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Kvällens agenda

 Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken.

 Vad kommer hända den närmaste tiden. 

 Inkomna synpunkter. 

 Övriga frågor och diskussioner. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vårt verktyg, kretsloppsstaden, för att ta vara på och identifiera olika energiströmmar i staden och omvandla dessa till nyttor för alla som bor och verkar i staden. 



Sobacken 171119 



Sobacken 180416 





Sobacken 180806 





Inkomna synpunkter



Kundsynpunkter över tid
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Lukt 2018 Antal 14
Tillfällen 10
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Buller 2018

Antal 0
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Vad händer i projektet

Energi- och Miljöcenter TM



Driftsättning (intrimning) –
Avloppsreningsverket 18 maj 2018



Fortsatt byggnation av Kraftvärmeverket



Övergripande tidplan

Start intrimning
1/12, 2018

Start provdrift
1/3, 2019

Kraftvärme-
verket

2018 2019

Start 
intrimning

18/5, 
2018

Start 
provdrift

13/8, 2018

Slutbesiktning 
klar

29/3, 2019
Avloppsrenings-
verket

2018 2019



Vad har hänt den senaste perioden
 Driftsättning (intrimning) av avloppsreningsverket och 

rötningsanläggning på Sobacken.

 Avloppspumpstationen vid Gässlösa startad och pumpar all staden 
avloppsvatten till Sobacken.

 Gasproduktion startad och fackla bränner upp gasen.

 Gässlösa avloppsreningsverk avställt och fungerar som en extra 
utjämning om något drifthaveri skulle ske på den nya 
pumpstationen eller det nya avloppsreningsverket på Sobacken.

 ”Tätt hus” i kraftvärmeverket.

 Samtliga stora enheter såsom panna, turbin osv. är monterade i 
kraftvärmeverket.

 Finplanering påbörjad (gräs, buskar, asfalt osv.).



Vad händer framöver?
 Fortsatt driftsättning (intrimning) av avloppsreningsverket och 

rötningsanläggning på Sobacken.

 Mottagning av fett, externt slam och torrt slam.

 Provdrift och prestandaprov av avloppsreningsverket och 
rötningsanläggningen.

 Gasklocka skall inkopplas i befintligt gassystem på Sobacken och 
fungera som en utjämning i hela systemet.

 Mycket installationsarbete kvarstår i kraftvärmeverket.

 Intrimning (börja elda) av pannan sker i månadsskiftet 
november/december.

 Start provdrift av hela kraftvärmeverket sker 1 mars 2019.

 Finplanering (gräs, buskar, asfalt osv.)



Energi- och miljöcenter TM



Nya avloppsreningsverkets utgående 
begränsningsvärden
 Kväve (Ntot): 8 mg/l (årsmedelv.) 15 mg/l

 Organiskt material (BOD7): 8 mg/l (kvartalsmedelv.) 10 mg/l

 Fosfor (Ptot): 0,2 mg/l (kvartalsmedelv.) 0,5 mg/l

 Entreprenörens garanterade värden är 10 % lägre än 
ovanstående för att utgående begränsningsvärden alltid 
skall innehållas.



Vad har vi för uppmätta utgående 
begränsningsvärden från avloppsrenings-
verket?

 Kväve (Ntot): 8,7 mg/l (slutet av juli 2018)

 Organiskt material (BOD7): <4 mg/l (slutet av juli 2018)

 Fosfor (Ptot): 0,055 mg/l (slutet av juli 2018)



Vilka anläggningsdelar ingår i avloppsrenings-
verket?

Mekanisk rening Biologisk rening Kemisk rening



Mekanisk rening 

 Mottagningsbassäng för att eliminera luktemissioner från 
inkommande avloppsvatten

 Rensgaller, tvättpress och renstvätt
 Sandfång inkl. sandtvätt
 Kanalbassänger och högflödeskammare
 Försedimenteringsbassänger inkl. primärslamavskiljning



Biologisk rening

 Utgörs av två identiska, parallella linjer med ett modifierat 
och optimerat aktiverat slam, s.k. UCT-process för 
avlägsnade av näringsämnen (N och P) och kol (BOD7). 

 Fyra delsteg; anaerob, anox, aerob/ox samt deox. 
 Varje linje har fyra slutsedimenteringsbassänger.



Efterpolering och kemisk rening samt 
högflödesbehandling
 Tvåstegsprocess - första steget är kemisk behandling i två 

ActifloTM-linjer och det andra steget är behandling i två 
mikrosilar.

 När det är högflöde (>5 700 m3/h) finns en ActifloTM-enhet 
med automatisk anpassning för separat högflödes-
behandling. 



Efterpolering och kemisk rening samt 
högflödesbehandling, forts.

 ActifloTM-processen använder mikrosand för en snabbare 
flockning och en mycket snabbare sedimentering.

 Tillåter en ytbelastning på mer än 120 m/h. 

 Resultatet är en mycket kompakt anläggning med mindre 
än 7 minuters uppehållstid. 
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Rejektvattenbehandling

 En s.k. sidoströms rejektvattenbehandling, baserad på 
anammox-bakterier kallad HYBAS Anita™Mox.

 Processen avskiljer kväve utan att använda kol. 

 Processen stöder målet att upprätthålla en hög kolskörd i 
försedimenteringsbassängerna. 

 HYBAS Anita ™ Mox-process är en mycket robust och effektiv 
grundläggande process för kvävereduktion med tanke på den 
höga andelen kväve som finns i rejektvattnet.



Luktreduktion

 Avloppsreningsverket, slam– och rötningsanläggningen är 
bestyckad med luktreduktion.

 Typer: Biofilter och granulerat aktivt kolfilter.



Löpande information på vår hemsida



Frågor och diskussioner



Tack för idag. 

Välkomna till 

Familjedag på Sobacken under 
Kretsloppsveckan.
Söndagen den 9 september, kl. 10-14. 
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