullt miljöansvar. Stockholm Vatten har exempelvis kontroll över produkten som de levererar till hushållen och har direktkontakt med de boende.
För Stockholm Vatten gäller att de också tar hand om avloppsvattnet.
De boende är dock positiva till att införa avgiftssystem, som låter
hushållet betala för sin faktiska användning. En informant sade att en
individuell debitering skulle kunna förstärka medvetenhet om att spara på
resurser, och inte låta vattnet ”stå och rinna hela dagarna.”
Samarbetet mellan olika aktörer kan försvåras av många skäl. Som
framgått tidigare, är mycket av miljösatsningen inbyggd i husen och i
bostadsområdet. Det är därför svårt för boende att påverka dessa arrangemang, eftersom de beslutas redan i planeringsskedet. Det finns dock
möjligheter att förbättra inflytandet för kretsloppsbolagen i planeringsfa54
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sen. Samtidigt pekar de professionella intervjuade ar på förhållanden som
försvårar ett nära samarbete mellan kretsloppsbolagen allt ifrån ekonomi
till ledningsfrågor.
Ekonomiska styrmedel anses av många som en bra morot för att påverka boende. Men, om de boende lockas med lägre avgifter för miljövänligt
handlande, drabbar det leverantörerna ekonomiskt. Kretsloppsbolagen har
det gemensamt, att de måste ha intäkter för att täcka sina kostnader. Om de
uppfattar att en resurshantering byggd på kretsloppsidén är dyrare än den
konventionella hanteringen, har de att ta ställning till vad det får kosta och
hur kostnaderna ska täckas.

Andra drivkrafter som boende hänvisar till
En del stimuleras av att kunna avläsa resultatet direkt eller på kort sikt,
medan andra också kan relatera till mer indirekta och långsiktiga effekter.
Exempel på det korta perspektivet, vilket skänker tillfredsställelse, är de
synliga aktiviteterna att sortera sopor, köpa miljövänliga varor samt återlämna glas, papper och batterier.
Ett långsiktigt perspektiv som framhölls av flera informanter är att
agera miljövänligt med hänsyn till barns och barnbarns välbefinnande i
framtiden.
I intervjusvaren framkommer att en drivkraft för att leva miljövänligt
kan vara ideologisk övertygelse av något slag. Det kan gälla jordens välbefinnande, eller en allmän övertygelse om behovet av kretslopp.
3.1.8.6 Analys med tonvikt på information
Det är, enligt informanterna, tänkbart att de som kommer från villaboende
redan sänkt sin användning till en nivå i närheten av målet på halvering av
normalanvändningen i motsvarande område i andra delar av staden. Om
så är fallet påverkas deras faktiska agerande i sin nya bostad knappast av
informationsinsatser. Detta ger visst stöd åt professionellas inställning att
de inte vill påverka rutinerna för kallvattenanvändning särskilt mycket,
utan de förlitar sig på att installationerna ska ’göra tricket’.

Information – kunskap – handling
I Hammarby Sjöstads miljöprogram betonas betydelsen av individens roll
i miljösatsningen, och att människors aktiva engagemang ska tas tillvara,
för att nå en hållbar utveckling. Å ena sidan antyder intervjusvaren att de
boende inte riktigt vet vilken roll de har som partner, och att deras kunskap
är liten om hur de stora osynliga vatten- och energisystemen påverkar miljön. De professionella visar å andra sidan inte någon entusiasm för att
lämna över ansvar till de boende, utan de fokuserar mer på att påverka boende med information. Det finns idag en föreställning hos professionella
att det går att informera bort miljöskadliga beteenden, inte minst felaktig
sortering av sopor och oönskade produkter som spolas ner i toaletten.
För att komma vidare i arbetet mot miljömålen krävs att de boende inte
levererar använt vatten och fast avfall av icke önskad kvalitet. Informanter
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framhöll att de är osäkra på vissa konkreta frågor om källsortering liksom
vatten- och energibesparing, men i det stora hela rådde ingen brist på allmän miljökunskap. De boende efterfrågade detaljinformation om vad som
händer med miljön om de gör på ett visst sätt, och de ville ha information
om hur de bör göra. Detta kan tolkas som en beredvillighet att revidera
vardagsrutiner. Nya vägar behövs för att ge de boende tillgång till kunskap
som kan motivera ändrat beteende.
Synsättet att hålla isär fraktioner av likartade materialflöden har slagit
igenom med sopsortering i åtta kategorier, men knappast i fråga om vad
som går ut i avloppsvattnet. Beslutet att inte installera urinsorterande
toaletter, trots att dessa fanns med i den ursprungliga planen, ger tydligt
belägg för det senare.
Informanterna är positiva till att betala för miljövänliga lösningar i
husen och området, t. ex. energisnåla hushållsmaskiner, vattensparande
armaturer, anpassade utrymmen för sopsortering och god isolering. Detta
finansieras via en något högre insats eller högre månadshyra. De boende
föreslog i första hand sådana inbyggda lösningar, och är först i nästa steg
beredda att vidta förändringar i sina vardagsrutiner som inverkar på deras
bekvämlighet. Denna prioritering framkom även i den tidigare studien.
Inbyggda lösningarna ger dock inte de boende lärdomar om miljökonsekvenser som de kan ta med sig om de flyttar från stadsdelen. I de flesta
fall är det därför nödvändigt att de inbyggda lösningarna kompletteras
med andra styrmedel som information och ekonomiska incitament. De inbyggda åtgärderna, t.ex. mätare i bostaden som visar vatten- och energianvändning, behöver kompletteras med information om hur dessa fungerar,
statistik om normalanvändning och så vidare.
Information är dock inte liktydigt med handling, utan de boende väljer
att ta till sig informationen på sitt eget sätt och eventuellt omvandla den i
handling. Denna frihet att uppmärksamma och ta till sig information ställer bolagen inför stora utmaningar. Det är inte tillräckligt att ge sakupplysningar, utan budskapen måste konkurrera med mycket annan information
som översköljer de boende. För att vara framgångsrika måste budskapen
också kunna påverka de boendes rutiner i önskad riktning. Informatörerna
måste alltså finna både informationskanaler och intresseväckande budskap.
Det är problematiskt att kunskap inte är liktydigt med handling. Intervjuerna påvisar ett glapp mellan attityd och handling, och att ekonomiska
styrmedel kan behöva komma till för att motivera människor att ändra
handlingsmönster och därefter behålla dessa.

Ord är bärare av betydelser
Vi sätter namn på ting som betecknar deras funktion. Namnet ger också en
förståelse för tinget. Namnet avloppsreningsverk betecknar en anläggning
där avloppsvatten renas. Det skulle inte vara något problem, om det inte
påverkade boende och kanske också professionella att ha en övertro på att
anläggningen levererar vad namnet anger – renat avloppsvatten.
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Om informationen ska ha någon påverkan, måste de boende känna till
att avloppsreningsverket inte klarar att rena alla miljöfarliga ämnen. Ett
steg i den riktningen skulle kunna vara att finna ett nytt namn för detta.
Förbrukning är ytterligare ett begrepp som bör diskuteras i informationssammanhang. Hushållen förbrukar inte vatten, varor eller ens energi,
utan de använder dessa resurser. Efter användningen återstår en produkt
av lägre kvalitet i form av avloppsvatten, sopor, och värme. Genom att använda ordet förbrukning kan de boende bibringas intrycket att produkten
antingen försvinner eller inte har något värde.
Ekologisk stadsdel är ett annat begrepp med inbyggda betydelser. Fördelen med begreppet ekologiska stadsdelar är att det tilltalar en bredare
publik än ekobyar, men det är sannolikt att det också inbegriper att de
boende lägger mer ansvar på politiker och andra aktörer än vad som är
fallet i en ekoby.

Synligt och osynligt
Liksom i den tidigare studien förefaller det som om synligheten hos restprodukten efter användning påverkar eller formar de boendes uppfattning
om deras egen roll i flöden och kretslopp. Det skulle kunna uttryckas så att
ju synligare restprodukten är, desto mer ansvar vilar på hushållet.
Råvaran till hushållsvattnet har inget direkt pris och tillgången i naturen
betraktas som obegränsad. Vattnet i hemmet kommer ut ur kranen och försvinner ner i vasken eller golvbrunnen, och blir därmed snabbt osynligt.
Informanterna uttalar sig negativt mot att slösa med vattnet, men anser inte
att det är nödvändigt att spara kallvatten. I stället är de beredda att betala
extra för att bostadsbolaget ska installera vattensnåla apparater i hushållet
såsom tvättmaskin, diskmaskin och toalett. Det saknas ekonomiska incitament att spara, eftersom Stockholm Vatten nyligen ändrat vattentariffen så
att en större del av kostnaden belastar den fasta avgiften.
De boende förväntar sig att avloppsreningsverket klarar av att rena
många sorters föroreningar i vatten som lämnar hushållet. Detta gäller
dock inte kemikalier eller sopor som kastats i toalettstolen eller vasken.
Intervjuerna visar på en viss motvilja mot att kasta sådant i toaletten, eftersom de anser sig veta att vissa produkter skapar problem. Informanterna är
även positiva till att använda ”miljövänliga” tvättmedel m.m.
Det uttryckta förtroendet för reningsverkets förmåga att rena avloppsvatten av varierande kvalitéer tål att funderas över ytterligare. I termer
av synlighet skulle en förklaring kunna vara att vattenrening är en dold
företeelse för gemene man, det använda vattnet spolas ner i avloppet
omedelbart och blir därmed snabbt osynligt. Få informanter känner till att
de är kopplade till ett särskilt reningsverk, vars slam ska omvandlas till
gödsel. För det stora flertalet är restprodukten avloppsvatten, liksom dess
hanterande, höljd i dunkel. En tolkning är att den relativa osynligheten av
avloppsvattnet, i kombination med de boendes bekvämlighet, medverkar
till att hushållen förringar betydelsen av sin egeninsats.
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Ökad synlighet med individuell mätning och avgiftsbetalning
I Hammarby Sjöstad är varken varmvattenanvändning eller uppvärmning
av bostaden föremål för individuell mätning och debitering. De boende
kan idag låta livskvalitet av typen varma bad, lång duschtid och hög inomhustemperatur dominera över energisparande. Den ekonomiska synligheten inskränker sig till de fall de boende betalar för den använda mängden
varmvatten, d.v.s. uppvärmningen av kallvatten i tvätt- och diskmaskin
som betalas på den ”vanliga” elräkningen.
Såväl boende som professionella pekar på avsaknaden av ekonomiska
incitament som stimulerar framväxten av miljövänliga rutiner. Informanterna ser inga större drivkrafter att spara på vatten då de vare sig ser någon
brist på vatten, eller uppmuntras att spara genom individuell debitering.
Även kostnaden för uppvärmning som delas utan hänsyn till användning motverkar målet att halvera energianvändningen. Den kollektiva
debiteringen av vatten och värme bidrar till att dessa är osynliga för de
boende, men kan synliggöras genom individuell debitering. Kopplingen
mellan energianvändning, rumsvärme och varmvatten är tydligare för dem
som tidigare bott i villa, men samtliga informanter uttalar sig positivt om
individuell mätning även i Hammarby Sjöstad. De föreslår alltså att all
energianvändning ska belasta det enskilda hushållet på samma sätt som
el till spis och belysning, och därigenom bli ekonomiskt synlig. På så vis
kan de själva avgöra hur de föredrar att balansera livskvalitet och utgiften
för energi.

Kretsloppsbolagen och boende – samsyn eller ?
En samsyn på miljö och hållbarhet underlättar kommunikationen mellan
kretsloppsbolagen och de boende, men förutsätter ett ömsesidigt förtroende. Förtroendet kan stärkas av att kretsloppsbolagen samverkar sinsemellan, har samverkan med kommunen och de boende, samverkar med
miljörörelsen, och med butiker, producenter, byggföretag och mäklare.
De tre kretsloppsbolagen har samverkat i planering och genomförande
av Hammarby Sjöstad. Den helhetssyn som detta skapat, underlättar för de
boende att se sammanhangen i miljösatsningen. De får också, under förutsättning att denna information sprids, en positiv bild av att bolagen själva
anstränger sig för att nå miljömålen. En annan förtroendeskapande åtgärd
är att kretsloppsbolagen samverkar med t. ex. producenter av miljövänliga
produkter, med affärerna i området för att saluföra kravmärkta varor, och
med mäklare så att de ger information som förstärker miljöprofilen.
3.1.8.7 Några rekommendationer

Att ”göra rätt saker”
En effektiv kommunikation mellan aktörerna förutsätter att man har en
klar uppfattning om vilka storleksordningar på användning och förorening
som finns och i vilken grad en åtgärd påverkar dessa (effectiveness). Enligt den preliminära kvantifiering av miljöbelastningen i bostadsområdet
som gjorts av Carl Bro AB i samarbete med staden visar att det finns skäl
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att fortsätta att sträva mot uppsatta mål.
På Individnivån förefaller det vara viktigt att stimulera den beredvillighet som finns, snarare än att ställa upp en mängd krav som kan tänkas motverka sitt syfte. Genom att ge individen större inflytande över miljöpåverkande beslut i vardagen, kan han eller hon förväntas bidra med ett större
engagemang. En möjlighet är att låta individen själv komponera ihop sitt
handlande (vilket hon ändå kommer att göra) istället för att ha samma
krav på alla för varje materialflöde. Grundidén är att ha en inbyggd frivillighet att välja vilka resurser man sparar mer eller mindre på. Varje individ tilldelas användningsrätter och utsläppsrätter, som är satta så att hela
Hammarby Sjöstad uppnår miljömålen. De egna preferenserna tillåts slå
igenom, och ett betydande ansvar ligger hos de boende själva. Det krävs
relativt mycket information och kunskap för att en boende ska kunna göra
sådana val, men vår tolkning av intervjuerna är att informanterna just vill
ha specifik information om konsekvenserna av olika handlingsalternativ
för att välja sina rutiner.

Att ”göra saker rätt” – på bästa sätt
Det fattas en mellannivå där bl. a. kretsloppsbolagen konkretiserar miljömålen och ger tips på hur de boende kan medverka till att ’göra saker rätt’.
Intervjuerna med professionella och boende visar på behovet att aktörerna
samordnar sina budskap och verksamheter.
I det följande ges förslag på hur informationsinsatser kan utformas och
vad dessa bör innehålla enligt informanternas utsagor och våra egna och
referensgruppens idéer. Förslagen sorteras efter de synpunkter som boende och professionella har framfört.
Det ska inte vara svårt att vara miljövänlig
• De boende vill att andra aktörer uttömmer möjligheterna till inbyggda
förbättringar;
• Miljöinformationen ska vara lätt tillgänglig;
• Informationen ska vara konkret och ge svar på frågor;
• Bolagens information ska vara samordnad och trovärdig;
Återkom med information och ge återkoppling
•
•
•
•

Aktivera de boendes informationspärm;
Ge återkoppling till de boende;
Förklara bakgrunden till de rutiner och åtgärder som föreslås;
Ge energiinformation direkt till de boende tillsammans med elräkningen;
• Informera om avloppsvattnets innehåll och kvalitet på hushållets egen
vattenräkning.
• Förklara att reningsverket inte är byggt för att klara alla sorters föroreningar.
Räkningar ska spegla användning och missbruk
• Debitera vatten och energi i enlighet med varje hushålls användning;
• Låt räkningen innehålla statistik och jämförelser med genomsnittsanvändning;
59

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

• Räkningen innehåller miljörelaterad information, beskriv exempelvis
ökade kostnaderna för oönskade inslag i avloppsvattnet
• Missbruk påverkar debiteringen (bostadsföreningar);
GlashusEtt – navet i informationsspridningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivera hemsidan;
Visa ”materialflödena” genom Hammarby Sjöstad;
Arrangera studiebesök på olika kretsloppsanläggningar:
Erbjud energisparrådgivare;
Samverka med mäklarna;
Marknadsför informationscentret;
Personalen gör hembesök som del i personalfortbildning;
Stimulera bildandet av samverkansgrupper;
Erbjud intresserade och kunniga boende att bli informatörer;

Samverkan och samordning mellan organisationer
• Stockholms stads miljösatsning; skriv in bindande överenskommelser
om kvalitetssäkring med byggföretag och bostadsbolag i exploateringsavtalen, revitalisera samverkan mellan aktörerna i sjöstaden, utvärdera
och uppdatera miljömålen mm
• Samverkan mellan kretsloppsbolag;
• Samverkan mellan kretsloppsbolagen och bostadsrättsföreningar/
bostadsbolag;
3.1.8.8 Publikationer
Axelsson., Delefors C., Söderström, P., Drangert, J-O., 2001. Hammarby
Sjöstad – en kvalitativ studie av människors faktiska miljöbeteende och
dess orsaker. Rapport Nr. 26, Stockholm Vatten.
Drangert, J.-O., Klockner A., Nors L., 2004, På väg mot en hållbar stad
- uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad,
Stockholm. Stockholm Vatten rapport 38-2004. (finns även som PDF på
www.urbanwater.org)

3.1.9 Syntesövning fas I
3.1.9.1 Syfte
Sommaren 2001 fanns mer eller mindre utvecklade kriterier samt kunskap
om systemstrukturer 1 och 2 framtagna. För syntesarbetet bjöds olika
grupper av sammansatt karaktär in till en workshop i Hammarby Sjöstad.
Workshopens primära syfte var att möjliggöra test och utvärdering av en
metod för syntesarbete, men skulle också tjäna som en möjlighet för programmet att få respons och reaktioner på hittills utfört arbete.
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3.1.9.2 Metod
I varje grupp deltog sju till åtta personer och bestod av:
• Representanter för olika lokala aktörer i Stockholm och med mer eller
mindre utvecklad relation till Hammarby Sjöstad
• Urban Waters ”syntesgrupp”, bestående av representanter från Naturvårdsverket, LRF, konsultvärlden, forskarvärlden samt kommunal VAverksamhet av olika storlek
• Urban Waters projektledare, det vill säga handledarna till de doktorander som deltar i programmets forskarskola.
Underlaget för övningen skickades ut i förväg samt presenterades översiktligt vid workshopen. Respektive grupp gjorde bedömningar av hur
systemen klarar de kriterier som satts upp av Urban Water. Bedömningen
gjordes dels individuellt och dels gruppvis. Viktningsmetoder för att jämka ihop olika kriterier testades samt jämfördes med gruppernas intuitiva
bedömning av systemens hållbarhet.
3.1.9.3 resultat
Generellt kan sägas att beslutsunderlaget inte var komplett och hade brist
på överblick och referenssystem för att underlätta tolkningarna. Detta påverkade till stor del resultattolkningen. Övningen gav dock mycket inspel
till programmet och dess fortsatta utveckling av syntesstrategier.
3.1.9.4 Publikationer
Söderberg, H., Etnier, C & Hellström , D. (2002) Att väga samman det
ojämförbara – betydelsen av beslutsunderlag, syntesstrategi och deltagande, Urban Water rapport 2002:1.
Söderberg, H. (2002) “Multicriteria through stakeholder dialogue – evaluation of a test case” Proceedings International Sustainable Development
Research Conference, Manchester, UK, April 8-9, 2002. pp. 446-454.

Etnier. C. and Söderberg, H. (2002) Multicriteria assessment for
choosing a wastewater treatment option: the case of Hammarby
Sjöstad, Sweden Proceedings National Onsite Wastewater Recycling Association Conference, Kansas City, September 2002.
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3.2 Doktorandprojekt
3.2.1 Farliga flöden i VA-system
Doktorand: Helena Palmquist, Luleå tekniska universitet
Handledare: Jörgen Hanæus, Luleå tekniska universitet
3.2.1.1 Bakgrund
Idag existerar ca 100,000 ämnen varav 30,000 ämnen är betraktade som
vardagligt använda. Vissa av dessa har konstaterad negativ påverkan på
människa och miljö. De allmänt tillgängliga kunskaperna om de existerande ämnenas egenskaper och användning är dock överlag bristfälliga,
men man kan konstatera att avloppssystemens funktion medför en koncentrering och transport av samhällets ämnesflöden till omgivande miljö.
Samhällets ämnesomsättning (metabolism) beror framförallt på konsumtion av varor och produkter, vittring från byggmaterial och infrastruktur,
trafik, industriella processer samt nedfall av luftburna föroreningar. Under
de senaste decennierna har fokus alltmer flyttats från punktkällor (t.ex.
industrier) till diffusa källor (t.ex. trafik och hushåll) för att finna och åtgärda miljöstörande utsläpp till miljön. Det har visat sig att hushållen bidrar med en betydande del av farliga metalliska och organiska föreningar
till avloppsvatten.
3.2.1.2 Syfte
Syftet med doktorandprojektet var att analysera flödet av kemiska substanser i samhället och dess gränssnitt till avloppssystemen. Som ett delmål karaktäriserades avloppsfraktioner från hushåll - urin, fekalier och
BDT-vatten med avseende på ett 20-tal metaller och ett 80-tal organiska
ämnen. Dessutom var målet att föreslå ett verktyg/metod för hur man kan
hantera farliga flöden i VA-system.
3.2.1.3 Metod
Med syfte att spåra källor till kemiska substanser från hushåll gjordes mätningar på fraktionerat hushållsspillvatten – BDT-vatten, urin, fekalier och i
förekommande fall äv. klosettvatten (s.k. svartvatten) – i de källsorterande
avloppssystemen i Vibyåsen och Gebers. Fraktionerna analyserades med
avseende på de karaktäristiska avloppsparametrarna pH, torrsubstans,
glödgningsrest, CODCr, BOD7, totalkväve, totalfosfor samt grundämnena
K, Ca, Fe, Mg, Na, S, Ag, Al, B, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb,
Pd, Pt, Rh, Sb, Se, Sn, Sr, Te, W och Zn. I BDT-vatten mättes dessutom
substanser ur grupperna PAH, PCB, ftalater, nonylfenoler och nonylfenoletoxylater, oktylfenoler och oktylfenoletoxylater, tennorganiska ämnen,
bromerade flamskyddsmedel, LAS och triklosan. Sammanlagt undersöktes ett 80-tal utvalda organiska föreningar.
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3.2.1.4 Resultat
Resultaten från mätningarna har presenterats i ett flertal olika artiklar
– alla samlade i doktorsavhandlingen Hazardous Substances in Wastewater Management. Mätningarna visade att bidraget av metaller från hushåll
var i samma storleksordning till både BDT-vatten och toalettavlopp med
undantag för urin, där metallhalterna var betydligt lägre än i fekalier och
BDT-vatten. Massflödena av organiska substanser undersöktes främst
i BDT-vatten, där 50-60% av de ca 80 substanserna detekterades med
representanter från samtliga analyserade ämnesgrupper. 36 % av 72 organiska substanserna som analyserades, hittades i svartvatten. Utifrån
mätningarna förslogs för vissa substanser dessutom s.k. schablonvärden
för innehållet av närsalter och tungmetaller (mängder per person och år) i
avloppsfraktionerna BDT-vatten, urin och fekalier, se tabell 9.

Våtvikt (flöde)
TS
BOD7
CODCr
N
P
K
Cu
Cr
Ni
Zn
Pb
Cd

Enhet
kg/p,år
kg/p,år
kg/p,år
kg/p,år
g/p,år
g/p,år
g/p,år
mg/p,år
mg/p,år
mg/p,år
mg/p,år
mg/p,år
mg/p,år

Urin
550
21
4000
365
1000
37
3.7
2.6
16.4
0.73
0.25

Fekalier
51
11
550
183
365
400
7.3
27
3900
7.3
3.7

Hg

mg/p,år

0.30

3.0

BDT-vatten
36500
20
9.5
19
500
190
365
2500
365
450
3650
350
12
1.5

Mätningarna bekräftar att ett stort antal farliga ämnen faktiskt används i
hushållen och att de kanaliseras via avloppen. Att definiera de exakta källorna till de farliga ämnesflödena var däremot svårare eftersom de kommer
från en mängd olika vardagsaktiviteter såsom städning, tvätt, användning
av kosmetika och hygienprodukter samt från konsumtion av läkemedel.
Avloppsfraktionernas innehåll av både närsalter och farliga ämnen är viktig kunskap för att kunna jämföra olika typer av avloppslösningar. Utifrån
egna mätningar och litteraturdata beräknades substansflöden av närsalter
och farliga ämnen i olika typer av avloppssystem (scenarier) vilket låg till
grund för systemanalys. Substansflödesanalys (SFA) är ett managementverktyg som skapar förutsättningar för att ta beslut om design och driftsstrategier i avloppssystem.
Som förslag på hur man systematiskt kan hantera flöden av farliga ämnen i avloppssystem introducerades begreppet barriärer. Barriärer är en
tankemetafor som syftar till olika metoder och strategier för att förhindra
farliga flöden. Organisatoriska barriärer kan vara lagar och regler och handlar främst om källkontroll. De organisatoriska barriärerna genomsyrar de
övriga barriärerna eftersom man (i princip) kan lagstifta kring och reglera
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dessa. Brukarbarriärer handlar om hur brukarna använder VA-systemen.
Finns vissa barriärer redan i hushållen? Vilka produkter konsumeras? Systembarriärer gäller systemlösningen (VA-systemets design) som styr var
de farliga flödena hamnar – ytterligheterna är källsorterande system kontra
kombinerade system (blandande flöden). Teknik- eller processbarriärer är
kanske den allra tydligaste barriärmetaforen och innefattar behandlingsprocesser i avloppsreningsverket. Val av recipient – ytvatten, grundvatten,
mark – var ytterligare en barriär som kan tillämpas för att skydda särskilt
känsliga recipienter. Som ett praktiskt exempel på en processbarriär testades membranfiltrering (nanofiltrering) i bänkskala (i laboratorium) för att
skilja närsalter från läkemedel i källsorterad humanurin. Studien visade att
typ av membran och urinens pH påverkade resultaten samt att man kunde
separera kväve men inte fosfor från läkemedelsresterna.
En övergripande slutsats från doktorandprojektet var att flödet av farliga
ämnen i avloppssystem är ett komplext problem, inte bara för VA-sektorn,
utan för samhället i stort och som kommer att kräva många olika typer av
åtgärder för att vända trenden emot uthållig utveckling.
3.2.1.5 Publikationer
Palmquist, H. (2004). Hazardous Substances in Wastewater Management.
Luleå: Div. of Sanitary Engineering, Luleå University of Technology. Doctoral Thesis 2004:47. http://epubl.luth.se/1402-1544/2004/47/index.html
Palmquist, H. & Hanæus, J. (2004). A Swedish Overview of Selecting Hazardous Substances as Pollution Indicators in Wastewater. Management of
Environmental Quality: An International Journal, 15(2), 186-203.
Palmquist, H. & Hanæus, J., Hazardous Substances in Separately Collected Grey- and Blackwater from Ordinary Swedish Households. Submitted
to Science of the Total Environment, July 2004.
Vinnerås, B., Palmquist, H., Balmér, P. & Jönsson, H. The Characteristics
of Household Wastewater and Biodegradable Solid Waste – a Proposal for
New Swedish Design Values. Presented at the IWA Leading-Edge Conference on Sustainability in Water-Limited Environments, November 8-10,
2004, Sydney, Australia.
Palmquist, H. & Jönsson, H. Urine, Faeces, Greywater, and Biodegradable Solid Waste as Potential Fertilisers. In the Proceedings of “Ecosan
– closing the loop”. The 2nd Int. Symposium on Ecological Sanitation,
April 7–11, 2003, Lübeck, Germany, 587-594.
Palmquist, H. & Hanæus, J., Organic Hazardous Substances in Greywater
and Human Urine from Swedish Households. Submitted to Environmental Management, November 2004.
Palmquist, H., Substance Flow Analysis of Hazardous Substances in a
Swedish Municipal Wastewater System. Accepted for publication in Vatten.
Malmqvist, P-A. & Palmquist, H., Decision Support Tools for Urban
Water and Wastewater Systems - Focussing on Hazardous Flows As-
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sessment. In the Proceedings of the 14th Stockholm Water Symposium,
August 16-24, 2004, Stockholm, Sweden (IWA Publishing: Water Science
& Technology).
Pronk, W., Palmquist, H., Biebow, M. & Boller, M., The Separation of
Pharmaceuticals from Nutrients in Source-separated Urine. Submitted to
Environmental Science & Technology, September 2004.

3.2.2 Produktutvinning genom slamfraktionering
3.2.2.1 Projektets organisation
Projektledare: Bengt Hultman, KTH.
Doktorand: Kristina Stark, KTH.
Forskare: Erik Levlin, Elzbieta Plaza, KTH.
Finansiärer: Mistra -Urban Water och VA-FORSK och KTH.
3.2.2.2 Syfte
Att studera uthållig slamhantering som grundar sig på att skapa kretslopp
med slammets komponenter, som till exempel utvinna produkter från
slammet, energi, fällningskemikalier och fosfor mm. Projektet avser att
utföra experiment med slamrest från förbränning respektive superkritisk
vattenoxidation och jämföra materialets olika egenskaper med varandra,
till exempel utlakning av fosfor.
3.2.2.3 Metod
Fosforåtervinning från restprodukter från superkritisk vattenoxidation
(SCWO) och aska, genom lakning med syra och bas för att utvinna fosfor
från slam har studerats experimentellt vid Vattenkemilaboratoriet vid Institutionen för Mark och Vattenteknik, KTH.
3.2.2.4 Resultat och diskussion
Lakning med syra och bas är en lovande metod för fosforåtervinning från
avloppsvattenslam. Lakning med syra ger en högre frigörning av fosfor
än lakning med bas för både aska från slamförbränning och SCWO-rest.
Den största andelen utlakad fosfor (80 - 100 % vid syrakoncentrationer
under 0,5 M) erhålls vid lakning av SCWO-rest med syra. Vid behandling
av SCWO-rest, från slam från reningsverk av den typ som finns i systemstruktur 1 (“kombinerat system”), går det åt 340 kg HCl/ton TS eller 132
kg NaOH/ton TS för att laka ut fosforn. Feralco fick 444 kg H2SO4/ton
TS från samma slamrest, men räknar med att vid praktisk drift använda
knappt 400 kg svavelsyra/ton TS. Det är dock möjligt att minska kemikalieförbrukningen genom att använda biologisk fosforreduktion och därmed minska slammets järninnehåll. Syralakning av slamförbränningsaska
gav 75 – 90 % utlakad fosfor vid koncentrationen 1 M. Basisk lakning av
slamförbränningsaska och av SCWO-rest gav 50 – 70 % utlakad fosfor
vid koncentrationen 1 M. Lakning med syra ger även en högre metall65
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kontamination av laklösningen jämfört med lakning med bas, förutom
aluminium som löses ut både med syra och bas. Lakning med bas löser
företrädesvis upp fosfor och aluminium (till fosfat och aluminatjon) och
metallkontaminationen av en fosforprodukt blir därmed lägre.
3.2.2.5 Publikationer
Levlin E, Löwén, M och Stark, K (2004). Lakning av slamrest från förbränning och superkritisk vattenoxidation. VA-Forsk rapport nr 2004-03.
Levlin E., Löwén M. och Stark K. (2003) Phosphorus recovery from
sludge incineration ash and Supercritical Water Oxidation residues with
use of acids and bases. Proceedings of a Polish-Swedish seminar Wisla
Polen, Oktober 25-18, 2003, Report No 11. Joint Polish - Swedish Reports, TRITA.LWR REPORT 3007, ISBN: 91-7283-664-4, pp. 19-28.
Stark K. (2004). Phosphorus Recovery from Sludge -National Policies
and Assessments in Sweden, The Netherlands and Germany. The 14th
Stockholm Water Symposim, August 16-20, 2004. Abstract volume
pp.169-171.
Stark, K. (2003). Phosphorus recovery from sewage sludge by thermal
treatment and use of acids and bases. IWA-publishing; Chemical Water
and Wastewater Treatment VII, H H. Hahn, E. Hoffmann and H Ödegaard
(Eds.) Proceedings of the 10th Gothenburg Symposium 2002, 17-19 June
2003. pp 331-338.
Stark K. (2002) Phosphorus release from sewage sludge by use of acids
and bases. Licentiate thesis, Water Resources Engineering, KTH, TRITAAMI LIC 2005, ISBN 91-7283-307-6.
Stark, K., Hultman, B. och Levlin, E. (2002) New system technology for
combined phosphorus removal and recovery. 3:d World Water Congress
of IWA Melbourne, Australien 7-12 april 2002.
Publikationer om fosforåtervinning från slam och aska finns på http:
//www.lwr.kth.se/forskningsprojekt/Precovery/Findex.htm

3.2.3 Innovativa informationssystem
Doktorand: Mats Ekman, Uppsala universitet.
Handledare: Bengt Carlsson, Uppsala universitet
3.2.3.1 Syfte
Projektets målsättning är att utveckla informationssystem som kan användas för att effektivisera drift, övervakning och styrning av dagens
och framtidens avloppsreningsverk. Olika styrstrategier och metoder för
att behandla data från pilotanläggningen i Hammarby Sjöstaden studeras
och utvärderas med syftet att optimera och underlätta driften av anläggningen.
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3.2.3.2 Metod
Viktiga discipliner för att utveckla informationssystem inkluderar optimeringsteori, modellering, simulering, databehandling samt reglerteknik. I
metodiken ingår att simulera metoderna samt att praktiskt implementera t.ex.
de framtagna styrstrategierna i styrsystemet vid Hammarby Sjöstads pilotanläggning, samt att på ett användarvänligt sätt presentera resultaten i ett gränssnitt. I projektet ingår en hel del metodutveckling, se Ekman (2003).
3.2.3.3 Resultat
En förstudie över informationssystem har skrivits som en inledande del av
utvecklingsarbetet i delprojektet ”Informationsteknologi”, se även avsnitt
3.3.5. Rapporten, som baseras på litteraturstudier och intervjumaterial, syftar
till en kartläggning av nuvarande kunskapsläge avseende befintliga informationssystem för avloppsreningsverk samt att definiera viktiga forskningsfält
inom området urbana VA-system baserade på informationssystem.
Vidare har olika styrstrategier som syftar till att minska energiförbrukning
samt doseringen av fällningskemikalier implementerats i det befintliga styrsystemet i Hammarby Sjöstadsverket. Exempel på strategier som undersöks
återges nedan.
• Överordnad syrereglering där luftförbrukningen optimeras genom att börvärden till syrehaltsregulatorer styrs baserat på utgående ammoniumhalt.
Volymsreglering av aeroba zoner, strategin bygger på att använda mätningar av syrenivåer för att automatiskt besluta om syresättning av zoner. Volymsregleringen har testats framgångsrikt under vissa perioder. Ett exempel
kan ses i figur 26 och 27 där styrstrategin illustreras under en period av 40
timmar. I figurerna visas syrehalter och utgående halter av nitrat och ammonium under samma period. Olika halter av syre hålls i de tre olika bassängerna under perioden. Själva grundidén bygger på att via överordnade styrstrategier lufta den första aeroba bassängen och den sista aeroba bassängen
endast då det behövs, det vill säga då belastningen in till verket är högt. Detta
medför att energi kan sparas eftersom vid låga belastningar in till verket behöver man inte lufta lika mycket jämfört med en traditionell styrstrategi som
innebär att man försöker hålla konstanta syrehalter i bassängerna.

Figur 26
Resultat av volymsreglering
av luftade zonen. Streckade
linjen illustrerar syrekoncentrationen i den första luftade
bassängen. Den heldragna
linjen visar syrekoncentrationen i den andra luftade
bassängen och den streckprickade linjen syrekoncentrationen i den siste luftade
bassängen.
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Figur 27
Resultat av volymsreglering av luftade zonen.
Streckade linjen illustrerar koncentrationen av
nitrat i utgående vatten.
Den heldragna linjen
visar koncentrationen av
ammonium i utgående
vatten.

* Modellering och reglering av doseringen av fällningskemikalier för
fosforrening. Dynamiken ingående och utgående halter av fosfor i vattnet
har modellerats. Ett exempel på denna systemidentifiering kan ses i figur
28, där valideringen av en s.k. black-box modell visas.

Figur 28
Validering av fosforkoncentrationen i utgående
vatten från sandfiltret.
Streckad linje visar den
sanna koncentrationen
och den prickade linjen
visar den modellerade
koncentrationen.

Regleringen av doseringen av fällningskemikalier baserar sig på en
återkopplings- och framkopplingsstrategi. Reglerstrategin illustreras i
figur 29.

Figur 29
Reglering av den kemiska
fällningen över sandfiltret
baserat på framkoppling
och återkoppling.
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* Styrning av flödet i rejekttank baserad på en modell över belastningskurvan för inkommande avloppsvatten. Eftersom en tömning av
rejekttanken in till linje 1 innebär att inkommande belastningen av bl.a.
ammonium och fosfor ökar, behöver flödet styras så att tömningen sker
under de tidpunkter då den naturliga belastningen in till verket är lågt.
För att kunna få en tillfredställande reglering har en modell över koncentrationsprofilen av ammonium tagits fram. Denna modell utnyttjas sedan
för att kunna få ett flöde av rejektvattnet in till linje 1 som är anpassat till
den dagliga variationen av belastningen. Strukturen hos modellen över
koncentrationsprofilen av ammonium är baserad på en Fourier serie. Figur
30 visar att den framtagna Fourierserie-modellen ganska väl beskriver den
viktigaste variationen av inkommande ammonium.

Figur 30
Den heldragna linjen visar
laborationsanalyser av inkommande ammoniumhalter; den
streckade linjen visar den
estimerade ammoniumkoncentrationen.
Figur 31
Den heldragna linjen visar
flödet av ammoniumkoncentrationen i inkommande
vatten då inget vatten från
rejekttanken adderas, den
streckade linjen visar flödet
av den totala ammoniumkoncentrationen då den
föreslagna reglerstrategin
används och den streckprickade linjen illustrerar
flödet av den totala ammoniumkoncentrationen då ett
konstant flöde av rejektvatten
används.

Figur 31 illustrerar en simulering där det totala flödet av ammonium,
det vill säga summan av flödet i inkommande vatten och rejektvattnet,
som ett resultat av den föreslagna reglerstrategin.
Kommande arbeten inkluderar modellering samt implementering av
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nya strategier för styrning, varningssystem och databehandling. Utvärdering av dessa och redan implementerade strategier planeras också.
3.2.3.4 Publikationer
Ekman, M. och B. Carlsson. (2001). Informationssystem inom VA-sektorn –En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad,
etapp1. Teknisk rapport, Nr. 32. Stockholm Vatten.
Ekman, M. (2003). Urban Water Management – Modelling, Simulation
and Control of the Activated Sludge Process. Licentiate thesis 2003-005,
Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala universitet.
Björlenius, B., M. Ekman och M. Andersson. (2004). Control of the reject
tank flow using pollutant concentration profiles. In prep.
Ekman, M., B. Björlenius och M. Andersson. (2004). Control of the
aeration volume in activated sludge processes using supervisory control
strategies. In prep.

3.2.4 Jämförande analyser av fekal förorening
3.2.4.1 Projektdata
Projektledare: Thor Axel Stenström
Doktorand: Jakob Ottoson
Engelsk titel: Comparative analysis of faecal contamination for different
traditional and alternative treatment processes and transmission routes of
pathogens in wastewater, greywater and stormwater due to their treatment
and use.
3.2.4.2 Syfte
Syftet med projektet är att ta fram data på den fekala föroreningen i olika
avloppsströmmar och mäta halter av patogena mikroorganismer och deras
avskiljning i olika avloppsreningsprocesser. Knutet till Hammarby Sjöstad har mätningar på pilotverket gjorts under 1 års tid. Förekomsten och
avskiljningen av norovirus, enterovirus, Giardia och Cryptosporidium
har mätts. Studier på de vanligast förekommande fekala indikatorerna har
också gjorts och resultaten korrelerats.
3.2.4.3 Resultat
En del resultat från försöksanläggningen i Sjöstaden angående enterovirus
har presenterats på en poster på IWA 2004 och kommer att publiceras i
vetenskaplig tidskrift (Ottoson et al., 2004). Höga halter av enterovirus
detekteras i inkommande avloppsvatten, medel 30000/L 7. Avskiljningen i
7

Antalet enterovirus, som enskilt mått, säger inte så mycket om risken att bli sjuk vid
kontakt med avloppsvattnet. De flesta virus orsakar nämligen inga allvarliga infektioner.
Metodutveckling pågår för att kunna göra en uppdelning av olika enterovirus för att bättre
kunna uttala sig om hygienrisker. Enterovirus är dock en bra indikator på avloppsutsläpp.
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linje 1 med aktiv-slam process, kemisk fällning och sandfilter var bäst av
de undersökta försökslinjerna, ca 2 log (99 %). Tidigare undersökningar
visar att kemisk fällning ger 1 log reduktion (90 %), vilket förklaras av att
virus binds till flockarna. I aktivslamprocessen är reduktionen av virus däremot marginell, 0.2-0.3 log reduktion. Snabbfiltret, som är det sista steget
i linje 1 är ett effektivt sätt att fånga upp restflockar och därmed avskilja
de virus och bakterier som bundits till dessa. Avskiljningen i försökslinje 2
med membranbioreaktor var även den ca 2 log, men med större variation.
Noterbart är skillnaden mellan bakterie och virusavskiljningen i reaktorns
mikrofilter, nästan total rening av E. coli men mindre avskiljning av virus.
Olika driftsparametrars, som slamålder och slamhalt, eventuella påverkan
på avskiljningen kommer att redovisas i kommande artikel (Ottoson et al.
2004.). I linje 4 var reduktionen 0.8 log (89 %) över försedimentering och
UASB-reaktorer (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Ingen korrelation
i avskiljning mellan testade mikrobiologiska processindikatorer8 och enterovirus påvisades. Somatisk kolifagers9 avskiljning överensstämde bäst
med enterovirus. Reduktionen av E. coli var 3.2, 4.7 och 2.2 log över de
respektive linjerna.
Mätningar på fekala föroreningar i BDT-vatten mättes med hjälp av
kolesterol och koprostanol i Vibyåsen utanför Stockholm10 . Inte direkt
knuten till modellstaden men resultaten av intresse för MRA av system
med källsorterat BDT-vatten (Ottoson et al. 2003). På grund av tillväxt i
avloppssystem, vattenlås etc., överskattar de bakteriella parametrarna den
fekala korskontamineringen av BDT-vatten och därmed risken. Mätningar
av koprostanol och kolesterol visade på en fekal påverkan mellan 0.04
– 0.22 gram per persondygn, vilket motsvarar 0.04 - 0.2 procent av den
totala mängden fekalier från en person. Alltså går en mycket liten andel av
totala patogenflödet till BDT-vattnet och i de system för BDT-rening som
föreslagits för Sjöstaden är den hygieniska risken ytterst liten.
När det gäller dagvatten finns analysmetoder framtagna för att skilja
fekal förorening från människor och djur. Detta är av stor vikt då de
gastrointestinala virus som orsakar sjukdom hos människor utsöndras
av människor. Fekalier från däggdjur kan innehålla infektiösa cystor och
oocystor, med risk för giardiasis11 och cryptosporidiosis12. Dessutom finns
risk för spridning av framförallt Campylobacter, men även Salmonella vid
förorening av fågel och däggdjursfekalier. Metoder för att skilja animal

Icke patogena indikatororganismer som E. Coli, Enterokocker, Clostridiesporer och
kolifager.
9
Somatiska kolifager infekterar E. colistammar och används som indikatororganism
eftersom de finns i höga halter och analysen är enkel. Andra fager som brukar användas som modeller är F-specifika RNAfager, som infekterar E. coli med en viss
plasmid. De fagerna är dock känsligare än de somatiska kolifagerna för flera typer
av rening och även överlevnad i miljön.
10
Kolesterol fås med födan och utsöndras i tarmen. Kolesterol används som elektronacceptor av tarmbakterier och slutprodukten blir koprostanol och ämnena används
för spårning av fekal förorening i BDT-vatten.
11
Tarminfektion orsakad av Giardia. Det viktigaste symtomet är vattentunn diarré. Är
lätt att bota med metonidazol eller tinidazol (NE, 1992).
12
Infektion orsakad av Cryptosporidium. Infektionen yttrar sig som diarré, men kan
även ge lunginflammation (NE, 1992).
8
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från human förorening har utvecklats och utvärderats inom ett EU-projekt och preliminära resultat är i tryckning (Blanche et al. 2004). Fekala
steroler och stanoler13 som tidigare ansetts som en av de bättre metoderna
framstod inte lika bra för att skilja på förorening. En bakteriofag som infekterar Bacteroides tillsammans med somatiska kolifager kunde skilja
human från animal förorening med 100 % säkerhet vid källan. I recipienten kan dock förhållandena förändras. I och med att det inte finns någon
uppenbar risk för human inblandning i dagvattnet i Sjöstaden anses risken
för smittspridning som liten. Risken dikteras troligtvis av fågelspillning
direkt i öppet vatten, öppna vattensystem med infektion av Campylobacter som följd. Inga studier har gjorts i och med att de olika systemen innebär samma möjlighet till exponering.
3.2.4.4 Publikationslista
Blanch, A. R., Belanche-Muñoz, L., Bonjoch, X., Ebdon, J., Gantzer,
C., Lucena, F., Ottoson, J., Kourtis, C., Iversen, A., Kühn, I., Moce, L.,
Muniesa, M., Schwartzbrod, J., Skraber, S., Papageorgiou, G., Taylor, H.
D., Wallis, J. & Jofre, J. (2004). Tracking the origin of faecal pollution in
surface water. An ongoing project within the European Union research
programme. Journal of Water and Health. In press
Ottoson, J., Hansen, A., Björlenius, B., Norder, H. & Stenström, T. (2004).
Removal of viruses, parasitic protozoa and microbial indicators in conventional and membrane processes in a wastewater pilot plant. (Manuscript).
Ottoson, J. & Stenström, T. A. (2003). Faecal contamination of greywater
and associated microbial risks. Water Research, 37(3), 645-655.

3.3 Andra relevanta projekt som
rör modellstaden
3.3.1 Svartvattensystem i Hammarby Sjöstad
– systemanalys och förslag på utformning
3.3.1.1 Projektdata
I projektet har följande delprojekt ingått:
Tekniktävling syftande till att ta fram ett användarvänligt, resurseffektivt,
robust och ekonomiskt konkurrenskraftigt insamlings- och transportsystem för klosettavlopp och matavfall.
Finansiär: Lokala InvesteringsProgrammet (LIP), Stockholm
Projektledare: Tove Sandberg (LIP) och Ola Palm (JTI).

13

Olika djur får i sig olika halter av steroler beroende på föda och utsöndrar steroler
och stanoler beroende på tarmflora och ämnena används för spårning av fekal förorening från djur.

72

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad - etapp I, delprojekt ”anaeroba
processer”. Inom projektet testas och utvärderas olika anaeroba behandlingsprocesser (se även avsnitt 3.3.2)
Finansiär: Stockholm Vatten och LIP-kanliet
Projektledare: Daniel Hellström
Systemanalysprojekt syftande till att beskriva effekter med avseende på
miljö och resursanvändning för olika utformning av ett system för klosettavlopp och matavfall.
Engelsk titel: “Systems for efficient management of resources in wastewater and organic household waste”
Projektledare: Ola Palm (JTI14)
Projektgrupp: Andras Baky (JTI), Cecilia Ekvall (SVAB), Christopher
Gruvberger (Malmö VA-verk), Daniel Hellström (SVAB15 ), Ulf Jeppsson
(LTH16), Linda Malmén (JTI), Helena Palmqvist (LTU17), Brigitta Rydhagen (LTU),).
Finansiärer: Byggforskningsrådet, Urban Water och Stockholm Vatten
Svartvattensystem i Hammarby sjöstad – Förstudie och principförslag för
ledningsnät
Finansiär: Stockholm Vatten
Projektledare: Erik Kärrman, Scandiakonsult
Framtagande av avsiktsförklaring tillsammans med lantbrukare
Finansiär: Stockholm Vatten
Projektledare: Daniel Hellström
Uppdragsledare: Ola Palm, JTI
Urinkoncentrering
Finansiär: Stockholm Vatten
Projektledare: Daniel Hellström
Uppdragsledare: Mats Ek, IVL
3.3.1.2 Bakgrund och syfte
Som en del i Stockholm Vattens miljösatsning i Hammarby Sjöstad utreddes förutsättningarna för ett så kallat svartvattensystem i stadsdelen. Med
svartvattensystem menas här ett separat uppsamlings- och behandlingssystem för klosettavlopp. Till systemet förs även organiskt hushållsavfall
via köksavfallskvarnar.
Det viktigaste motivet för svartvattensystem är att det möjliggör återJTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
SVAB – Stockholm Vatten AB
LTH – Lunds Tekniska Högskola
17
LTU – Luleå Tekniska Universitet
14
15
16
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föring av fosfor och andra närsalter till jordbruket. Detta eftersom dessa
fraktioner innehåller nästan all växtnäring, men en relativt liten andel
av totala avloppsvolymen (Vinnerås, 2002). Vidare ökar möjligheten att
utvinna metan ur det organiska materialet i avloppsvattnet samtidigt som
de energikrävande, luftade behandlingsstegen, i reningsverken avlastas.
Svartvattensystem erbjuder även en enklare och mindre resurskrävande
hantering av det organiska hushållsavfall som kan tillföras avloppet via
köksavfallskvarn (Gruvberger et al., 2003).
I projektet har olika utformningar av systemet analyserats med avseende på utsläpp av eutrofierande ämnen, kretslopp, vattenanvändning, exergieffektivitet, ekonomi, drift och underhåll, kundnytta samt lantbrukarnas
förväntade inställning.
Ur behandlingssynpunkt är det fördelaktigt att få avloppet i en så
koncentrerad form som möjligt. Befintliga svartvattensystem bygger på
vakuumtoaletter eller extremt snålspolande klosetter, konventionell rötning eller våtkompostering av avlopp och matavfall och att rötat eller
komposterat material hanteras som flytgödsel (Otterpohl et al., 1997;
Malmén och Palm 2003; Norin et al., 2000). Dessa system är dock sårbara
för ökad vattenanvändning och inläckage eftersom utspätt avlopp medför
hög energiåtgång för uppvärmning av reaktorer och transport av behandlat
material. Vidare är driftserfarenheterna från tidiga vakuumsystem inte enbart positiva (Kärrman et al., 2003). I tekniktävlingen (se ovan) framkom
att det går att konstruera system som klarar högt ställda krav när det gäller
vattenmängder, driftssäkerhet etc., men att dessa (helt eller delvis) fortfarande är på produktutvecklingsstadiet.
Det är också tänkbart att använda konventionella, snålspolande toaletter, och tillåta en större vattenanvändning. Detta kräver emellertid en mer
avancerad behandlingsteknik av den typ som för närvarande testas i försöksanläggningen i Hammarby Sjöstad (se avsitt 3.3.2).
En ytterligare fråga är om systemet ska utrustas med urinsortering. Ur
behandlingssynpunkt kan det vara fördelaktigt (underlättar återvinningen
av närsalter), men insamlingssystemet blir dyrare.
Därför har fyra följande utformningar av systemet analyserats närmare:
• Vakuumsystem, blandat svartvatten. Behandling i rötkammare. Rötrest
transporteras, ej avvattnad, till lantbrukare.
• Vakuumsystem med urinsortering. Behandling av svartvatten i rötkammare. Rötrest transporteras, efter avvattning, till lantbrukare. Uppsamlad urin kan antingen transporteras direkt till lantbrukare eller gå till
koncentreringsanläggning.
• Snålspolande system, blandat svartvatten. Behandling i UASB-reaktorer18 eller fluidiserad bädd åtföljd av omvänd osmos för närsaltåtervinning.

18

UASB = Upflow Anaerobic Sludge Blanket
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• Snålspolande system med urinsortering. Behandling som för system 3,
men utan omvänd osmos.
Samtliga system är utrustade med köksavfallskvarnar (KAK).
Inom ramen för miljösystemanalysen har även andra utformningar analyserats, se vidare Hellström et al. (2003).
3.3.1.3 Resultat
Resultaten nedan är hämtade från Hellström et al. (2003) om inte annat
anges.

Utsläpp av eutrofierande ämnen
Samtliga system beräknas ge 60 – 90 % lägre utsläpp av eutrofierande
ämnen jämfört med konventionell behandling (tabell 10). Hänsyn har då
tagits till utsläpp av NOx från transporter av urin och rötrest. Jämförelsen
gäller endast klosettavloppet och det antas att utsläpp från BDT-vattnet
är lika för samtliga system. Jämförelsen förutsätter ”normal drift” för
samtliga system, det vill säga inga driftsstörningar i form av exempelvis
inläckage.
Anledningen till att system 3 (snålspolande – blandat) ger lägst utsläpp beror på att omvänd osmos används som sista behandlingssteg. För
system 1 (vakuum – blandat) kommer den största andelen av utsläpp av
eutrofierande ämnen från transport av rötrest.

Kretsloppspotential
Samliga system kan återföra i princip all fosfor som finns i avloppsvattnet, men det är endast system 1 och 3 (med blandat avlopp) som har hög
återföringspotential av samtliga ämnen (tabell 2). Kretsloppspotentialen
är något lägre för system med urinsortering, men den näring som kan återföras via urinen har ett mycket lågt tungmetallinnehåll (tabell 9).

Vattenanvändning
Enligt Kärrman et al. (2003) resulterar införandet av köksavfallskvarnar
i en något högre vattenanvändning, uppskattningsvis drygt 7 l/lgh, d19
för de snålspolande systemen (3 och 4). Resultaten från tekniktävlingen
(Olofsson, 2002) visar att det för vakuumsystemen är tekniskt möjligt att
klara driften av avfallskvarnen med ca 2 l/lgh, d.
Hur mycket vattenanvändningen minskar vid införandet av vakuumsystem är svårt att prognostisera. Uppskattningar baserade på gjorda mätningar tyder på att användningen blir ca 28 l/lgh, d lägre för vakuumsystemen (1 och 2) jämfört med de snålspolande systemen (3 och 4).
Teoretiskt borde införandet av urinsortering minska vattenanvändningen, men de undersökningar som Kärrman et al. (2003) refererar till tyder

19

l/lgh, d = liter per lägenhet och dygn
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på att så inte blir fallet i praktiken. Förklaringen kan vara att vattenanvändningen endast minskar om toalettpapper som använts efter urinering
läggs i papperskorg istället för att spolas ned.

Exergi – högvärdig energi
System med urinsortering och snålspolande toaletter är det system som
ger bäst nettoutbyte när det gäller användningen av högvärdig energi, det
vill säga störst differens mellan utvunnen metan och användningen av el
och drivmedel. De stora intervallen för vakuumsystemen beror på osäkerheten i hur stor volym som behöver rötas och transporteras.
Återförande av kväve innebär besparing av exergi för produktion av
handelsgödsel. Om detta inkluderas i analysen erhålls värdena inom parantes (tabell 10).

Tabell 10
Jämförelse mellan de
olika systemen med avseende på miljöeffekter.

Utsläpp av eutrofierande ämnen, % av
dagens utsläpp
Kretsloppspotential20
%P
%N
%K
Exergi – nettovinst23,
kWh/pe, år
(exergivärdet av N
inkluderat)

Referens
(idag)

1. Vakuum
(blandat)

2. Vakuum +
urinsortering
15 – 25

3. Snålspolande
(blandat)
5 – 10

4. Snålspolande (urinsortering)
15 – 25

100

30 – 40

> 95

> 95

> 95/> 4021

> 95

> 95/> 4022

< 20
< 20
0 – 10

> 90
> 95
-70 – 10
(-40 – 40)

> 60
> 50
-20 – 20
(0 – 40)

> 90
> 95
-5–5
(35 – 45)

> 60
> 50
40 – 45
(60 – 65)

Som framgår av tabell 10 är system 4, snålspolande system med urinsortering, det ur exergisynpunkt mest fördelaktiga alternativet. Exerginettot
för detta system förbättras marginellt om urinen koncentreras innan den
transporteras till lantbrukare och sprids (Bergström et al., 2002). Att leverera en mer koncentrerad produkt kan emellertid ha stor betydelse för
lantbruket eftersom behovet av lagringsvolymer reduceras och arbetstiden
för spridning minskar.

Övriga miljöaspekter
Separat anaerob behandling av klosettavlopp och organiskt avfall gör
att en större andel av det organiska materialet kan omvandlas till biogas
och, genom att ersätta fossila bränslen, därmed minska utsläppen av växthusgaser. För att erhålla en positiv nettoeffekt krävs dock att läckaget av
bildad metan minimeras. För strömmar med låga koncentrationer av anaerobt nedbrytbart organiskt material försvåras detta av att en relativt stor
andel av producerad metan återfinns i löst form i utgående vatten (Frostell,
endast den del av näringsämnena som kommer från klosettavlopp och organiskt
hushållsavfall.
21
> 40 % om endast urinen återförs
22
> 40 % om endast urinen återförs
23
Förutsätter hygienisering, 70 °C under 1 h, för att produkten ska få användas för
spridning på jordbruksmark.
20
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1977). Det finns därför risk för att metanemissionerna blir något högre för
de snålspolande systemen (3 och 4) än för vakuumsystemen (1 och 2).

Ekonomi
Uppskattade årliga merkostnader redovisas i figur 32. De redovisade kostnaderna gäller för ett system för 250 lägenheter och att alternativet är att
ansluta sig till befintligt system. Detta innebär att kostnaden per ansluten
blir relativt hög, särskilt för behandlingsanläggningen.

Enligt den ekonomiska analysen som redovisas i avsnitt 3.1.5, som jämför kostnaden för ett svartvattensystem för hela Sjöstaden med ett lokalt
reningsverk för enbart Sjöstaden, blir svartvattensystem med snålspolande
toaletter endast marginellt dyrare (2 – 20 %) än ett lokalt reningsverk som
klarar att återföra närsalter från Sjöstaden. Merkostnaden jämfört med att
ansluta till befintligt system är dock betydande (> 70 %).

Drift- och underhållsbehov, robusthet
Kärrman et al. (2003) har sammanställt erfarenheter från Sverige, Norge
och Tyskland samt studerat litteratur. De fann exempel som tekniskt sett
påminner om samtliga systemalternativ utom vakuum kombinerat med
urinsortering (system 2). Man fann inte heller något exempel på system
där nermalt matavfall leds samman med klosettvatten via köksavfallskvarnar. Enligt Kärrman et al. (2003) är en av knäckfrågorna vid ett införande
av svartvattensystem hur man minimerar antalet driftsstopp och hur man
undviker och åtgärdar i avloppsrören. Underhållsåtgärder såsom mekanisk rensning eller syratvätt har fram tills nu varit nödvändiga. Idag finns
emellertid biologiska produkter på marknaden innehållande aeroba och
anaeroba bakterier som doseras i systemet för att förebygga utfällningar.
Ur driftssynpunkt förordas därför de snålspolande alternativen eftersom
risken för igensättningar och utfällningar då tros vara mindre.
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Figur 32
Uppskattade merkostnader
(kr/pe, år) för system 1,3
och 4 enligt Kärrman et al.
(2003) och Hellström (2004)
Data för system med vakuum
och urinsortering saknas.
Kapitalkostnaden har beräknats genom att anta livslängden 30 år och kalkylräntan
5%. I genomsnitt antas det
bo 2,2 personer/lägenhet.
Observera att kostnaden för
behandlingsanläggningen
blir relativt stor på grund
av den endast betjänar 250
lägenheter.
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Vad tycker användarna?
Som en del av systemanalysstudien genomfördes även en undersökning
av boendeaspekter på ett separat system för svartvatten och köksavfallskvarnar (Rydhagen, 2003). Generellt konstaterades att användarna av
olika svartvattensystem (sortering av svartvatten med vakuum respektive
snålspolande toaletter samt urinsortering i snålspolande system) inte har
några principiella invändningar mot dessa system, även om en del män
fortsätter att stå upp och kissa i urinsorterande toaletter. Detta leder till att
utsorteringsgraden för urin i urinsorterande system varierar mellan 50-80
%. Köksavfallskvarnar uppfattas av de boende som en underlättande teknik. De boendes inställning till svartvattensystem är således inget direkt
hinder för införande av svartvattensystem.
Dock har tidigare studier visat att de urinsorterande toaletterna orsakar
återkommande problem med kristallisering i urinledningen samt otillräcklig spolning med dålig lukt som följd. Detta har orsakat missnöje bland de
boende när det gäller teknikens funktionsduglighet. Det har också lett till
högre vattenåtgång än avsett. Om dessa tekniska problem går att undvika
helt, eller minska, så kvarstår frågan om felsorterad urin (för män) och
uppsamlingskärl för toalettpapper (för kvinnor). Även det snålspolande
svartvattensystemet i Vibyåsen i Sollentuna kommun som utvärderats visade sig ha problem med igensättning av ledningarna. De boende hänförde
dessa problem till konstruktionsmissar snarare än systemet i sig, och det
går sannolikt att åtgärda i framtida installationer. Vakuumsystemet som
utvärderades var installerat i en skola (Tegelviken i Eskilstuna kommun),
och därmed är det svårt att fastställa hur störande ljudet från ett sådant
system upplevs i bostäder. Eleverna tycktes inte särskilt störda, och vaktmästaren uppfattade inte att problemen med stopp i rören som större än i
andra skolor.
Det system som mest liknar dagens system, och därmed sannolikt skulle upplevas som det tryggaste bland de boende, är systemet med snålspolande insamling av kombinerat svartvatten. Likheten med dagens system
minskar dock möjligheten att genom själva utformningen påminna om att
toaletten inte får användas för oönskade ämnen och föremål. I skolan med
vakuumsystem uppgav några elever att de tänkte mer på vad de spolade
ner i skolans toaletter, eftersom ledningen var så smal att de hela tiden påmindes om systemets särskilda syfte. Det finns alltså anledning att fundera
över hur informationen i samband med installation av ett svartvattensystem utformas, så att systemet används på ett önskvärt sätt av de boende.
Det är också angeläget att utforma ett system noggrant, för att undvika
onödiga tekniska problem som skapar irritation, oro och merarbete.

Finns det avsättning för restprodukterna?
Stockholm Vatten har under våren 2003, under ledning av Ola Palm(JTI),
haft samtal med ett antal lantbrukare som meddelat att de är intresserade
av att ta emot de restprodukter som genereras från ett svartvattensystem.
För de berörda lantbrukarna har det mindre betydelse vilket av de ovanstående systemen som väljs, men det finns ett önskemål om restprodukternas
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hanterbarhet när det gäller volym och konsistens. Även lukten är viktig
eftersom de tilltänkta gårdarna ligger relativt nära tätortsbebyggelse.
Genomförda försök att koncentrera urin och rejektvatten visar att det
torde vara praktiskt möjligt att leverera relativt koncentrerade produkter
från samtliga system utom det system som bygger på att ej avvattnad
rötrest levereras till lantbruket 1 (Bergström et al., 2003). Detta system
kan dock, om så önskas, kompletteras med processer för avvattning och
koncentrering av närsalter.

Samlad bedömning
I tabell 11 görs en samlad jämförelse av systemen genom att rangordna
dem för de aspekter som beaktats i förstudien.

Eutrofiering
Kretslopp
Vattenanvändning
Exergieffektivitet
Ekonomi, investering
Ekonomi, total
Drift och underhåll
Användaraspekter
Avsättningsmöjlighet

Dagens
system

1. Vakuum
(blandat)

2. Vakuum
(urinsort.)

5
5
3
4
1
1
1
3
5

4
1
1
4
4
4
4
1
4

2
3
1
3
5
4
4
3
3

3. Snålspolande
(blandat)
1
1
3
2
2
2
2
1
1

4. Snålspolande
(urinsort.)
2
3
3
1
3
2
3
3
3

Utsläpp av eutrofierande ämnen. Samtliga system är troligtvis bättre
än dagens system. Visst frågetecken för detta påstående finns emellertid
för system 2 och 4 eftersom principerna för kväve- och fosforrening är
desamma som i dagens system (frånsett urinsorteringen och att avloppet
delas upp i olika delströmmar). Det bör påpekas att införandet av svartvattensystem inte är en förutsättning för att reducera utsläppen av kväve och
fosfor. Detta är även möjligt med en utbyggnad av befintliga anläggningar
för rening av ”vanligt” spillvatten.
Kretslopp. Den här jämförelsen bygger på att dagens system endast i
undantagsfall uppvisar, och i så fall bara för fosfor, fungerande återförsel
av näringsämnen till jordbruksmark. Beaktas endast mängden närsalter
är system utan urinsortering att föredra. Är det viktigt med mycket låga
tungmetallhalter bör de urinsorterande systemen väljas i första hand.
Vattenanvändningen. Med snålspolande toaletter kan vattenanvändningen minska något jämfört med dagens avloppssystem trots införandet
av köksavfallskvarnar. Används vakuumtoaletter så kommer vattenanvändningen för att spola toaletterna minska väsentligt.
Exergieffektivitet. Jämförelsen försvåras av att de studerade systemen
baseras på processer som är nya för de studerade applikationerna. Således
saknas verkliga driftsdata från hela system. Systemanalysen visar emellertid att alternativ 4 med urinsortering är det mest fördelaktiga alternativet.
Ekonomi. Samtliga system blir dyrare än dagens system om endast de
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Tabell 11
Samlad bedömning av
systemen genom att
inbördes rangordning
där 1 är bäst. I rangordningen inkluderas
även en jämförelse med
dagens system.
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företagsekonomiska kostnaderna redovisas. Någon analys av de samhällsekonomiska effekterna har ej gjorts.
Drift och underhåll. Behovet av drift – och underhåll kommer generellt
att öka vid införandet av svartvattensystem och framförallt för VA-huvudmannen. Fastighetsägare- och boende torde även få ett ökat skötselbehov
om vakuumtoaletter väljs. För samtliga system gäller dock att fastighetsägare och boende får betydligt mindre mängder organiskt avfall att
hantera.
Användaraspekter. För samtliga system antas att fördelarna med införandet av avfallskvarnar upplevs som positivt. Tidigare studier har visat
att det finns risk för missnöje vid införandet av urinsortering (Haglund et
al., 1999). Detta kan eventuellt delvis förklaras av de toaletter som ingick
i dessa undersökningar utgjordes av tidiga modeller som behöver vidareutvecklas.
Lantbrukarnas möjlighet att använda restprodukterna. Eftersom system 3, som bygger på koncentrering medelst omvänd osmos som sista
behandlingssteg, ger den mest koncentrerade produkten kan detta system
förväntas vara intressantast ur lantbrukarens synpunkt. Övriga system kan
emellertid kompletteras med processer för ytterligare koncentrering.
Viktas endast systemens inbördes rangordning tycks alternativ #3 med
snålspolande toaletter och relativt avancerad behandling vara fördelaktigast. System #3 ger låga utsläpp av eutrofierande ämnen, har en hög
kretsloppspotential, förbrukar mindre högvärdig energi än dagens system
och är troligtvis det svartvattensystem som har lägst kostnader och som
innebär minst förändring för byggherrar och boende. Vidare får lantbrukaren en relativt koncentrerad produkt som innehåller i princip all näring
som finns i avloppet från avfallskvarnar och klosetter.
3.3.1.4 Publikationer
Bergström, R., Bjurhem J.-E., Ek, M., Björlenius B. och Hellström D.
(2002) Koncentrering av närsalter från urin och rejektvatten från rötning
av avloppsslam, Stockholm Vatten rapport nr 31 dec 2002.
Hellström, D., Baky, A., Palm O., Jeppsson, U. och Palmquist, H. (2003)
Comparison of Resource Efficiency of Systems for Management of Toilet
Waste and Organic Household Waste, 2nd Int. Sympos. Ecological Sanitation, April 7 – 11, 2003, Lübeck, Germany.
Kärrman, E., Lundqvist, A. och Dammberg, J. (2003) Svartvattensystem i Hammarby sjöstad – Förstudie och principförslag, SV rapport 102003, SCC uppdrag 201295.
Olofsson, J. (2002) Provning av två klosetter och en avfallskvarn. Provningsrapport från SP (nr P200193) till Stockholm Stad, LIP-kansliet.
Rydhagen, B. (2003) Boendeaspekter på resurseffektiv hantering av svartvatten och organsikt hushållsavfall, VA-FORSK rapport 2003-2.
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3.3.2 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad
Projektbeskrivningen har, med vissa modifieringar, hämtats från Björlenius (2003)
3.3.2.1 Projektorganisation och finansiering
Gatu- och Fastighetskontoret som är projektansvarig för Hammarby Sjöstad äger därför reningsverket och har givit i uppdrag till Stockholm Vatten
att driva och utvärdera reningen. Ansvariga försöksledare på Stockholm
Vatten är Berndt Björlenius24 (aeroba) och Daniel Hellström (anaeroba).
Ansvarig för driften av försöksanläggningen är Lars Bengtsson (SVAB).
Design och val av processlösningarna har gjorts i samarbete med konsulter och forskningsinstitut, nämligen Tyréns, IVL, Anox och JTI. Samarbetet fortsätter även under utvärderingsfasen.
Projekt- och byggledning för generalentreprenaden har utförts av SWECO Viak. Generalentreprenör var Goodtech Mrab Ltd. Ett antal processkomponenter från olika leverantörer hade dessförinnan handlats upp av
Stockholm Vatten för att monteras och anslutas av generalentreprenören.
Svenska staten har, genom Lokala InvesteringsProgrammet (LIP),
finansierat hälften av investeringskostnaden. För finansiering av driftoch utvärdering svarar huvudsakligen Stockholm Vatten, men betydande
bidrag till utvärdering kommer även från VA-FORSK och Energimyndigheten.
3.3.2.2 Syfte och beskrivning av försöksanläggning
Ett lokalt avloppsreningssystem med spetsteknologi skall utvärderas för
Hammarby Sjöstad. Projektets första etapp innehåller demonstrationsprojekt för att använda och utvärdera ny teknologi inom avloppsvattenbehandling och slambehandling. Det lokala reningsverket som byggts i
etapp 1 skall, i sina olika linjer, behandla avloppsvatten från 600 - 1000
personer. Utvärderingen kommer att bedrivas i en ombyggd processhall på
Henriksdals reningsverk.
De fem linjerna utgörs av:
1. Aerob rening med aktivslam och biologisk kväve- och fosforreduktion
2. Aerob rening med membranbioreaktor och omvänd osmos
3. Anaerob rening med fluidiserad bädd och omvänd osmos
4. Anaerob rening med UASB och biologisk kvävereduktion
5. Anaerob rening med membranbioreaktor och omvänd osmos25
I huvudsak är det avloppsvatten från det lokala ledningsnätet för
Hammarby Sjöstad som skall behandlas i anläggningarna. Möjligheten
att behandla en blandning av klosettavlopp och organiskt hushållsavfall
kommer att utvärderas i reningsverkets anaeroba linjer.
24
25

Berndt Björlenius var projektledare under investeringsfasen.
Pilotanläggningen, som har 10 % av kapaciteten jämfört med övriga linjer, ingick inte
i investeringsprojektet utan hyrs till reducerat pris, och med bidrag från Energimyndigheten, av ANOX.
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Utvärderingen kommer att bedrivas under totalt tre år och resultaten
skall utgöra ett beslutsunderlag för eventuell utbyggnad av ett lokalt reningsverk för i storleksordningen 15 000 pe.
3.3.2.3 Tidiga resultat
Projektet har av olika skäl blivit försenat och de slutliga resultaten kommer
redovisas först 2007. När det gäller försöksresultat från hittills genomförd
utvärdering kan följande slutsatser dras (Finnson et al, 2004):
1. Försöken har visat att anläggningen i linje 1 kan drivas med långtgående fosfor- och kväverening liknande Henriksdals reningsverk.
2. Försök i linje 2 visar att trumfilter kan ersätta försedimentering och
att primärslammet fick en relativt hög torrsubstanshalt. Efter en lång
inkörningsperiod av linje 2 har det visat sig att membranbioreaktorn
(MBR) fungerar förvånansvärt bra med avsedd kapacitet, fullständig
nitrifikation, relativt bra denitrifikation och sannolikt viss biologisk
fosforreduktion.
3. Tekniken i den fluidiserade bädden, som testas i linje 3, är sårbar och
kompetens och erfarenhet inom Sverige tycks vara relativt begränsad.
4. Försök i linje 4 visar att det går att använda ”fällningskemikalier” baserade på förnyelsebara råvaror vid försedimentering av Sjöstadsvatten
(se även Bengtsson, 2003). Försöken visar också att anaerob behandling med en UASB-process som matas med Sjöstadsvatten fungerar.
Reduktionen med avseende på organiskt material (COD) har varit 60
– 70 % över förbehandling och anaerobi och reduktionen av löst organiskt material över UASB-reaktorerna har legat på 50 – 70 % trots
relativt korta uppehållstider (ca 4 h).
3.3.2.4 Publikationer
Bengtsson J., 2003, Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling, LTH, Master Thesis no 2003-03.
Björlenius, B. (2003) Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad – en
plattform för jämförande studier av aeroba och anaeroba processer samt
membranteknik, 8:e Nordiska Avloppsvattenkonferensen, Esbo, Finland
17-19 November
Finnson, A., Björlenius, B., Hellström, D., Lindh, K., Bengtsson L., 2004,
Lägesredovisning för Hammarby ARV samt redovisning av fyra alternativ
för framtida drift och försöksutvärdering, underlagsrapport för Stockholm
Vattens Direktion september 2004 (internt arbetsmaterial).
Hellström, D., Olsson, L.-E., Edström, M. och Nordberg, Å., 2001. Anaeroba processer. En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby
Sjöstad, etapp 1. - SVAB Rapport Nr 30, november 2001.
Hesselgren F., 2004, Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB - Utvärdering av kapaciteten hos en två-stegs UASB-reaktor
för behandling av hushållsavloppsvatten, Stockholm Vatten rapport (i
tryck)
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3.3.3 Jämförande analys av processalternativ
för lokalt reningsverk
3.3.3.1 Projektdata
Examensarbete (32 veckor) utfört av Joost Pâques från Delft University of
Technology. Handledare Daniel Hellström (SVAB) och Prof. M.C.M. van
Loosdrecht (Delft University of Technology).
3.3.3.2 Syfte och resultat
Studien omfattar jämförelse av fyra möjliga behandlingsalternativ för
ett lokalt reningsverk Hammarby Sjöstad (se avsnitt 3.3.2). Jämförelsen
omfattar olika hållbarhetsaspekter men tyngdpunkten ligger på miljöpåverkan och resurshushållning. Modellen som använts för miljö- och
resursanalysen är uppbyggd i Matlab/Simulink och efter de principer som
gäller för URWARE.
De linjer som innefattas i studien är:
1. Aktivslamprocess med biologisk kväve- och fosforreduktion. För produktion av kolkälla används hydrolys av primärslam. Effekten av att
komplettera behandlingslinjen med omvänd osmos (RO) undersöks
också.
2. Aerob membranbioreaktor och RO.
3. Anaerob fluidiserande bädd och RO.
4. Anaerob fluidiserande bädd, biologisk kvävereduktion och kemisk
fosforrening.
Linjer med RO som sista steg hade högst reduktionsgrader och extremt
hög energianvändning jämfört med övriga alternativ. Ur exergisynpunkt
är linje 1 och 4, som saknar RO, de mest fördelaktiga alternativen. En
samlad bedömning ur miljö- och resurssynpunkt gör att linje 2 med aerob
membranbioreaktor förordas.
Värdering med avseende på övriga hållbarhetsaspekter, se även kapitel
2 om kriterier hämtade från URBAN WATER, som ”hygien” och ”organisatoriska och sociala aspekter” gav inga tydliga preferenser för någondera
av de föreslagna lösningarna. Beträffande ”ekonomi” och ”tekniska aspekter” identifierades ett fortsatt behov av data och forskning.
3.3.3.3 Publikationer
Paques, J. (2003). A new wastewater treatment plant for Hammarby Sjöstad – Comparative study between four alternatives, Lokalt reningsverk
för Hammarbys Sjöstad Projektpublikation nr 8, Stockholm Vatten rapport 25-2004.
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3.3.4 “Rent Avlopp”
Projektledare: Karin Lindh (SVAB)
Projektgrupp: Metodutvecklare från IVL, Mirjana Mijatovic (SVAB) och
Stefan Remberger26 (SVAB).
Projektet är rent organisatoriskt en del av projektet ”lokalt reningsverk”
som beskrivs ovan och med motsvarande finansiering av investeringen.
3.3.4.1 Syfte och beskrivning av mätstationen
I samband med projekteringen av Hammarby Sjöstad försökte man redan
från början undvika att det kommande avloppsvattnet skulle förorenas
med tungmetaller och kemiska föreningar som kan äventyra processerna
och slammets kvalitet. Det gjordes till exempel genom att välja rätt byggmateriel, undvika kopparrör till vattnet och att väl separera systemet från
dagvattnet. Vidare genomförs ett omfattande miljöinformationsarbete för
att minska tillförseln av oönskade ämnen till avloppet. Effekterna av detta
följs upp i projektet ”Rent Avlopp” där man via en automatiserad provtagning mäter förekomsten av skadliga organiska ämnen i avloppsvatten (för
närvarande finns utrustning och metodik för att mäta PAH och triclosan).
Ett av de viktigaste målen med projektet är att följa upp till vilken nivå
avloppsvattnet kan bli fritt från skadliga ämnen. Inom projektet ingår även
att genomföra en informationskampanj i Hammarby Sjöstad och mäta effekten av den på parametrar som LAS, triclosan och ”rens” (fast skräp
som spolas ner i avloppet).
Mätstationen för organiska ämnen består av en första del med automatisk provtagning och provberedning inklusive erforderlig uppkoncentrering. Själva mätutrustningen består av en gaskromatograf kopplad till en
masspektrometer (GC/MS/MS).
3.3.4.2 Publikationer
Magnusson, J. (2003). Characteristics of household wastewater in Hammarby Sjöstad: hazardous substances and their possible sources. Master
Thesis. Luleå, Luleå University of Technology, Dept. of Environmental
Engineering. 2003:292.

3.3.5 Informationsteknik
3.3.5.1 Projektdata
Projektledare: Berndt Björlenius, Stockholm Vatten
3.3.5.2 Syfte
Projektet skall tillsammans med mätstationsprojektet bidra till de boendes
engagemang i de miljöfrågor som är kopplade till avloppsvattnets transport och dess rening. Huvudsakliga informationskanaler är Hammarby
26

Projektledare för investeringsprojektet
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sjöstads intranät samt GlashusEtt – Hammarby Sjöstads eget miljöinfocenter (se även avsnitt 3.3.6).
Projektet skall föreslå och utprova system för behandling och användning av mätdata för olika användare. Data, och ur data extraherad information, skall användas av såväl styr- och reglersystem, driftoperatörer
och boende i Hammarby Sjöstad. Kopplingen teknik – miljö -människa
är viktig.
Presentationen av uppnådda reningsresultat måste göras attraktiv och
förståelig. Projektet skall även samla in data från de övriga delprojekten
för att möjliggöra en optimering, kombination av olika reningsmetoder
och dimensionering av ett framtida reningsverk i fullskala för Hammarby
Sjöstad. Projektet ansvarar för att det löpande finns en bild av bästa processlösning och dittills uppnådda resultat.

3.3.6 Miljö- och informationscenter – GlashusEtt
3.3.6.1 Projektdata
Projektledare under investeringsfasen var Peter Nyberg, Stockholm Vatten, som tillsammans med representanter från Sjöstadsprojektet (GFK),
renhållningsförvaltningen och Fortum styrde utformningen av miljöinformationscentret. Efter färdigställandet är Erik Freudenthal och Victoria
Henriksson informationsansvariga i Sjöstaden.
3.3.6.2 Syfte och beskrivning av GlashusEtt
I miljö- och informationscentret, GlashusEtt centralt beläget i Sjöstaden,
redovisar ”kretsloppsbolagen”, Stockholm Vatten, Fortum och Renhållningsförvaltningen de tekniska miljölösningarna för hela Hammarby
Sjöstad.
Miljömålen för Hammarby Sjöstad förutsätter att de boende delvis
ändrar sitt beteende. För det krävs gemensamma mål, och en löpande
kommunikation och samverkan. Kretsloppsbolagen arbetar på flera plan,
bland annat bildas samverkansgrupper och ett miljöinformationssystem i
stadsdelens intranät.
Genom att dessutom bygga ett Miljöinformationscentrum skapas en
samlingslokal för de lokala samverkansgrupperna, och en visningslokal
för dem som är intresserade av sjöstadens miljöarbete, alltså både boende
i området, skolelever och utomstående grupper.
Till miljöinformationscentret kan alla komma och få information om
miljömål och lägesrapporter, och träffa kretsloppsbolagen för samordning
av aktiviteter. I centret ska de miljötekniska frågorna belysas så att de blir
förståeliga. Här visas både hur kretsloppstanken fungerar i praktiken och
vad de boende kan göra för att områdets miljömål ska kunna nås.
I centret presenteras information både digitalt och grafiskt. Besökarna
får en uppfattning om hur området planerats ur olika miljöaspekter. Här
finns uppgifter om byggmaterialen i fastigheterna, hur avfallshantering är
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upplagd, vilka fraktioner som ska sorteras, hur avloppshanteringen ser ut,
hur beteendet påverkar energianvändningen m.m.
Informationen hämtad från www.hammarbysjostad.stockholm.se/
Miljöinformationscentrum och texten granskad av Erik Freudenthal,
GlashusEtt.

3.3.7 Individuell vattenmätning
3.3.7.1 Projektdata och beskrivning
För att kunna avgöra om miljömålet i Hammarby Sjöstad uppfylls har
individuella fjärravlästa vattenmätare installerats i 161 lägenheter i Hammarby Sjöstad. Fastighetsägaren har även installerat displayer i varje
lägenhet så att de boende kan följa sin egen förbrukning av olika media
(vatten, el etc.).
Framförallt tre företag är engagerade i de fjärravlästa vattenmätarna:
Svenska Bostäder (i fortsättningen SB), Stockholm Vatten (SVAB) och
Fortum.
3.3.7.2 Syfte
Syftet med den individuella mätningen, och från och med 050101 även
individuell debitering efter faktisk förbrukning, är att ge de boende incitament att spara både vatten och energi.
SB vill, med underlag från fjärravläsningen, kunna fakturera de boende
utifrån deras faktiska vattenförbrukning för att få en rättvisare kostnadsfördelning bland de boende. SVAB vill med utvärderingen se hur den
individuella mätningen påverkar de boende till att minska sin vattenförbrukning. SVAB vill också se om de kan använda de fjärravlästa mätvärdena för att kunna göra bättre prognoser över framtida vattenanvändning.
Fortums intresse för utvärderingen gäller framför allt varmvattenanvändningen och dess fördelning över tiden.
3.3.7.3 Resultat
Hur de boende påverkas av den individuella mätningen kommer att bli
mer tydlig då den individuella debiteringen av förbrukningen startar (1
januari, 2005). Då förbrukningen för de gemensamma utrymmena inkluderas (tvättstugor och liknande) framkommer att de boende nått ca 34 %
av miljömålet (till 166 l/pers, d).
3.3.7.4 Publikationer
Gannholm C., 2004, Utvärdering av fjärravlästa individuella vattenmätare
i Hammarby Sjöstad – Tillförlitlighet och miljömål, Stockholm Vatten
rapport nr 37-2004.
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4

Resultat från delprojekten
– systemanalysen

I detta kapitel återges de viktigaste resultaten från delprojekten och slutsatser grundade på allmän kunskap eller resultat från andra modellstäder.

4.1 Hygien – mikrobiella risker
Riskanalys har endast gjorts för det kombinerade respektive källsorterande alternativet. Således saknas riskanalys för alternativ 3 med lokalt reningsverk. Resultat och resonemang från avsnitt 3.1.1 och 3.2.4 gör dock
troligt att de hygieniska riskerna för samtliga system är små och att det ur
smittskyddssynpunkt inte finns skäl att avråda från något av systemen.

4.2 Kemiska risker
Huvudförfattare: Anna Ledin
Det har inte genomförts någon specifik analys med CHIAT på de fyra
systemstrukturer som presenteras i kapitel 2.2. Det är flera anledningar
till detta. Dels saknas det mätdata för de aktuella ämnena i Hammarby
Sjöstad. De har inte ingått i genomförda mätprogram, primärt därför att
kemiska risker projektet blev ingångsatt i ett sent skede. Det finns heller
inte informationer om reningseffektivitet, utspädningsfaktorer etc. i de
metoder/tekniker som föreslås i de olika systemstrukturerna. Men ännu
viktigare är att det har konstaterats att en del av CHIAT har svagheter i
sin nuvarande form. Det gäller steg 4) Utvärdering av faror, där det just
nu endast kan genomföras en utvärdering med avseende på utledning till
ett ytvatten, men andra applikationer som exempelvis applicering på jordbruksmark behöver vidareutvecklas (se vidare i Ledin et al.. 2004).
Presentationen nedan blir därför endast diskuterande. Den är tänkt att
kunna användas som en bas för en vidare utvärdering av de olika systemstrukturerna i Hammarby Sjöstad, bland annat för att kunna identifiera
vilken typ av information som måste genereras innan dessa utvärderingar
kan genomföras.
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Generellt gäller att de metoder som används för slambehandling bör
optimeras så att de ämnen som hamnar i slamfraktionen nedbryts till en
nivå som understiger de nivåer där effekter kan uppkomma, innan slammet sprids på lantbruksjord. För dagvatten är detta relevant för 58 ämnen.
Motsvarande siffra för BDT-vatten är 46 st, urin 99 st, fekalier 99 st och
organiskt hushållsavfall 8 st (se Ledin et al., 2004).
Mer specifikt:
Systemstruktur 1: Kombinerat system – ”End of pipe”. Ett potentiellt
problem med avseende på kemiska risker kan vara att ”rent” dagvatten
leds direkt ut till Hammarby Sjö. Här är det viktigt att undersöka om
exmpelvis någon eller några av de pesticider (58 st) som utpekats som
potentiellt farliga (se Ledin et al., 2004) används för ogräsbekämpning
inom området, och därför kan förväntas att komma ut i Hammarby Sjö.
Det är också viktigt att utvärdera om några av de ämnen som förekommer
i vattenfasen och som identifierats som potentiellt farliga i dagvatten (72
st), BDT-vatten (24 st), urin & fekalier (81 st) kommer att passera genom
reningsverket och efter utledning till Saltsjön förekommer i koncentrationer som överstiger lägsta effekt koncentration.
Systemstruktur 2A: Svartvattensystem med urinsortering och kökskvarnar. Dagvatten renas lokalt och slamresten deponeras. För de ämnen som
förekommer i vattenfasen gäller samma som ovan, det vill säga de 72 ämnen som identifierats som potentiellt farliga i dagvatten ska ingå i utvärderingen. Urin ska användas på åkermark och det är därför nödvändigt att
utvärdera om de ämnen som identifierats som potentiellt farliga (vattenfas
81 st och fastfas 99 st) återfinns i urinen efter behandling i koncentrationer
som överstiger lägsta effektkoncentration. BDT-vatten går tillsammans
med vatten från fekalie- och organisk avfallsfraktionen till reningsverket,
det vill säga här gäller samma som ovan angående utledning från reningsverk.
Systemstruktur 2B: Svartvattensystem med kökskvarnar och omvänd
osmos. Urin källsorteras inte i denna struktur utan blandas med fekalier
och organiskt avfall. Här gäller samma som i systemstruktur 2A, men med
undantag för att reningseffektivitet genom användandet av omvänd osmos
ska ingå i utvärderingen.
Systemstruktur 3. Lokalt reningsverk med närsalt återvinning. Dagvatten som i struktur 2A. BDT-vatten, urin och fekalier källsorteras inte
utan blandas och renas lokalt. Här gäller samma som ovan. Slammet ska
utvärderas med avseende på innehåll av ett antal ämnen som kommer från
BDT-vatten, urin och fekalier. Likaså ska kvaliteten på erhållet renat vatten utvärderas med avseende på de ämnen som föreligger i vattenfasen.

4.3 Miljöpåverkan och resursförbrukning
Av de studerade miljöpåverkanskategorierna är övergödning viktigast och
utifrån denna aspekt är system 3 med lokalt reningsverk fördelaktigast.
De källsorterande systemen, alternativ 2A och 2B, uppvisar även de låga
utsläpp av eutrofierande ämnen. Det kombinerade systemet, alternativ 1,
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har ungefär dubbelt så höga utsläpp som övriga system – dock kan nivån
på utsläppen även för detta system anses ”ekologsikt hållbart”.
Beträffande resurshushållningen gäller att lokalt reningsverk (alternativ
3) har högst kretsloppspotential, men även den klart högsta exergiförbrukningen. Svartvattensystem med urinsortering (alternativ 2A) framstår som
ett attraktivt alternativ eftersom det har det klart bästa ”exerginettot” och
möjliggör kretslopp av relativt rena näringsämnen. Nackdelen med system 2A är dock den relativt låga potentialen att återföra fosfor. Är kravet
däremot en hög återföringsgrad av en relativt ren fosforprodukt är det
kombinerade systemet bäst. Ur resurssynpunkt skulle därför ett optimerat
system kunna vara en kombination av system 1 och 2A, det vill säga ett
urinsorterande system kombinerat med en process för slamfraktionering.
Tas hänsyn till samtliga resurshushållningsaspekter, det vill säga exergiförbrukning och möjlighet att återföra rena närsalter, tycks svartvattensystem med RO (alternativ 2B) vara den bästa lösningen. Denna löning har
ej heller så stort behov av processkemikalier som är fallet då fosfor ska
återvinnas via slamfraktionering, vilket sker i system 1 (se även 3.2.2).

4.4 Ekonomi
Resultaten från kostnadsjämförelsen visar att skillnaden mellan det kombinerade systemet och de alternativa systemen är så stor att de eventuella
intäktspotentialer som kan finnas i alternativen i form av mera kretslopp
och mera energi inte kan ändra de ekonomiska slutsatserna. För Hammarby sjöstad - en nybyggd del av ett urbant samhälle med befintlig VAstruktur är det inte ekonomiskt försvarbart att satsa på källsorterande eller
lokala system. Noterbart är dock att skillnaden i kostnader mellan källsorterande system och system 3 med lokalt reningsverk är relativt liten (som
högst 15 %). I tidigare utredningar, se exempelvis Carlsson Reich (2002),
har de källsorterande lösningarna framstått som betydligt dyrare än konventionell teknik. Resultaten från denna studie indikerar att källsorterande
lösningar inte behöver bli nämnvärt dyrare än konventionella system för
nybebyggelse – om samma krav ställs på kretslopp och det inte finns ett
befintligt nät att ansluta till.

4.5 Teknisk funktion – tekniska risker
För att kunna kvantifiera och jämföra riskerna för de två systemscenarierna i Hammarby Sjöstad krävs ett mer detaljerat faktaunderlag än vad
som finns tillgängligt.
Här genomfört försök till identifiering av riskhändelser visar att antalet
riskhändelser för det källsorterande systemet är betydligt fler än för det
kombinerade systemet. Studien visar även att det kombinerade systemet
i stort har samma riskhändelser som ett konventionellt spillvattensystem.
Det bör påpekas att i och med att systemet bygger på gemensam behandlingsanläggning av spill- och dagvatten i ett större reningsverk kan vissa
riskhändelsers konsekvenser påverka ett större verksamhetsområde än i
ett småskaligt spill- och dagvattensystem. (Olofsson et al, 2001)
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Även om en kvantitativ riskidentifiering inte utförts pekar här genomförd riskidentifiering mot att det källsorterande systemalternativet kvalitativt kan uppskattas ha större risker än det kombinerade systemet. Innan
denna hypotes kan accepteras måste en kvantitativ riskanalys genomföras
där bland annat riskhändelserna utreds och vägs samman med frekvenserna. (Olofsson et al, 2001)

4.6 Sociala aspekter
De boende och deras medverkan är avgörande för att kunna uppfylla
uppställda miljömål för Hammarby Sjöstad. Det är möjligt att, som i Sjöstaden, ”bygga in” lösningar som ger ett miljöriktigt agerande och därmed
minska den totala miljöbelastningen från området. Dock krävs exempelvis
att boende inte köper in varor som belastar miljön i onödan eller kastar
använda produkter i fel flöde.
De boende i Sjöstaden önskar tydlig och konkret information om hur
man ska göra för att agera miljöriktigt. Av boendeintervjuerna framgår
även att synligheten hos restprodukter påverkar deras bedömning av hur
miljöansvar ska fördelas mellan de boende och andra aktörer.
Erfarenheterna visar även att det krävs ett mycket omfattande och
kontinuerligt informationsarbete för att nå ut med miljöinformation från
ansvariga förvaltningar och bolag.

4.7 Genomförande
Huvudförfattare: Henriette Söderberg

4.7.1 Inledning
Organisatoriska och institutionell kriterier handlar i stor utsträckning om
mål att arbeta mot för att framgångsrikt kunna genomföra, samt senare
driva och underhålla, ett utvalt alternativ. Vid strategisk planering av uthålliga VA-system är det minst lika viktigt att ha en organisatorisk systemstruktur klar för sig som den tekniska systemstruktur som så ofta utgör
utgångspunkten i utredningsarbetet (Söderberg, 2003). Något konkret
utredningsarbete kring de tekniska systemstrukturer som är aktuella för
modellstad Hammarby Sjöstad (presenterade i kap 2) har inte genomförts
med avseende på organisatoriska och institutionella kriterier. Modellstadsarbetet har inte varit upplagt på det sättet. Man kan dock reflektera över
några av de kriterier som presenterades i avsnitt 3.1.7 och hinder och möjligheter kopplade till de föreslagna tekniska systemstrukturerna. Underlag
för detta är dels den studie som genomförts av tidigare planeringsprocess
i Hammarby Sjöstad samt diskussion med Daniel Hellström.

4.7.2 Organisatorisk systemstruktur
– tänkt ansvarsfördelning bland berörda aktörer
En förutsättning för att kunna genomdriva, och sedan framgångsrikt också
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driva, ett systemalternativ är en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda
aktörer, och framförallt. En genomtänkt planerad och förankrad ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer höjer markant sannolikheten för att
systemet både ska kunna genomföras och underhållas. I en konkret situation kan sedan ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer när så behövs
tydliggöras genom avtal och framförallt kommuniceras till berörda, som
användarna av systemet. Den här typen av organisatorisk systemstruktur
kan, förutom att kartlägga aktörer och intressen, även fungera som utgångspunkt för en beskrivning av uppfyllelsen av de övriga kriterierna.
Den tänkta fördelningen av ansvar mellan olika aktörer för de olika
alternativen åskådliggörs i nätverksanalyserna som följer, se kommande
sidor. För alla tre alternativ gäller att Stockholm Vatten tar relativt stort
ansvar. Alla tre systemalternativen inkluderar även hantering av den organiska fraktionen, antingen genom förbränning eller rötning plus förbränning.
För att göra jämförande bedömningar mellan systemen är det skillnaderna i ansvarsfördelning som är intressant att uppmärksamma, samt
relationen mellan de listade aktörerna.

Figur 33
Aktörer som på olika sätt
berörs av ett kombinerat
system med slamfraktionering.
Kvadrat
Triangel
Oval
Sexkant
Femkant
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Ett kombinerat system med slamfraktionering innebär inga avsteg från
det traditionella systemet ur användarnas perspektiv. Slamfraktionering är
en ny teknik som kräver att Stockholm Vattens styrelse är för alternativet.
Det innebär också en lokaliseringsprocess som involverar stadsplaneringen i kommunen. Ett möjligt alternativ för fosforprodukten är att den
går direkt till jordbruket eller via mineralgödselindustrin. Livsmedelsproducenterna borde inte uppfatta detta som kontroversiellt, men bör kommuniceras med. Systemalternativet innebär ett antal transporter som löses
via entreprenörer. Finansieringen av alternativet kommer från Stockholm
Vatten AB, från taxorna samt eventuellt från bidrag till investeringarna för
fraktioneringsanläggningen. För renhållningssektorn innebär det här alternativet ingen förändring jämfört med dagens system. Ur byggherrarnas
perspektiv bör inte heller systemalternativet uppfattas som kontroversiellt
då det ligger helt i linje med dagens etablerade system för både vatten,
avlopp och avfall.

Figur 34
Aktörer som på olika sätt
berörs av ett svartvattensystem med eller utan
urinsortering och köksavfallskvarnar.
Kvadrat
Triangel
Oval
Sexkant
Femkant

= kommunal aktör
= statlig aktör
= civila samhället
= privat
= aktörer som kan
vara såväl privata
som offentliga

Svartvattensystem med urinsortering och avfallskvarnar involverar
framförallt renhållningssektorn på ett mer konkret sätt. Det innebär också
att man måste ha en helt annan dialog med byggherrar och framtida fastighetsägare. Alternativet innebär andra fraktioner av urban växtnäring än
ovanstående kombinerade, man får dels urin och dels ett biomull från
rötningsprocessen.
92

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

Alternativet med svartvatten, avfallskvarnar och omvänd osmos
innebär ur organisatoriskt perspektiv inga stora förändringar. Det är
en liknande bild som ovan och kräver även det dialog med byggherrar,
kommande fastighetsägare, lantbruk och livsmedelsindustri. Den urbana
växtnäringen kommer här i form av biomull samt ett koncentrat från den
omvända osmosen. Fysisk planering är nödvändig i båda alternativen för
de nya anläggningarna, liksom bidrag i någon form troligtvis är nödvändigt för investeringarna i anläggningarna.

Figur 35
Aktörer som på olika sätt berörs av ett system med lokalt
reningsverk med närsaltsåtervinning.
Kvadrat
Triangel
Oval
Sexkant
Femkant

Alternativet med lokalt reningsverk är organisatoriskt mest likt det
kombinerade alternativet med slamfraktionering. Alternativet uppfattas
inte som lika kontroversiellt eller investeringstungt för byggherrar och
kommande fastighetsägare, det innebär heller ingen stor förändring för
användarna av systemet. Jämfört med det kombinerade systemet är renhållningssektorn mer involverade då det organiska avfallet inte är tänkt att
förbrännas, som idag, utan rötas.
För att genomföras någon av dessa alternativ skulle man behöva göra
en mer grundlig utredning utifrån de tidigare presenterade kriterierna. En
mer eller mindre snabb skrivbordsbedömning av de olika alternativen följer dock nedan, som illustration på hur kriterierna kan användas.
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4.7.3 Juridiskt och politiskt handlingsutrymme
För att få till stånd en lösning måste handlingsutrymme finnas. Handlingsutrymme är framförallt kritiskt i genomförandefasen. Det kan sedan utnyttjas på olika sätt, men det är ointressant att gå vidare med ett alternativ
som i dagsläget inte är förenligt med gällande lag. Handlingsutrymmet
kan påverkas bland annat av lagstiftning och gällande avtal samt politiska
visioner och ambitioner. Men det bestäms även i slutändan av de lokala
aktörernas vilja och förmåga att ta till vara det handlingsutrymme som
finns, och även tillskapa utrymme inom de givna ramarna. Det politiska
handlingsutrymmet måste utredas och bedömas i den aktuella situationen,
något som därför inte alls görs här. Däremot har det juridiska handlingsutrymmet undersökts i ett separat projekt under år 2003, vilket när projektet
genomfördes gav nedanstående resultat med avseende på de här aktuella
systemalternativen.
När det gäller avloppsslam, ansåg regeringen redan 1998 att man måste
uppnå ännu bättre rening så att en ännu högre andel av det svenska slammet uppfyller kraven för att få användas i jordbruket. År 2005 träder ett
förbud mot deponering av organiskt avfall i kraft. Förbudet omfattar även
avloppsslam. Regeringen hoppas att detta ska medföra en ökad medvetenhet om behovet av ett kretslopp. Tanken är att förbudet ska ge kommunerna incitament att arbeta mer för att öka användningen av avloppsslam
i jordbruket. Ett problem i sammanhanget är dock enligt propositionen
att användningen har förblivit låg trots att en allt högre andel av slammet
uppfyller de stränga kraven. Detta tros bero på en låg acceptans bland
jordbrukare för att använda avloppsslam som gödsel. Man avser att råda
bot på detta problem genom ökad information till såväl bönder som konsumenter. Det är trots allt konsumenterna som i slutändan måste godta de
livsmedel som producerats på mark som gödslats med avloppsslam.
Problemen med låg användning av avloppsslam i jordbruket är dock
inget nytt. År 2000 minskade användningen av avloppsslam i jordbruket
jämfört med 1999. I propositionen Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier från 2001 pekade regeringen på vikten av att vända trenden. Den menade att en bra strategi för att öka slamanvändningen är att
införa ytterligare krav på det slam som får användas. Regeringen trodde
även att separering av olika slag vid källan kan vara ett alternativ för att
åtgärda inblandningen av oönskade ämnen i avloppsslammet och komma
åt näringsämnena i renare form.
I samma proposition angavs även under delmålen för miljömålet God
bebyggd miljö att mängden deponerat avfall ska minska med minst 50 %
till år 2005, jämfört med 1994 års nivå. En del av denna minskning kan
åstadkommas genom återföring av avloppsslam till jordbruket. Även i
avfallssammanhang hamnar man således i tanken om kretslopp mellan
stad och jordbruk. I propositionen presenterades även ett mer specificerat
mål för fosforkretsloppet. Regeringen vill inte specificera några målsättningar, men miljömålskommittén menade att ett mål där 75 % av fosforn
från avlopp och avfall ska ingå i ett kretslopp år 2010 är rimligt. Flertalet
remissinstanser ställde sig dock tveksamma till detta mål, med tanke på de
problem som föreligger i dagsläget när det gäller att använda avloppsslam
i jordbruket.
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I regeringens proposition Ett samhälle med giftfria och resurssnåla
kretslopp från 2003 finns fortfarande kretsloppstanken med fullt ut. I
propositionen presenteras resultaten från en rapport som gjorts av Naturvårdsverket. Rapporten behandlar frågan hur återföringen av fosfor via
avloppsslam ska ökas. Naturvårdsverket föreslår där ett antal mål och
strategier för att uppnå ett ökat fosforkretslopp. Rapporten pekar även på
vikten av att sträva efter ett kretslopp för samtliga näringsämnen, inte bara
fosfor. Som ett långsiktigt mål förslås att all näring från avloppsvatten som
är praktiskt möjlig att återföra skall återföras till kretsloppet. Detta ställer
i sin tur höga krav på renhetsgraden hos avloppsvatten och avloppsslam.
Tanken är att det långsiktiga målet ska nås långsamt, genom gradvis ökande krav på återföring och rening. Naturvårdsverket menar även att det är
viktigt att utveckla både befintliga och nya va-system på ett sådant sätt att
ett näringskretslopp gynnas. Man menar likaså att det är viktigt att ta fram
nya metoder för behandling av olika typer av avloppsvatten.
Svartvattensystemet syftar till att öka återanvändningen av den energi
som finns i avloppsvattnet, vilket ligger helt i linje med hushållningsregeln i Miljöbalken, 2 kap. Ett svartvattensystem bygger på principen att
avloppsvattnet från toaletter skiljs från övrigt avloppsvatten. I systemstruktur 2A används dessutom avfallskvarnar för att skicka även organiskt
köksavfall i svartvattenledningarna. BDT-vatten och övrigt hushållsspillvatten, leds till ett konventionellt reningsverk. Inte heller detta medför
några problem enligt dagens lagstiftning. Metoden innebär att BDT-vattnet behandlas på samma sätt som det oseparerade avloppsvattnet behandlas i ett konventionellt system. Eftersom svartvattnet skiljs ut kan systemet
rentav innebära en mindre belastning för reningsverket som då bara har att
behandla BDT-vatten.
Det enda stora frågetecknet är huruvida den tänkta metoden för att rena
svartvattnet är tillräcklig för att det ska vara tillåtet att sprida slutprodukten
på jordbruksmark. Naturvårdsverkets föreskrifter kräver att avloppsslam
behandlas biologiskt, kemiskt eller termiskt, lagras under lång tid eller behandlas på annat sätt för att kraftigt minska hälsoriskerna i samband med
användningen. Att reningen måste vara fullgod följer även av principen
om bästa möjliga teknik i Miljöbalken 2 kap. Under förutsättning att den
behandling som utförs uppfyller dessa krav bör upplägget fungera. Detta
gäller naturligtvis under förutsättning att även övriga föreskrifter följs, såsom exempelvis att de tillåtna närings- och metallhalterna inte överskrids.
Beträffande de tankar som svartvattnet ska lagras i, kan sägas att lokaliseringen av dessa måste följa lokaliseringsregeln i Miljöbalken 2 kap
så att bästa möjliga plats väljs. När det gäller själva förfarandet att lagra
svartvattnet, är det vidare värt att påpeka att det finns regler i avfallsförordningen som måste följas. Även transporten av slutprodukten regleras i
samma förordning.
Systemet med avfallskvarnar torde på nationell nivå inte möta hinder,
utan ligger rentav mycket väl i linje med regeringens mål om att uppnå
ett kretslopp för näringsämnen mellan stad och jordbruk. På EU-nivå
kan dock ett kommande direktiv, ”kompostdirektivet”, hindra framtida
installationer av köksavfallskvarnar. Direktivet innehåller förslag om att
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förbjuda anslutning av KAK till befintligt avloppssystem, dels på grund
av smittorisker som en följd av ”galna ko-sjukan” och dels på grund av
att man inte vill se ökade slammängder. Direktivet kan således ses som
en anledning att avvakta med ytterligare installationer av avfallskvarnar.
Som parentes kan nämnas att politikerna i Göteborg fattat beslut om försöksverksamhet med köksavfallskvarnar då man inte tror att direktivet
kommer att få den formulering som står idag i den slutliga versionen.
Kompostdirektivet är än så länge inte mer än ett arbetsdokument (Biological Treatment of Biowaste, second draft).
4.7.3.1 Publikation
Olofsson, Anders (2004) Juridiska förutsättningar för uthålliga va-system
Urban water rapport 2004:2, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

4.7.4 Drivande och ansvarstagande aktörer
Drivande och ansvarstagande aktörer både under planeringsfasen, genomförandefasen, och senare drift, behövs för att nya alternativ ska kunna
åstadkommas. Här är alla alternativ mycket beroende av Stockholm Vatten som är en central aktör i alla alternativen. Utan Stockholm Vatten som
motor är det svårt att se hur något alternativ skulle kunna genomföras.
Stockholm Vatten är en central aktör, men är politiskt styrd. Med
nuvarande maktförhållande och juridiska förutsättningar kan stora förändringar (som övergång till andra system) troligtvis endast göras om
det finns drivande och kunniga politiker som får förtroende över flera
mandatperioder. Övergripande syftet för all verksamhet är idag dessutom
”kostnadseffektivitet”, som i sin tur beror på det politiska kravet att successivt sänka taxorna. För att genomföra de förändringar som diskuteras
här behövs politiska ställningstaganden att en omställning av systemet
måste få kosta.

4.7.5 Värdegemenskap mellan nyckelaktörer
Den genomförda studien av planeringen av Hammarby Sjöstad under
1990-talet visade inte på att något större samförstånd och värdegemenskap förelåg mellan centrala aktörer i frågan om att införa urinsorterig.
Byggherrarna var starkt emot förslaget. Jordbrukssektorn inklusive
livsmedelsindustrin är generellt ett osäkert kort när man diskuterar olika
former av urban växtnäring. Det alternativ som är minst kontroversiellt
här är det kombinerade med slamfraktionering där en fosforprodukt når
jordbruket. Lokalt reningsverk bör inte möta några hinder hos byggherrarna. SKAFAB, och senare renhållningsförvaltningen, har deltagit i
utredningen kring svartvattensystem och ställt sig positiva till införandet
av köksavfallskvarnar. Det lokala reningsverket påverkar renhållningssektorn i mindre utsträckning.
Ur jordbrukets perspektiv bör slammet från ett lokalt reningsverk vara
intressantare än annat slam. Denna förmodan baseras på erfarenheterna
från pågående samarbete inom ReVAQ-projektet och på förstudie för
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Hammarby Sjöstads svartvattensystem. Den sistnämnda visade på goda
förutsättningar att få avsättning för produkterna från ett svartvattensystem.

4.7.6 Resurstillgång – fråga om kunskap om pengar
Kunskapen ökar hela tiden om alla de alternativ som här inkluderats.
Syftet med modellstadsprojekt ”Hammarby Sjöstad” är just att öka kunskapen om alternativen. De olika delarna från systemanalysen som redovisas ovan beskriver relativt väl de olika systemens effekter på miljö och
ekonomi förutsatt att tekniken fungerar som vi tänkt oss. För flera av de
tekniska lösningarna, som finns med i systemstrukturerna, saknas emellertid erfarenheter från fullskelanläggningar under svenska förhållanden
(klimat mm). För att säkerställa resultatens tillförlitlighet krävs såväl
praktiska försök av den typ som genomförs vid försöksanläggningen ”Sjöstadsverket” (se avsnitt 3.3.2) som ett aktivt inhämtande av kunskap och
erfarenheter från omvärlden. Vissa teknikkomponenter, som exempelvis
AquaReci, kan även kräva nationella eller satsningar på praktiska försök
för att möjliggöra fortsatt utveckling.
Som den ekonomiska analysen visar, avsnitt 4.4, innebär införandet
av nya och mer komplexa systemstrukturer betydande merkostnader för
såväl byggherrar som VA-huvudman. Erfarenheterna från Sjöstaden visar
att byggherrarna inte varit villiga att ta denna typ av merkostnader (avsnitt
3.1.7). Med nuvarande lagstiftning och utformning av VA-taxor har även
VA-kollektivet begränsade möjligheter att ta sådana merkostnader.

4.7.7 Kommunikation med användare
Generellt kan på den här punkten sägas att det finns upparbetade rutiner
för att kommunicera med de boende i Hammarby Sjöstad. De olika alternativen kräver givetvis olika former av kommunikation, men medvetenheten om detta är hög i ansvarig organisation. Mer om detta finns att läsa
i avsnitt 3.1.8.

4.7.8 Arena för konflikthantering och deltagande
Något som var slående i studien av den tidiga planeringen över Hammarby Sjöstad var att det inte fanns någon tydlig arena där man möttes och
förde diskussioner om målen med verksamheten. Det finns inte heller idag
någon sådan självklar arena, i form av stående grupp där centrala aktörer
och intressenter kan mötas och diskutera. Detta är en brist som framförallt
innebär nackdelar för alternativen med svartvatten som skiljer sig mest
från dagens system.
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5

Modellstadssynteser

5.1 Syntes fas 1 – test av multi-kriteria stöd
Som beskrivits i avsnitt 3.1.9 gjordes en första syntesövning sommaren
2001. Det fanns då mer eller mindre utvecklade kriterier samt kunskap
om systemstrukturerna 1 och 2 framtagna. För syntesarbetet bjöds olika
grupper av sammansatt karaktär in till en workshop i Hammarby Sjöstad.
Workshopens primära syfte var att möjliggöra test och utvärdering av en
metod för syntesarbete, men skulle också tjäna som en möjlighet för programmet att få respons och reaktioner på hittills utfört arbete.
I workshopen deltog representanter för olika lokala aktörer i Stockholm
samt representanter från Naturvårdsverket, LRF, konsultvärlden, forskarvärlden samt kommunal VA-verksamhet av olika storlek och Urban
Waters projektledare.
Resultattolkningen försvårades av att beslutsunderlaget inte var komplett och hade brist på överblick. Övningen gav dock mycket inspel till
programmet och dess fortsatta utveckling av syntesstrategier.

5.2 Syntes fas 2
Under fas 2 har någon syntes- eller beslutsövning inte gjorts för Hammarby Sjöstad. Denna del av programmet har istället utvecklats i MIKAprojektet (Söderberg and Kärrman, 2003) och tillämpats i modellstäderna
Surahammar, Vasastan och Uppsala (se bland annat Kärrman et al., kommande; Kärrman et al., 2005).
Denna syntes är istället ett försök att ge en samlad bild av resultaten
från de olika delprojekten samt att peka ut några viktiga erfarenheter från
arbetet i modellstaden.
Med avseende på hygien och miljöbelastning är samtliga av de studerade systemen acceptabla. Ur resursförbrukningssynpunkt bör dock noteras
att svartvatten med urinsortering, alternativ 2B, har en väsenligt lägre exergiförbrukning än övriga system och att lösning med lokalt reningsverk,
alternativ 3, har den klart högsta exergiförbrukningen. Som framgår av
kostnadsjämförelsen är de lokala lösningarna, alternativ 2 och 3, betydligt
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dyrare än då Sjöstaden fullt ut ansluts till det storskaliga systemet (alternativ 1). Merkostnaderna är så stora att de knappast kan försvaras med den
potentiella exergibesparingen utan måste då motiveras med starka krav på
kretslopp av rena närsalter via en process som drivs med en minimerad
tillsats av processkemikalier.
Resultaten indikerar att källsorterande system kvalitativt kan uppskattas ha större tekniska risker än det kombinerade systemet. Huruvida den
förmodat ökade risknivån kan anses acceptabel, eller vilka åtgärder som
krävs för reducera antalet riskhändelser, har dock inte besvarats inom
ramen för detta program. När det gäller kemiska risker behövs dels mer
mätdata, men även en vidareutveckling av metoden, för att kunna göra en
kvantitativ riskbedömning av de olika systemen.
Ur brukarsynpunkt finns inga tydliga preferenser för något av systemen.
Alternativ 1, kombinerat system, och alternativ 3 med lokalt reningsverk
innebär inga avsteg från det traditionella systemet ur användarnas eller
byggherrarnas perspektiv. Svartvattensystem, framförallt alternativ 2A
med urinsortering, kräver emellertid en annan och intensivare dialog med
byggherrar och framtida fastighetsägare.
Införandet av urinsorterande toaletter kan dock synliggöra, och underlätta förståelsen för, kretsloppet av näringsämnen. Ett annat sätt att skapa
”kretsloppsförståelse” är att låta en del av det producerade slammet komma till användning till blommor och planteringar inom området. Oavsett
systemalternativ kommer emellertid ett fortlöpande informationsarbete,
med mål att engagera de boende i Sjöstaden, vara en viktig och nödvändig
komponent i strävan mot en hållbar stad.
Större organisatoriska resurser och dialog mellan aktörer krävs för införandet av de källsorterande lösningarna jämfört med vad som krävs för
system 1 och 3. För genomförandet är alla alternativ mycket beroende av
Stockholm Vatten som är en central aktör.
Hinder för genomförande av källsorterande, lokala lösningar, är brist
på erfarenhet från liknande anläggningar, avsaknad av värdegemenskap
kring frågor som är centrala för dessa system samt finansieringen av de
ökade kostnaderna. Detta gäller även till viss del för alternativ 3 med lokalt reningsverk. Vidare saknas en tydlig arena där aktörer möts och för
diskussioner om målen med verksamheten. Detta är en brist som framförallt innebär nackdelar för alternativen med svartvatten som skiljer sig
mest från dagens system.
Det juridiska och politiska handlingsutrymmet bedöms som tillräckligt
för att kunna genomföra någon av de beskrivna systemstrukturerna. Dock
finns på EU-nivå kan ett kommande direktiv, ”kompostdirektivet”, som
kan hindra framtida installationer av köksavfallskvarnar.

99

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

Referenser
6-stad Nyckeltalsgruppensom (2003). Jämförelsenyckletal VA-verksamheten år 2002.
Axelsson, K. m fl (2001). Hammarby Sjöstad - en kvalitativ studie av
människors faktiska miljöbeteende och dess orsaker. Stockholm Vatten.
Rapport nr. 26, november 2001.
Björlenius, B. (2003). Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad – etapp
I, särtryck utdelat vid invigningen den 16 oktober 2003.
Brogren, M., och Green, A. (2001), Solel i bostadshus – vägen till ett
ekologiskt hållbart boende? Undersökning av aktörerna och processerna
bakom satsningen på byggnadsintegrerade solceller i Hammarby sjöstad
samt en teknisk bedömning av de integrerade solcellerna. Program Energisystem Arbetsnotat nr 17.
Byggherregruppen (1997). Sickla Udde Hammarby Sjöstad. Redovisning
av energi- och miljötekniska åtgärder. Arbetsrapport.
Carlsson Reich, M. (2002). Samhällsekonomisk analys av system för återanvändning av fosfor ur avlopp, Naturvårdsverkets rapport 5222.
Chematur Engineering och Feralco (2003). Aqua Reci, etapp 1 - Ett samarbetsprojekt mellan Käppalaförbundet, SYVAB och Stockholm Vatten,
Stockholm Vatten rapport nr 12-2003.
Drangert, J.-O., Klockner A., Nors, L. (2004). På väg mot en hållbar stad uppfattad och uppmätt påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad,
Stockholm. Stockholm Vatten rapport 38-2004. (finns även som PDF på
www.urbanwater.org)
Erlandsson, M., 2003, Miljöbedömningsmetod baserad på de svenska
miljökvalitetsmålen – visionen om det framtida hållbara folkhemmet, IVL
rapport B 1509.
Frostell, B. (1977) Biologisk avfallsvattenbehandling: Energiaspekter på
aerob- och anaerob avloppsvattenbehandling. IVL-rapport B 380, Stockholm.
Gatu- och Fastighetskontoret. Miljöredovisning för Hammarby Sjöstad
2002/2003. Mars 2003.
Gruvberger, C., Aspegren, H., Andersson, B. och la Cour Jansen, J. (2003)
Sustainability concept for a newly built urban area in Malmö, Sweden,
Water Science & Technology 47(7-8): 33–39.
Haglund, J-E., Olofsson, B., Rydén, M. och Tideström, H. (1999) Kompletterande avloppslösningar i flerfamiljshus och offentliga lokaler. VAforskrapport 1999:10, Stockholm.
Hammarby Sjöstad (1996). Miljöprogram för Hammarby Sjöstad.
Kärrman, E., Olin, B., Söderberg, H., van Moeffaert, D. & Åberg, H.
(2005) Uthålliga system för avlopp och matavfall i Surahammar –slutrap100

Slutrapport från modellstaden Hammarby Sjöstad

port från Urban Waters modellstad, Urban Water rapport 2005:10, Chalmers, Göteborg.
Kärrman, E., Söderberg, H & van Moeffaert, D. (kommande) “Uthålliga
system för dagvatten och spillvatten i Vasastaden - en beslutsstödsövning”
Urban Water-CIT rapport, Chalmers, Göteborg.
Långmark, J. (2004). Biofilms and microbial barriers in drinking water
treatment and distribution, doktorsavhandling KTH Trita-LWR. PHD.
1014.
Magnusson, J. (2003). Characteristics of household wastewater in Hammarby Sjöstad: hazardous substances and their possible sources. Master
Thesis. Luleå, Luleå University of Technology, Dept. of Environmental
Engineering. 2003:292.
Malmen, L. och Palm, O. (2003) Uppsamling, våtkompostering och användning av klosettvatten och organiskt avfall i Sunds kommun, Åland.
JTI-rapport Kretslopp & Avfall nr 27.
NE, 1992, Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs.
Norin, E., Gruvberger, C. och Nilsson, P.-O. (2000) Hantering av svartvatten från Tegelvikens skola – kretsloppssystem med våtkompostering,
VA-Forsk Rapport 2000:3. Stockholm: VAV AB.
Otterpohl R., Grottker M. och Lange J. (1997) Sustainable water and
waste management in urban areas, Wat. Sci. Tech. 35(9):121-133.
Paques, J. (2003) Sustainability of treatment processes for nutrient removal and recovery. Master Thesis. Stockholm Vatten rapport nr 25
Söderberg, H. (2003). Organisation i en uthållig utveckling - verktyg för
strategisk planering, VA-forsk Rapport 2003:3, Svenskt Vatten, Stockholm.
Söderberg, H. and Kärrman, E. (eds) (2003) Methodologies for Integration
of Knowledge Areas. The case of Sustainable Urban Water Management,
Tema Byggd Miljö och hållbar utveckling, Rapport 2003:15, Chalmers
Arkitektur, Göteborg.
Söderberg, H. and Åberg, H. (2002) “Assessing sustainable urban water
systems from a socio-technical perspective - The case of Hammarby Sjöstad” Water Science and Technology: Water Supply 2(4):203-210.
Verna Ekologi- och Miljökonsult AB och Berndt Björlenius (1997), Förslag till kravspecifikation för ett urinsorterande avloppssystem.
Vinnerås, B. (2002) Possibililties for Sustainable Nutrient Recycling by
Faecal –separation Combined with Urine Diversion. Doktorsavhandling,
SLU, Agraria 353.
www.hammarbysjostad.se
Muntliga
Ottoson (2004). Jakob Ottoson, SMI.

101

Urban Water
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

MISTRA-programmet Urban Water inleddes
1999. Basen i programmet utgörs av en forskarskola med 16 doktorander som arbetar på
någon av de nio högskolor och universitet som är
inblandade. Målet med programmet är att uppnå
en uthållig vattenhantering med system som har
hög funktionell säkerhet, som är anpassade till
lokala förhållanden och som är lätta att tolka för
att främja en ansvarsfull hantering av systemen.
Fem frågor leder forskningsarbetet:
• Hur ska systemen för dricks- och avloppsvatten i tätorter utformas och drivas i framtidens ”hållbara Sverige”?
• Har dagens VA-system sådana grundläggande
brister att vi måste byta till andra system?
• Under vilka förhållanden måste vi byta systemen? Vilka kriterier ska vi använda?
• I de fall de nuvarande systemen ska behållas
– hur ska vi utveckla dem i uthållig riktning?
• I de fall de nuvarande systemen ska bytas mot
andra system – hur ska dessa nya system utformas och drivas för att uppnå uthållighet?

