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Framtidens
avloppsrening
i Kungsbacka

Slam

Slammet som blir kvar innehåller mycket näringsämnen,
framförallt fosfor. Slammet genomgår förtjockning, avvattning och kalkning, och sprids efter provtagning som
gödning på åkermark.

Vi filtrerar sedan vattnet i 16 sandfilter, ungefär en meter
tjockt lager av finkornig sand som samlar upp små partiklar
som kan finnas kvar i vattnet. Efter sandfiltren tar vi vattenprover innan det renade vattnet leds ut i Kungsbackaån,
nära utloppet i Kungsbackafjorden.

Sandfilter

Från den biologiska reningen rinner en blandning av slam
och vatten vidare till två sedimenteringsbassänger. Här
sjunker slammet till botten medan det rena vattnet på
ytan rinner vidare.

Sedimentering

med hjälp av bakterier i en process som kallas aktivt slam. Det
innebär att en del av slammet ständigt pumpas tillbaka till början
av processen för att bibehålla bakterierna.
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Sandfång
Sanden skiljs av för att inte skada våra maskiner och
pumpar.

Biologisk rening med aktivt slam
På många svenska reningsverk renas fosfor genom
dosering av fällningskemikalier. På Hammargårds
reningsverk (och även på våra verk i Kullavik och
Lerkil) renar vi istället det mesta av fosforn biologiskt, alltså med hjälp av bakterier. Den viktigaste bassängen
på verket består av fyra lika stora tårtbitar som antingen luftas
eller rörs om med hjälp av omrörare. Här sker den biologiska
reningen där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen renas

Med uppgraderingen av Hammargård till framtidens avloppsrening
gör Kungsbacka kommun sin enskilt
största miljösatsning någonsin.

Så funkar
Hammargårds
avloppsreningsverk

Kungsbackafjorden blir renare och
friskare samtidigt som vi ser till att
Kungsbacka stad kan fortsätta att
utvecklas i framtiden.

Ett vanligt dygn tar reningsverket emot lite mer än
10 miljoner liter avloppsvatten. I gallren samlar vi
upp det som egentligen inte ska till reningsverket:
hushållspapper, våtservetter, bindor, kondomer och
annat som har spolats ned i toaletten men som egentligen skulle
ha slängts i papperskorgen.

Mekanisk rening med galler

Nu förbereder vi för en utbyggnad
av Hammargårds avloppsreningsverk. Uppgraderingen innebär både
en ökad kapacitet och en högre
grad av rening.

Vad kostar det?

Kostnaden för det nya avloppsreningsverket
beräknas ligga i storleksordningen 400–500
miljoner kronor. Det blir den största enskilda
miljöinvesteringen i Kungsbacka kommun
någonsin.

Vad betyder utbyggnaden
för mig som abonnent?

Hammargårds reningsverk
invigdes 1970 och byggdes
ut i slutet av 80-talet.

Kungsbacka kommun planerar för en
utbyggnad av Hammargårds avloppsreningsverk. Uppgraderingen innebär
både en ökad kapacitet och en högre
grad av rening.

når gränsen för tillståndet inom några år. Om
vi inte bygger ut skulle det betyda stopp för nya
bostäder i Kungsbacka stad med omnejd.

Vad blir kapaciteten
efter utbyggnaden?

Kungsbackas befolkning ökar och därmed även
behovet av avloppsrening. Ett reningsverk med
ökad kapacitet och bättre rening säkerställer att
vi och framtida generationer kan bo i Kungsbacka och njuta av ett rent hav också i framtiden.

Den framtida belastningen på verket beräknas
till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med
en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall
Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna)
innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år
2035 respektive 95 000 år 2050.

Kunde vi inte istället bygga ett nytt
verk ute vid kusten?

Blir det ökade utsläpp
i Kungsbackafjorden?

Varför bygger vi ut reningsverket?

Att uppgradera Hammargård är det billigaste
alternativet. Det har fördelen att ingen ny mark
behöver exploateras och inga nya ledningar
behöver dras.

Vad händer om vi inte gör något?

Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot
avloppet från motsvarande 41 000 personer, och
har tillstånd för 52 000. Beräkningar visar att vi

Det renade vattnet från Hammargård släpps ut
i den nedre delen av Kungsbackaån som mynnar
i Kungsbackafjorden. För att belastningen
på den känsliga miljön i fjorden – ett Natura
2000-område – inte ska öka måste ett verk med
högre kapacitet ha en högre grad av rening av
kväve och fosfor. I uppdraget ingår även att titta
på om det nya verket ska kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

Ett reningsverk bekostas inte av skattemedel
utan finansieras genom VA-taxan. Beroende
på den slutgiltiga kostnaden beräknas det nya
verket innebära en taxehöjning på cirka fem
procent årligen under fem år, utöver ordinarie
taxehöjningar. Vi planerar att börja höja taxan
tidigast från och med 2021.

När blir det färdigt?

Vi arbetar på att skicka in en ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen hösten 2020. Besked
om miljötillstånd beräknas vara klart sommaren
2022. Efter besked om miljötillstånd planerar
vi att gå ut med förfrågningsunderlaget för
upphandlingen av entreprenaden.
Byggstart tidigast 2023, och det uppgraderade
verket skulle kunna vara i drift 2026. l

