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Sammanfattning 
ELVA AB har av Norrköping Vatten och Avfall fått i uppdrag att ta fram ett förprojektering för 
luktreducering vid Slottshagen avloppsreningsverk. 
 
Uppdraget ska resultera i konkreta förslag på åtgärder för att reducera risker för olägenhet för 

allmänheten med avseende på lukt från verksamheten vid Slottshagen avloppsreningsverk. 

Föregående utredningar och provtagningar genomförda av ÅF har identifierat källor till lukt och 

föreslagit övergripande åtgärder. Anläggningsdelar som är källor till lukt är inkommande system samt 

renshantering, biologisk rening samt både våtslam- och torrslamhantering. 

Av ÅF föreslagna metoder grundar sig i övertäckning, behandling samt flytt av utsläppspunkt för 

emissioner till luft.  

Man bör överväga att genomföra ombyggnationer i två etapper, en första etapp där de fastslagna 

zonernas upptagningsområden samlas ihop genom om- & tillbyggnationer och en andra etapp där 

behandlingsmetoder för frånluften i respektive zon installeras.   

Slutliga metoder för behandling av frånluft vid respektive zon bör fastställas först då provtagning och 

analys på luft från respektive upptagningsområde genomförts. Resultaten av detta ligger till grund 

för dimensionering, teknikval och prestandakrav. 

Att bygga in och uppföra luktreducerande åtgärder innebär kostnader motsvarande 70 – 156 

miljoner kronor. För verksamheten på plats finns idag inga myndighetskrav på att reducera 

luktemissioner ytterligare och det är viktigt att fastslå var sådan krav skulle komma ifrån då det kan 

ge viktig vägledning i vem som skall stå för kostnader.  

Föreslagna alternativ till åtgärder har en mycket tydlig inverkan på verksamhetens drift. Reningen av 

avloppsvatten kommer att påverkas i mycket liten utsträckning, men tydliga rutiner för arbetssätt 

och handhavanden behöver införas för att luktemissioner skall kunna tas omhand. Detta kommer 

kräva strikta arbetssätt som också kommer vara tidskrävande då den mänskliga faktorn kommer ha 

stor inverkan på resultatet.   
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1 Inledning 
ELVA AB har av Norrköping Vatten och Avfall fått i uppdrag att ta fram en förprojektering för 
luktreducering vid Slottshagen avloppsreningsverk. 
 
Uppdraget ska resultera i konkreta förslag på åtgärder för att reducera risker för olägenhet för 

allmängeten med avseende på lukt från verksamheten vid Slottshagen avloppsreningsverk.   

1.1 Uppdragets omfattning 

ELVA AB ska upprätta: 

 Principförslag: 

o Övergripande text med förslag. 

o Teknisk beskrivning över förslag. 

o Bedömning av påverkan på drift. 

 Kalkyl som presenteras som bedömd kostnad för föreslagna åtgärder. 

 Schematisk bild/Flödeschema. 

 Situationsplan avloppsreningsverket. 

o Detaljplaner för föreslagna åtgärder. 

Uppdraget bygger vidare på utredningar genomförda 2014-2015 av ÅF i vilka källorna till lukt är 

identifierade och kvantifierade.  
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2. Tidigare utredningar 
ÅF har under 2014-2015 genomfört ett antal utredningar för att identifiera och kvantifiera källorna 
till lukt inom verksamheten. I utredningarna har man också genomfört modellering för att bedöma 
källornas sannolika påverkan inom det geografiska området.  
 
Utredningarna som ÅF genomfört och som ligger som grund för detta arbete är:  

- Luktriskvärdering 2014-11-28 
- Kommentar till kompletterande mätningar 2015-02-18 
- Luktutredning för Slottshagens reningsverk 2015-02-23 
- Luktprovtagning Slottshagens reningsverk 2015-02-23 
- Luktutredning för Slottshagens reningsverk – tekniska åtgärder 2015-04-20 

 
Utredningarna har mynnat ut i ett antal källor i form av:  

1. Inlopp inkl. externaslammottagning. 

2. Ventilation grovrenshantering. 

3. Biofilter.  

4. Externslamrum med Ozonaggregat.  

5. Externslamtank. 

6. Slamkanal.  

7. Gasklocka. 

8. Försedimentering inkl. luftat sandfång. 

9. Biosteg. 

10. Bioslamförtjockare. 

11. Primärslamförtjockare. 

12. Utjämningsförråd.  

13. Torrslamhantering inkl. lagring på platta.  

14. Ventilation gasuppgradering.  

 
I varierande grad så bidrar källorna med mer eller mindre lukt i samband med olika 
driftlägen/aktivitet/status inom verksamheten.  
 
I ÅF´s utredningar återfinns även jämförelse mellan Slottshagens luktemissioner och dels 

riktvärden/acceptansgrunder men också referenser inom och utanför Sverige.  

ÅF sammanställer en rad åtgärder för att nå en acceptabel situation enligt följande: 

1. Bättre rening av utsläppet från biofiltret.  

2. Täckning av bassänger och rening av frånluften från försedimentering och sandfång. 

3. Flyttning av slamlager från området. 

4. Inbyggnad av slamlastning med efterföljande rening av frånluften. 
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5. En gemensam reningsutrustning för luft från inlopp, grovrens, sandfång, försedimentering 

samt frånluft från inbyggd slamutlastning med en skorstenhöjd om 30 m från 

luktreningsutrustning.  

Dessa åtgärder bedömer ÅF som tillräckliga för att hindra framtida klagomål på lukt från 

anläggningen vid normala driftförhållanden.  

 

3. Principiellt genomförande av föreslagna åtgärder 
Beroende på behov så kan luktreducerande anläggningen definieras som uppsamling – behandling – 

utsläpp till recipient.  

En första zonindelning görs för att samla in den volym som skall behandlas. Uppgifter hämtade ur 

ÅF´s rapport Luktprovtagning Slottshagens reningsverk, dat. 2015-02-23 samt ELVAS uppskattningar. 

# Anläggningsdel Zon- 
tillhörighet 

Yta 

[m2] 

Flöde 

[m3/h] 

1. Inlopp inkl. externslammottagning. A - <600 

2. Ventilation grovrenshantering. A - 5000* 

(3000)**  

3. Biofilter.  A - 5000* 

(3000)** 

4. Externslamrum med Ozonaggregat.  B - 500 

5. Externslamtank. B 130 *** 150 

6. Slamkanal.  C 35 1050 *** 

7. Gasklocka. B - - 

8. Försedimentering inkl. luftat sandfång. A 1760 + 260 1260 Sandfång 

9. Biosteg. C 2137 - 

10. Bioslamförtjockare. B 130 ~25 m3/h 

11. Primärslamförtjockare. B 130 ~25 m3/h 

12. Utjämningsförråd.  B 130 ~25 m3/h  

13. Torrslamhantering inkl. lagring på platta.  D 8500 *** - 

14. Ventilation gasuppgradering.  A - - 

* Fläktens maximala kapacitet.   ** Fläktens inställda kapacitet.   *** ELVA AB´s uppskattningar. 
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Sammaställning per zon. 

# Zon- 
tillhörighet 

Anläggningsdel Luftflöde 

[m3/h] 

Ventilation och 
behandling se 

Bilaga 

1. A Inlopp, externslammottagning, 
grovrens, gasuppgradering samt 
försedimentering och sandfång. 

Alt.1 Överdäckad - 10.500  

 

Alt.2 Överbyggd - 37.500 

V-57.8-0011 

 

V-57.8-0012 

 

2. B Externslamtank, gasklocka, 
slamförtjockare samt 
utjämningslager. 

 

8.500 V-57.8-002 

3. C Biosteg och slamkanal. Utgår. 

 

 

4. D Torrslamhantering Alt.1 Slamsilo - 5.000  

 

Alt.2 Överbyggd 
slamplatta - 40.000 

 

V-57.8-002 

 

V-57.8-003 
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Zonfördelning enligt tabell, taget ur bilaga A001-1.  
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3.1 Baserat på zonindelning och behandlingsbehov så föreslås följande åtgärder: 

 

Zonområde A – Inlopp, externslammottagning, grovrens, gasuppgradering samt 

försedimentering och sandfång. 

Flera olika processfunktioner omfattas av zonområde A och processluft tillförs i vissa steg. 

I denna förprojektering så föreslås 

överbyggnad av inloppet med en huskropp 

som täcker trapp ned till inloppskulvert 

samt externslammottagning.  

 

 

 

 

  Principiellt utförande av huskropp.  

 

 

Inloppskanalen däckas över med SFG-profil och ansluts mot frånluft för att skapa ett undertryck. 

Inloppskulvertens mynning förses med membranduk för att hindra avventilering av ledningsnätet.  

Befintlig grovrens- och sandhantering ansluts i sin nuvarande utformning mot kanaliseringen för 

gemensam frånluftsbehandling.  

Efterföljande luftade kanalsystem däckas över med SFG-profiler och ansluts mot frånluft för att skapa 

ett undertryck.  

Båda linjerna med luftade sandfång däckas över med SFG-profiler och ansluts mot frånluft för att 

skapa ett undertryck. Frånluften leds till gemensam frånluftsbehandling.  

Båda linjer med försedimentering däckas över med membran av PVC och polyester vilka bärs upp av 

ett ramverk i aluminium och stål.  
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SFG-profil av aluminium.  

 

 Överdäckning med membran av PVC och 

polyester inkl. ramverk.  

Behandling av kanaliserad frånluft sker med oxidation i kombination med aktivkolfilteranläggning.  

Alternativ externslamhantering 

Externslammottagning är idag förlagd till inloppskanalen. Denna är möjlig att flytta till annan plats på 
ledningsnätet. En sådan lokalisering skulle kunna vara bättre ur flera perspektiv, såsom 
luktemissioner, transporter och tillgänglighet. Viktig ur placeringssynpunkt är kapaciteten i 
ledningsnätet vilket behöver fastställas mycket noggrant.  
 
Kostnaden för en sådan mottagningsstation är bedömd till ca 3,4 – 3,5 miljoner SEK, beroende på 
lokala förhållanden och önskad kapacitet. Det är viktigt att beakta att valet av placering har stor 
inverkan på utformningen och därmed slutlig kostnad. För en mer specifik kostnadsbedömning bör 
frågan i så fall utredas separat.  
 
Denna kostnadsbedömning är särredovisad och är ej medtagen i föreslagna utformningar enligt 
alternativ 1 och 2.   
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Avledning av behandlad frånluft sker med 30 meter hög skorsten, typ Källreda plåt.  

 

Gasuppgraderingen ansluts vid behov. 

 

 Teknisk beskrivning 

 Inloppskulverten tätas och överbyggs med en huskropp i anslutning till spiraltrappa. I 

överbyggnaden inryms en innesluten mottagningsmöjlighet för externslam som motverkar 

en spridning av luktemissioner.  

Nuvarande funktioner i inloppskulverten beaktas och möjlighet till lyft av utrustning och 

materiel sker via håltagning i bjälklaget vilket överdäckas med lyftbar betongplatta.  

 Överdäckning av inloppskanal med SFG-profil som ersätter befintlig gallerdurk.  

 Inloppskulvertens mynning förses med membranduk för att hindra avventilering av 

ledningsnätet vilket skulle belasta frånluftsbehandlingen. 

 Anslutning av befintlig grovrens- och sandhantering till gemensam frånluftsbehandling.  

 Överdäckning av efterföljande luftade kanalsystem med SFG-profil och anslutning mot 

frånluft.  

 Överdäckning av luftat sandfång med SFG-profil och anslutning till frånluftssystem. Anpassas 

efter kapacitet på blåsmaskiner. 

 Överdäckning av försedimentering med membran av PVC och polyester med anslutning av 

frånluft för att hålla ett undertryck.   
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 Frånluftsbehandling i form av anläggning och installation av fotooxidation med tillhörande 

aktivkolfilter.   

 Uppförande av 30 meter hög skorsten för avledande av behandlad frånluft. Material rostfritt 

syrafast (SS-EN 1.4404). 

 För byggda delar genomförs nödvändig pålning. 

 

 

För Zonområde A återges kostnaderna för två alternativa lösningar vars innehåll skiljer sig på 
följande punkter: 

Alt.1 Sandfång däckas över med SFG-profil, försedimentering däckas över med membran av 
PVC och polyester. 
 
Valet av frånluftsbehandling är i detta alternativ oxidationsanläggning med 
aktivkolfilter. 
 
För denna lösning uppförs en skorsten med en inre diameter på 600 mm. 
 

Alt.2 Endast sandfång däckas över med SFG-profil och denna samt öppen försedimentering 
byggs in med stålhall med sandwichelement typ Llentab eller likvärdig, om ca 2500 m2. 
 
Valet av frånluftsbehandling är i detta alternativ är fortsatt oxidationsanläggning med 
aktivkolfilter men med den byggnaden för sandfång och försedimentering påkopplat. 
 
För denna lösning uppförs en skorsten med en inre diameter på 1100 mm. 
 

 

Kostnadsbedömning 

Kostnaderna omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage till färdig anläggningsdel. 

Alternativ 1 – Överdäckat sandfång och försedimentering. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

1. Överbyggd inloppsdel inkl. externslammottagning.  200.000 

2. Tätning av inloppskulvert. 500.000 

3. Överdäckning av inloppskanal.  100.000 

4. Skärm inloppskulvert.  10.000 
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Alternativ 1 – Överdäckat sandfång och försedimentering. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

5. Anslutningsdetaljer för befintlig grovrenshantering. 30.000 

6. Överdäckning sandfång och föregående kanalsystem. SFG-

profiler. 

900.000 

7. Överdäckning försedimentering, membranduk. 2.600.000 

8. Behandling med fotooxidation och kolfilter. 2.400.000 

9. Kanalisering frånluft. 700.000 

10. Skorsten DN1000 400.000 

Totalt för detta alternativ: 12.000.000 

 

Alternativ 2 – Överbyggnad samt överdäckat sandfång men ej överdäckad försedimentering. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

1. Överbyggd inloppsdel inkl. externslammottagning.  200.000 

2. Tätning av inloppskulvert. 500.000 

3. Överdäckning av inloppskanal.  100.000 

4. Skärm inloppskulvert.  10.000 

5. Anslutningsdetaljer för befintlig grovrenshantering. 30.000 

6. Överdäckning sandfång och föregående kanalsystem. SFG-

profiler. 

900.000 

7. Överbyggnad med stålhall med sandwichelement typ 

Llentab 

15.000.000 

8. Behandling med fotooxidation och kolfilter. 10.000.000 

9. Kanalisering frånluft. 1.400.000 

10. Skorsten DN1500 550.000 

Totalt för detta alternativ: 44.000.000 
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Zonområde B – Externslamtank, gasklocka, slamförtjockare samt utjämningslager. 

Våtslamhanteringen omfattar relativt små volymförändringar över ett kortare tidsperspektiv och det 

tillförs inte heller någon processluft till de olika bassängerna. 

Däremot så är karaktären på den luktemission som uppkommer från slamlagren tydlig och något 

man behöver säkerställa behandling av för att inte störa omgivningen. 

Vi föreslår överbyggnad av slamlager, externslamtank och slamförtjockare med en tät konstruktion 

samt avledning av frånluft till behandling.  

Behandling av kanaliserad frånluft sker men ny biofilteranläggning eller oxidation i kombination med 

aktivkolfilteranläggning.  

 

 

Teknisk beskrivning 

 Överdäckning av exterslamtank med konisk överbyggnad och anslutning till frånluft.  

 Överdäckning av slamförtjockare med SFG-profil och anslutning till frånluft. 

 Överdäckning av utjämningslager samt externslamlager och anslutning till separat frånluft 

och behandling. Detta på grund av EX-klassningen. 

 Installation av erforderlig ventilationsanläggning. 

 Anläggning av frånluftsbehandling antingen med fläktrum och biofilter eller med byggnad, 

fläktar, oxidationsanläggning samt aktivkolfilter. 

 Uppförande av 30 meter hög skorsten DN600 för avledande av behandlad frånluft. Material 

rostfritt syrafast (SS-EN 1.4404). 

 För byggda delar genomförs nödvändig pålning. 
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Kostnadsbedömning 

Kostnaderna omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage till färdig anläggningsdel. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

1. Överdäckning Externslamtank. 450.000 

2. Överdäckning slamförtjockare. 900.000 

3. Överdäckning utjämningslager. 450.000 

4. Behandling med oxidation och kolfilter. 10.000.000 

5. Kanalisering frånluft. 1.300.000 

6. Skorsten DN1000 400.000 

Totalt för detta alternativ: 20.200.000 

 

Zonområde C – Biosteg och slamkanal. 

Erforderlig åtgärd redan genomförd - Utgår. 

 

Zonområde D - Torrslamhantering 

Torrslamhanteringen innebär moment där partiklar och ämnen som luktar avges i varierande grad.  

Emissioner uppkommer mer påtagligt vid transportmomenten, dvs. transporten till och från 

slamplattan. Transporterna till slamplattan förekommer ofta mer frekvent och i mindre volym per 

tillfälle. Tömning av slamplattan utförs vid färre tillfällen men med längre sammanhängande tid. 

Utöver dessa tillfällen så uppkommer emissioner samtida med lagringen på plattan när ytan på 

slamhögen påverkas av yttre omständigheter samt när slamhögen dränerar av till plattan. Ett annat 

tillfälle som emissioner kommer uppkomma är om intern hantering måste ske under tiden för lagring 

så att slamhögen påverkas, t.ex. genom omlagring vid icke godkänt slam.     
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I denna förprojektering så är två alternativa lösningar framtagna.  

Alt.1 -  

Slamplatta 

Flytt av slamplatta inom området, överbyggnad av slamplatta med behandling av 

frånluft, anpassning torrslammets in- & utlastningsförfrande med ventilerad sluss 

både vid avvattningen och vid slamplattan. 

Frånluftsbehandling i form av fotooxidation och kolfilter för slamhall samt Ozonering 

med kolfilter för EEX klassade zoner. 

För denna lösning uppförs en skorsten med en inre diameter på 500 mm. 

Alt.2 - 

Slamsilo 

Flytt av slamplatta till annan geografisk lokalisering utanför 

verksamheten,(motsvarar även hämtning av annan aktör), ombyggnation av 

utlastningssystem för avvattnat slam vid centrifughall, uppförande av slamsilo för 

korttidslagring vid anläggningen samt påbyggnad med ventilerad sluss vid slamsilon. 

Frånluftsbehandling i form av fotooxidation samt kolfilter som är gemensam för silo 

och Zonområde B & D. 

För denna lösning uppförs en skorsten med en inre diameter på 1200 mm. 

 

Alternativ lokalisering av slamhanteringen 

Torrslamplatta kan anläggas på annan plats utanför verksamhetens tomt. Vår kostnadsbedömning 
för denna i erforderlig storlek uppgår till 7 miljoner SEK utan överbyggnad och 23 miljoner SEK med 
överbyggnad.  
 
I bedömningen ingår grundläggning och markarbeten, dock med reservation för försvårande 
markförhållanden på plats så som sank mark i behov av pålning eller berg och block i behov av 
sprängning. 
 
Denna kostnadsbedömning är särredovisad och är ej medtagen i föreslagna utformningar enligt 
alternativ 1 och 2.  

 

Alternativ att nyttja befintlig slamplatta 

Att nyttja befintlig torrslamplatta är ett alternativ. För att så skall vara möjligt så krävs dels att 
grundläggningen är tillräcklig för att man skall kunna bygga på plattan. I det fall att plattan ej kan 
bära en byggd konstruktion så innebär det mycket kostsamma förstärkningar.  
 
Den andra sakfrågan som behöver lösas är nyttjanderätten till den tomtmark på vilken befintlig 
slamplatta är byggd på. Det är idag inte helt klarlagt vem tomtmarken tillhör och denna fråga 
behöver lösas för att detta alternativ skall vara gångbart.  
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Teknisk beskrivning 

Alternativ 1. 

 Ny slamplatt anläggs inom anläggningens område.  

 Slamplattan är komplett med dräneringssystem samt pumpstation och tryckledning.  

 Överbyggnad av slamplatta med stålhall med sandwichelement typ Llentab eller likvärdig. 

 Uppförande av ventilationssluss i slamhall.  

 Installation av erforderlig ventilationsanläggning. 

 Anläggning och installation av frånluftsbehandling. 

 Uppförande av 30 meter hög skorsten för avledande av behandlad frånluft. Material rostfritt 

syrafast (SS-EN 1.4404). 

 För byggda delar genomförs nödvändig pålning. 

 

 

Exempel på byggnadstypen Llentab-hall. Bifogad bild illustrerar en hall med 7 meters takhöjd 

vilket ligger till grund för kostnadsbedömningen till Slottshagens försedimentering och sandfång. 
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Teknisk beskrivning 

Alternativ 2. 

 Ombyggnation av slamutlastning till torrslamsilo från slamcentrifuger. (Bilaga B). 

 Utlastningen förses med tätande bälg som dämpar luktemissioner. (Bilaga C). 

 Uppförande av torrslamsilo i anslutning till befintlig slamavvattningsbyggnad. 

 Uppförande av ventilationssluss i anslutning till slamsilons utlastning.  

 Installation av erforderlig ventilationsanläggning. 

 Anläggning och installation av frånluftsbehandling. 

 Uppförande av 30 meter hög skorsten för avledande av behandlad frånluft. Material rostfritt 

syrafast (SS-EN 1.4404). 

 För byggda delar genomförs nödvändig pålning. 

Kostnadsbedömning 

Kostnaderna omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage till färdig anläggningsdel. 

Alternativ 1 – Torrslamhantering på ny slamplatta. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

1. Ny slamplatta inkl. pålning. 27.000.000 

2. Överbyggnad av slamplatta med Llentabhall. 16.000.000 

3. Utlastningssluss vid centrifugavvattning. 5.000.000 

4. Behandling med oxidation och kolfilter. 11.000.000 

5. Skorsten DN1600 600.000 

Totalt för detta alternativ: 92.000.000 
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Alternativ 2 – Torrslamhantering i torrslamsilo. 

# Anläggningsdel Kostnad [SEK] 

1. Torrslamsilo 6.000.000 

2. Torrslampumpning till torrslamsilo. 500.000 

3. Utlastningssluss vid centrifugavvattning. 5.000.000 

4. Behandling med oxidation och kolfilter. 10.000.000 

5. Kanalisering frånluft. 1.300.000 

6. Skorsten DN1000 400.000 

Totalt för detta alternativ: 35.000.000 
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4.0 Slutord 
 

 Föreslagna åtgärder omfattar uppsamlande av identifierade källor till luktemissioner, 

behandlande av dessa och avledandande till luftrecipient.  

Föreslagna åtgärder innebär förbättringar endast avseende luktemissioner och innebär inga 

övriga förbättringar för verksamhet som idag bedrivs vid Slottshagens avloppsreningsverk där 

avloppsvatten tas emot, renas och släpps till vattenrecipient.  

 För de olika anläggningsdelarna kommer driften påverkas. På följande punkter kommer den 

dagliga verksamheten påverkas: 

o Överdäckade processer är svårare att vid rondering överblicka visuellt.  

o Tömning eller mottagning av interna eller externa mänger avlopp och slam till olika 

delar, så som exempelvis externslammottagning och externslamlager kommer 

behöva genomföras under tydliga rutiner för att inte överbelasta 

ventilationsanläggningen. Vilket kommer innebära att  dessa arbetsmoment kommer 

att bli mer tidskrävande. 

o En tydlig rutin för översyn av de luktreducerande anläggningarnas olika komponenter 

kommer behöva arbetas fram. Tillsyn på dessa anläggningsdelar och objekt kommer 

adderas till redan existerande arbetsuppgifter.  

o En tydlig rutin för transporter av slamfraktioner inom anläggningen kommer behöva 

arbetas fram och tydligt kommuniceras till externa aktörer verksamma inom 

området.  
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 En bedömning av tillkommande tillsynsbehov, underhållskostnader samt energiförbrukning 

är framtagen och resulterar i följande för föreslagen lösning med överbyggd 

försedimentering och slamhantering i silo. Tabellen återger behovet fördelat på Zon A+B 

samt Zon D, då dessa har var sin frånluftsanläggning med behandling.  

# Zon  Mängd Enhet 

Tillkomande effektbehov för fläktar samt reningsutrustning: 

 

Zon A & B 400 000 kWh/år 

Zon D 110 000 kWh/år 

Tillkommande tillsynsbehov: Zon A & B 34 tim/år 

Zon D 12 tim/år 

Underhåll samt utbyte av förbrukningsmaterial: 

(Byte av lysrör efter 12000 driftstimmar uppdelat per år) 

(Byte av aktivt kol, högt räknat 1 ggr/år , 22000:- /ton + 

frakt) 

Zon A & B 425 000 Kr/år 

Zon D 85 000 Kr/år 

 

 Externslammottagning är idag förlagd till inloppskanalen. Denna är möjlig att flytta till annan 

plats på ledningsnätet. En sådan lokalisering skulle kunna vara bättre ur flera perspektiv, 

såsom luktemissioner, transporter och tillgänglighet. Viktig ur placeringssynpunkt är 

kapaciteten i ledningsnätet vilket behöver fastställas mycket noggrant.  

Kostnaden för en sådan mottagningsstation är bedömd till ca 3,4 – 3,5 miljoner SEK, 

beroende på lokala förhållanden och önskad kapacitet.   

 Torrslamplatta kan anläggas på annan plats utanför verksamhetens tomt. Vår 

kostnadsbedömning för denna i erforderlig storlek uppgår till 7 miljoner SEK utan 

överbyggnad och 23 miljoner SEK med överbyggnad. I bedömningen ingår grundläggning och 

markarbeten, dock med reservation för försvårande markförhållanden på plats.  

 Hela verksamhetsområdet är mycket sankt varpå grundläggande pålning alltid är nödvändig 

vid uppförande av ny konstruktion. 

 Befintliga bassängblock och betongkonstruktioner är i behov av renovering inom en 

överskådlig tid. Dessa renoveringsåtgärder är lämpliga att genomföra samtida med att 

bassängblocken som berörs av renoveringsbehovet byggs över för luktreducerande åtgärder.  
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Åtgärderna är ofta kostsamma och stor del kan ligga i oförutsedda åtgärder som är svåra att 

på förhand mängda och budgetera för. Goda exempel finns där kostnaden per typ av åtgärd 

kan hållas nere genom ett effektivt upphandlingsunderlag och noggrant förarbete. Man bör 

även genomföra renoveringen i etapper då budgeterade medel snabbt går åt vid en större 

mängd oförutsett.  

Frågan om renovering av bassängblock och betongkonstruktioner är något som NoVA arbetar 

med redan innan denna förprojektering.  













Saxwerk’s sludge splash protection device  
The problem with sludge splashing while discharging to a lorry is now 
solved. Saxwerk has developed an automatic anti splash device.
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