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Sammanfattning 
 
Hammarö kommun bygger ett nytt reningsverk för avloppsvatten och organiskt 
hushållsavfall. Reningsverket består av en förbehandling, ett aktivt slamsteg samt en 
efterföljande våtmark.  Slammet hygieniseras i en våtkompost och avvattnas i en vassbädd.  
Avrinningen ska vara fosforrik och användas för kombinerad gödsling och bevattning. 
Avvattnat slam ska användas som jordförbättringsmedel.  Syftet med reningsverket är att få 
till ett lokalt kretslopp av organiskt hushållsavfall, och minskade avfallstransporter.  
Hammarö kommun ligger i Värmland vid Klarälvens mynning i Vänern.  Utanför centralorten 
finns spridd permanent bebyggelse och omfattande fritidsbebyggelse utan anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp.  Marken karakteriseras av berg i dagen, tunn jordmån, och lera 
eller tät morän.  Infiltration som reningsmetod har därmed dåliga förutsättningar.  Med 
nuvarande enskilda avloppslösningar föreligger stora risker för läckage av näringsämnen till 
Vänern.  Dåligt renat avloppsvatten utgör också en risk för vattenkvaliteten i enskilda 
brunnar.  Syftet med rapporten är att före byggandet av Hammarös nya reningsverk klargöra 
storleken på flöden av näringsämnen och mängden transporter av hushållsavfall i området.  
Detta för att etablera den nollpunkt som behövs för att senare kunna bedöma vilka 
förbättringar som uppnåtts med det nya reningskonceptet.  Från hushåll på östra Hammarö går 
930 kg kväve och 120 kg fosfor till det nuvarande reningsverket på Vidön, medan 2100 kg 
kväve och 370 kg fosfor läcker ut till omgivningen.  Transportarbetet på Hammarö för sopor, 
latrin, slam och tankinnehåll är ca 21000 km per år.  Detta fördelar sig på sopor 3900 km/år, 
latrin 480 km/år, slam 5700 km/år och tankinnehåll 11000 km/år. 

 
 
Summary 
 
The Hammarö municipality in the region Värmland is building a wastewater plant for both 
wastewater and organic household waste.  The aim is to create an ecologically sustainable 
system for the local recycling of wastewater and organic household waste.  The plant is based 
on biological purifying processes, and outflows are treated in a constructed wetland.  The 
sludge is treated in a wet compost and in a bed of reeds.  Phosphorous will be collected and 
used for fertilizer.  The net result is expected to be a decreased nutrient load to the recipient.  
Hammarö have a major town (of 12 000 people) with central water and wastewater facilities.  
The new plant is to serve scattered villages and cottage summer houses.  The performance of 
existing private wastewater treatments is in many cases unsatisfactory, and with the ground at 
Hammarö characterized by cliffs, thin layers of dirt, and moraine, the prospects for 
wastewater purification through infiltration is not good.  The aim of this report is to calculate 
the current situation regarding the flows of nutrients from private wastewater treatments, and 
the transport work of organic garbage and waste.  This to establish a baseline from which to 
judge the size of coming improvements.  From households in the eastern part of Hammarö, 
where households are to be connected to the new wastewater plant, leaks 2100 kg nitrogen 
and 370 kg phosphorous to the environment, whereas 930 kg nitrogen and 120 kg 
phosphorous is transported to the municipality’s existing wastewater facility.  Transports 
amounts to 21000 km annually, distributed as 3900 km/year for organic garbage, 480 km/year 
for latrine, 5700 km/year for sludge and 11000 km/year for closed tanks.   
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
 
Hammarö kommun ligger i Värmland vid Klarälvens mynning i Vänern, söder om Karlstad.  
Kommunen består av Hammarön samt ett antal mindre öar (bild 1).  Till ytan, 54 km2, är 
kommunen en av landets minsta.   
 
Hammaröns centrala delar har bergryggar i nord–sydlig riktning.  I vikar i den inre delen av 
Hammarön finns avsättningar av lera med vass och fuktälskande lövträd.  Öarna i skärgården 
är i allmänhet låglänta med tunt jordtäcke [NE 2005].  Hammarös natur har betydelse för 
reningen av enskilda avlopp, då berg i dagen, tunn jordmån och mark som består av lera eller 
tät morän innebär dåliga infiltrationsmöjligheter.    
 
Befolkningen bor i huvudsak i tätorten Skoghall och angränsande områden.  Utanför de 
tätbebyggda områdena finns endast spridd permanent bebyggelse samt omfattande 
fritidsbebyggelse [NE 2005].  Hammarö kommun har ett reningsverk, på Vidön väster om 
Skoghall, men de östra och södra delarna av kommunen är inte anslutna1.  Områdena där har 
spridd bebyggelse.  En stor del av bebyggelsen ligger nära vatten.  Redan i översiktsplanen år 
1990 uppmärksammades problemet med att allt fler fritidshus i dessa områden omvandlas till 
permanentboende, utan att ha tillfredsställande avloppshantering [Watz 1994].   
 

 
Bild 1.  Hammarö kommun.  Bild tagen från NE 2005. 
 
Befolkningen har ökat med ca 3 500 personer sedan mitten av 1970-talet [NE 2005].  I juni år 
2005 fanns 14 385 invånare i Hammarö [SCB 2005], och kommunens målsättning är en 
befolkning på 15 500 personer år 2010.  Efterfrågan på fler bostäder gör att nya 
bostadsområden på östra Hammarö planeras [Engström 2005].   

                                                
1 Det finns också enskilda avlopp på Nolgårdsholmarna och Hammarsudde på norra Hammarö. 
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Ökningen av permanentboende i de kustnära områdena inom kommunen, både genom 
konvertering av fritidshus och genom nybyggnad, innebär ett behov av ordnad VA-
försörjning på östra Hammarö.  Med nuvarande enskilda avloppslösningar föreligger stora 
risker för läckage av näringsämnen till Vänern.  Utläckage av dåligt renat avloppsvatten utgör 
också en risk för vattenkvaliteten i enskilda brunnar.  Många privata anläggningar är i så 
dåligt skick att de redan idag skapar olägenheter och utgör risker för såväl människa som 
miljö [Engström 2005].  
 
För att åtgärda avloppsproblematiken byggs ett reningsverk vid Sätter, och ett 
minireningsverk vid Rud.  Dessa dimensioneras för att ta hand om avloppsvatten och 
organiskt hushållsavfall från östra Hammarö, samt slam från kvarvarande enskilda 
avloppslösningar för fastigheter i södra Hammarö.  I ett första steg kommer avloppen inom 
delar av Bärstad och Lövnäs att kopplas ifrån kommunens reningsverk och anslutas till det 
nya reningsverket vid Sätter via en ny matarledning.  Prioritering vad gäller anslutning till 
reningsverk är sedan Torp, Rud, Tye, och sedan östraste delarna Larberg, Östanås, Geterud, 
Lindenäs [Hammarö kommun 2005a].  Nybyggnad i Gråberg tillkommer också, men när är 
inte bestämt.  Den övervägande delen av avloppsvattnet som kommer till verket är från 
hushållen, och spillvattnet från de få fastigheter där yrkesmässig verksamhet bedrivs kan 
jämställas med hushållsspillvatten. 
 
Reningsverket vid Sätter är inte ett konventionellt reningsverk utan har ett reningssystem 
baserat på biologisk rening som också omfattar våtkompost, vassbäddar och våtmarker 
[Hammarö kommun 2005b].  Minireningsverket är mer traditionellt, men det producerade 
slammet ska behandlas i våtkomposten i Sätter.  Systemet ska inte bara ta hand om 
avloppsvatten utan också, med hjälp av avfallskvarnar, det organiska hushållsavfallet.  VA-
nätet transporterar alltså både avloppsvatten och organiskt hushållsavfall.  Detta har flera 
fördelar: en större del av det organiska avfallet återvinns, processen underlättas av mer 
organiskt material i reningsverket, och avfallstransporterna minskar. 
 
Huvudreningsverket kommer att ha utlopp till Sättersviken.  Det är en nästan helt 
landomgiven vik som åtminstone sedan 50-talet haft en kraftig tillväxt av vass och 
bottenförsumpning på grund av övergödning.  I området finns idag djurbestånd (hästar och 
kor) samt enstaka fastigheter och åkerlandskap.  Området ner mot viken är platt och består i 
huvudsak av våtmark.  Kommunens avsikt är att reducera näringstillförseln till Sättersviken, 
så att den ekologiska balansen återskapas.   
 
Reningsverket består av en förbehandling, ett aktivt slamsteg samt en efterföljande våtmark.  
Våtmarkerna ska fånga upp resterna av näringsämnen och vara en säkerhetsåtgärd mot 
driftstörningar [Bakke 2004a].  De ska också rena näringsrikt dagvatten från kringliggande 
markområden [Bakke 2004b].  Efter våtmarkerna ska vattnet passera en vall för syresättning. 
Resultatet ska bli en tillförsel av näringsfattigt och syresatt vatten till Sättersviken.  Detta ska 
också förbättra genomströmningen och öka vattenmängderna till viken.  Bildat slam 
hygieniseras i en våtkompostreaktor.  Efter kompostering pumpas slammet över till en 
vassbädd för avvattning.  Avrinningen från vassbädden ska kunna användas för kombinerad 
gödsling och bevattning, helst i närområdet, exempelvis på den närbelägna Hammarö 
golfbana.  Avvattnat slam tas upp från vassbädden efter ett antal år och ska kunna användas 
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som jordförbättringsmedel, genom inblandning av sand och strukturmaterial [Hammarö 
kommun 2004]. 
 
Det ska också anläggas en ekopark kring Sättersviken, där allmänheten kan få information om 
miljö- och teknikfrågor som är kopplade till projektet, via uppsatta skyltar eller guidade turer. 
 
Projektet förväntas innebära en stor minskning av hushållssoporna, i och med att 
hushållsavfallets organiska och våta fraktion transporteras i avloppsledningarna, och därmed 
en minskning av soptransporterna. 
  
Syftet med det nya reningsverkssystemet är att skapa ett ekologiskt hållbart kretslopp för 
lokalt återbruk av avlopp och organiskt hushållsavfall.  Några av de resultat som Hammarö 
kommun förväntade sig av det nya reningsverket i ansökan till LIFE är: 
 
• Kretsloppsanpassad modell för hantering av avlopp och organiskt hushållsavfall. 
• Vetenskaplig utvärdering av biologiska metoder integrerade i ett komplett kretsloppssystem 

för små samhällen. 
• Minskning av avfallstransporter med 70%. 
 
Utvärderingen kräver att läget innan reningsverkets igångsättande är känt, för att förändringar 
ska kunna kvantifieras.  
 

1.2  Syfte 
 
Före byggandet av Hammarös nya reningsverk klargöra storleken på flöden av näringsämnen 
och mängden transporter av hushållsavfall i området.  Detta för att etablera den nollpunkt som 
behövs för att senare kunna bedöma vilka förbättringar som uppnåtts med det nya 
reningskonceptet. 
 

1.3  Mål 
 
• Kartläggning av de nuvarande strömmarna av näringsämnen från hushåll i området som ska 
anslutas till det nya reningsverket. 
• Kartläggning av den nuvarande mängden transporter för organiskt avfall som ska behandlas 
i det nya reningsverket. 
 

1.4  Avgränsningar 
 
Vad gäller näringsämnen redovisas flödena från områden som kommer att kopplas till 
reningsverk, d.v.s. östra Hammarö.  Det finns också områden på Hammarö som även i 
fortsättningen kommer att ha enskilda avlopp, men eftersom deras utsläpp inte påverkas av 
reningsverksbyggandet har de inte beräknats. 
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2  Metod 
 
De nuvarande strömmarna av kväve och fosfor från enskilda avlopp från hushåll i området 
som ska anslutas till det nya reningsverket har beräknats utifrån antalet människor och 
avloppsstandarden i området.  Antalet människor i området har beräknats med hjälp av 
statistik från SCB, och genom att antalet hus i området räknats på fastighetskartor.  Om husen 
används som fritidshus eller för permanent boende har framgått av register från Slam- och 
Brunnsrensning AB, tillsammans med antagandet att ingen hämtning av slam betyder att 
huset saknar WC och är en fritidsbostad.  Avloppsstandarden på östra Hammarö har skattats 
utifrån information från Slam- och Brunnsrensning, inventeringar av delar av området från år 
1989, 1994 och 2001, samt en ofullständig enkätundersökning om enskilda avlopp från 
2002/2003 som gäller hela Hammarö.  Vissa antaganden om reningsmetodernas effektivitet 
har sedan gjorts med stöd av litteratur, med hänsyn tagen till de speciella förhållandena på 
Hammarö. 
 
Kartläggning av den nuvarande mängden transporter för organiskt avfall i östra och södra 
Hammarö har gjorts genom sammanställning av information från Ragn-Sells som sköter 
hämtning av hushållssopor och latrin, och Slam- och Brunnsrensning AB som sköter tömning 
av enskilda avloppsbrunnar.  Transportsträckan mellan olika platser har räknats ut med 
Eniro’s kartfunktion. 
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3  Beräkningar 

3.1  Växtnäringsämnen i enskilda avlopp 
För att kunna beräkna hur mycket kväve och fosfor de enskilda avloppen bidrar med måste 
följande parametrar vara kända eller på något sätt skattas [Naturvårdsverket 1996]: 
 
• Avloppets innehåll av kväve och fosfor per person utan reningsåtgärder vid permanent 

respektive fritidsboende. 
• De olika reningsmetodernas effektivitet. 
• Antal boende i området uppdelade på permanent respektive fritidsboende. 
• Vilken typ av reningsmetod respektive fastighet har. 
• Vistelsetid i bostaden. 
• Avstånd från avloppsanläggningen till närmaste vattendrag så att retention i mark och 

vatten kan beräknas. 
 
De ekvationer som använts vid beräkningen av hur mycket kväve och fosfor som tillförs 
enskilda avlopp anges i bilaga 1. 
 

3.1.1  Avloppets innehåll av kväve och fosfor 
Den mängd kväve och fosfor som en person producerar under ett år är 5,0 respektive 0,8 kg 
(se tabell 1).  Halten fosfor i BDT-vatten beror i hög grad på om fosfatfria tvättmedel 
används.  Bakgrundsvärde när tvätt- och övriga rengöringsmedel inte innehåller någon fosfor 
är 0,15 kg; fosforn kommer då från matrester och annan organisk substans.   
 
Tabell 1.  Innehåll av totalfosfor och kväve i avloppsvatten från hushåll i kg per person och år 
[Sundberg 1995]. 
 Kväve (N) kg/år pe Fosfor (P) kg/år pe 

Fekalier  0,5 0,2 
Urin  4,0 0,4 
Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) 0,4 0,2 

Totalt  5 0,8 

 
För fritidshusen antas att de är bebodda två månader per år.  Det innebär att för varje person i 
fritidshus produceras 0,8 kg kväve och 0,13 kg fosfor per år.  Antagandet att fritidshus nyttjas 
två månader per år utgår från att de används under sommarsemestrar och några veckoslut.  
Samma värde har använts av Borg [1993], medan Carlsson [1999] antar att fritidshusen är 
bebodda 3,5 månader om året. 
 

3.1.2  Olika reningsmetoders effektivitet 
 
För hela Sverige gäller att många äldre hus i glesbygd och mindre samhällen har bristfälliga 
reningsanläggningar.  Ofta består reningen endast av någon enkel form av slamavskiljning.  
Hus som byggts under de senaste 30 åren är normalt försedda med ytterligare någon 
reningsmetod, men det har vid inventeringar visat sig att en mycket stor andel av dessa är i 
behov av upprustning [Naturvårdsverket 2005].  Vanliga reningstekniker förutom 
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slamavskiljning är infiltrationsanläggning, markbädd, sluten tank och minireningsverk.  
Förutom enskilda avlopp finns torra lösningar, vilket är vanligt i fritidshus. 
 
Naturvårdsverket har gjort en sammanställning över olika reningsmetoders effektivitet, se 
tabell 2. 
 
Tabell 2.  Reningseffekter i olika typer av reningsanläggningar [Naturvårdsverket 1987, 1991, 1995, 
1997].  Den stora spridningen i effektivitet för markbädd och infiltration beror av anläggningarnas olika 
ålder och utformning.  Anläggningarnas reningskapacitet minskar med tiden, hur snabbt beror av 
belastningen. 
Reningsmetod  Procentuell reduktion 

 Kväve Fosfor 
Enbart slamavskiljare 10-15 5-10 
Slamavskiljare + markbädd/infiltration* 10-85 25-90 
Sluten tank 100 100 
Minireningsverk (kemisk + biologisk rening) 20-50 70-90 
Kommunalt avloppsreningsverk utan kväverening 20 80-98 
Kommunalt avloppsreningsverk med kväverening 50-70 80-98 
* Förutsatt fungerande anläggningar reduceras fosfor bättre av infiltrationsanläggningar än av markbäddar, 
eftersom markbäddarna innehåller ett homogent grovkornigt material medan jordlagren under 
infiltrationsanläggningarna har ett större inslag av finmaterial.  Dessutom passerar avloppsvattnet en större 
jordvolym i en infiltrationsanläggning, vilket medför längre uppehållstid än i en markbädd [Nilsson & Englöv 
1979]. 
 
Den huvudsakliga uppgiften för slamavskiljare är att förbehandla avloppsvattnet genom att 
skilja av och lagra dels fasta partiklar som sjunker till botten, och dels ämnen som flyter upp 
till ytan.  Slamavskiljare renar fosfor och kväve med 10- 20% enligt Carlsson [1999].  
Slamavskiljaren töms normalt 2 gånger per år och slammet förs till ett kommunalt 
reningsverk. 
 
I en infiltrationsanläggning sprids det slamavskiljda vattnet över en viss area jordlager, 
infiltreras ned i marken och renas under transporten i naturliga jordlager.  Vattnet avleds 
sedan diffust till grundvattnet.  För att infiltration ska fungera tillfredsställande ska marken ha 
en naturlig infiltrerbarhet och det ska vara minst en meter till grundvattenytan [Ekblad 1999].  
Dessa förutsättningar är sällsynta på Hammarö.  Vid normalt välfungerande infiltration så 
renar slamavskiljare med infiltrationsanläggning kväve med 30% och fosfor med 85% enligt 
Kvarnäs & Johansson [1998].  Carlsson [1999] anger en reningsgrad på 20-40% av kvävet 
och 60-80% av fosforn.   
 
En markbädd är en konstgjord infiltrationsanläggning, där lager av grus och sand får ersätta 
de naturliga jordlager som används i en infiltrationsanläggning.  En markbädd anläggs 
vanligen endast om marken har otillräcklig infiltrationskapacitet [Ekblad 1999].  Vattnet 
samlas upp och avleds till en recipient som kan vara antingen yt- eller grundvatten.  En 
markbädd har ofta ett uppsamlingsrör för rent avloppsvatten nedlagt under sand- och 
gruslagren.  Eftersom markbäddar är konstgjord infiltration bör de fungera lika bra på 
Hammarö som på övriga platser i samma klimatzon.  En slamavskiljare med markbädd som är 
mellan 5-20 år gammal har en reningsgrad på mellan 10-40% för kväve och för fosfor 25-
50% [Carlsson 1999].  Fosforreningen är i genomsnitt 50% år 5-10, och 25% år 10-20 
[Naturvårdsverket 1990].  Enligt KTH [2004] ger en genomsnittlig markbädd en kväverening 
på 20% och fosforrening på 35%.   
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Uppsamling av avloppsvattnet från toaletter till en sluten tank är en lösning som funnits länge 
i områden där exempelvis lämplig recipient saknas eller risken för förorening av grundvatten 
och vattentäkter är stor.  Inom vattenskyddsområden erfordras sluten tank för WC-vatten.  
Inom vattentäktsområden krävs sluten tank även för bad- disk och tvättvatten (BDT-vatten).  
Hammarö har inga vattentäktsområden utan köper vatten till vattenledningsanslutna från 
Karlstad kommun [Jonsson, pers kom 2005].  En sluten tank för både WC- och BDT-vatten 
tar 100% av näringsämnena.  Avskiljning av WC-vatten till tank innebär ett avskiljande av 
90% av kvävet och 75-85% av fosforn (det högre värdet gäller om fosfatfria tvätt- och 
rengöringsmedel används [Sundberg 1995]), och enklare metoder kan då användas för att 
behandla BDT-vattnet.  Innehållet i tanken behandlas i kommunala reningsverk.  En mätare i 
tanken indikerar när den är full och fastighetsägaren tar då kontakt med en tömningsfirma 
[Sätherberg, pers kom 2005].  Sluten tank innebär ett stort transportarbete per abonnent. 
 
Minireningsverk bygger på samma processer som finns i kommunala reningsverk: 
sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning.  Med jämna mellanrum måste 
minireningsverken tömmas på slam.  Vissa anläggningar ger slam som efter kompostering 
kan användas som jordförbättringsmedel.  Andra transporteras till kommunalt reningsverk för 
vidare behandling [Hellström et al.. 2003].   
 
Torrtoaletter är toalettsystem som inte använder spolvatten, där toalettavfallet samlas upp och 
behandlas separat från eventuellt BDT-vatten.  Toalettavfallet komposteras vanligen, och 
används sedan på tomten.  Om materialet inte komposteras i uppsamlingsbehållaren måste 
latrinen antingen hämtas för vidare behandling eller omhändertagande, eller föras över till en 
separat kompostbehållare.  Torra toaletter innebär ett mycket litet läckage av fosfor [Tröjbom 
et al. 2003] och kväve [Palm et al.  2002] till vatten.   
 
I beräkningarna antas slamavskiljare samla upp 12,5% av kvävet och 7,5% av fosforn (i 
enlighet med naturvårdsverkets uppfattning).  En slamavskiljare följt av markbädd eller 
infiltration antas ge kväverening på 20% och fosforrening på 35%.  För markbädd är detta i 
enlighet med uppgifter från KTH [2004].  För infiltration är detta en mycket låg 
reningseffektivitet, som motiveras med att Hammarö har tunna jordlager som inte passar för 
infiltration, och att de flesta infiltrationsanläggningarna är gamla (se kapitel 3.1.4).   
 

3.1.3  Antal boende i området 
Antalet människor i området har beräknats utifrån antalet hus i området och statistik över 
antal boende per småhus.   
 
Här har använts siffran 2,7 personer per småhus, i enlighet med resultat från en studie i 
Västerås kommun [Lignell 2001].  I en studie över området kring sjön Glan användes värdet 
2,6 personer per småhus [Tröjbom et al. 2003].  En inventering i Lohärad och Skepptuna i 
Stockholms län gav 2,8 personer per hus [Andersson, 1994].  Hammarö kommun räknar med 
3 personer per småhus vid dimensionering av reningsverk [Zbasnik, pers kom 2005]. 
 
Antal hus i området framgår av fastighetskartor.  Om husen används som fritidshus eller för 
permanent boende framgår av register från Slam- och Brunnsrensning AB.  I de fall hus inte 
är registrerade för slamtömning antas de vara fritidshus.  I tabell 3 anges antal bostäder för 
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permanent bruk och antal fritidshus för olika områden på östra Hammarö.  
Områdesindelningen baseras på Slam- och Brunnsrensnings register.  
 
Tabell 3.  Antal bostäder för permanent bruk och antal fritidshus.  S&B hämtställen anger antalet 
tankar och slamavskiljare som Slam- och Brunnsrensning tömmer.    
 Antal enligt 

fastighetskarta 
Varav antal 

hus 
Varav antal 
fritidshus 

S&B 
hämtställen 

Gråberg 22 12 10 12 
Hult, Larberg, Utteråsen 20 19 1 20 
Rud, Skansviken, Brännäs, Toverud 232 125 107 152 
Torp, Kilene 52 45 7 46 
Tye 139 92 47 93 
Östanås, Geterud, Lindenäs 107 45 62 58 

Totalt 572 338 234 381 

 

3.1.4  Fastigheters avloppsstandard 
 
Slam- och Brunnsrensnings register visar hur många hämtställen för slam och tankinnehåll det 
finns, men inte i hur hög grad avloppsvattnet renas efter slamavskiljaren.  På östra Hammarö 
hämtas slam- eller tankinnehåll från 383 platser, se tabell 4. 
  
Tabell 4.  Hämtställen för avlopp på östra Hammarö. 

 Slamavskiljare 
Markbädd 
Infiltration 

Sluten tank 
 

Köksbrunn Summa 

Ö Hammarö permanenthus (antal) 265 73 0 338 
Ö Hammarö fritidshus (antal) 19 24 2 45 
Ö Hammarö permanenthus (%) 78 22 0  
Ö Hammarö fritidshus (%) 42 53 4  

 
Senaste inventeringen av fastigheternas avloppsstandard gjordes 1989 för Rud, 1994 för 
Geterud, Lindenäs och Hammarös västra strand, samt 2001 för Getingberget, Bärstad-
Gråberg-Larberg-Hult, och Geteryd-Östra Tye-Västra Hovlanda.  Resultatet redovisas i tabell 
5.  En inventering av avloppslösningarna på södra Hammarö (utom västra kusten) pågår 
[Norberg, pers kom 2005]. 
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Tabell 5.  Avloppsstandardsinventeringar för östra Hammarö 1989-2001. TC=torrklosett. Rud omfattar 
här inte Skansviken, Brännäs eller Toverud.  Geterud omfattar färre fastigheter hos Larsson [2001] än 
hos Watz & Dahlström [1994a].  
Område Hus Beskrivning Ref 

Bärstad + 
Gråberg + 
Larberg +  
Hult 

27 hus Fjorton hus har mycket låg reningsgrad (främst 
slamavskiljare för både WC och BDT), fem har rening av 
WC men BDT orenat eller till enbart slamavskiljare, åtta 
har omhändertagande av både WC och BDT. 

Larsson 
[2001] 

Geterud 22 fritidshus,  
1 permanenthus 

De flesta fritidshusen har TC och ingen rening av BDT.  
Två hus har mulltoa, två har WC med sluten tank, ett har 
WC med minireningsverk. 

Watz & 
Dahlström 
[1994a] 

Geterud + 
Ö. Tye + 
V. Hovlanda 

22 hus 
(fritidshus och 
permanenthus) 

Ett hus har mycket låg reningsgrad, tio har rening av WC 
men BDT orenat eller till enbart slamavskiljare, och elva 
har rening av både WC och BDT. 

Larsson 
[2001] 

Getingberget 19 fritidshus, 
1 permanenthus 

 

Bebyggt på 1940-talet.  Ett hus har WC, med sluten 
tank, övriga TC. För BDT har elva hus ingen rening, fem 
har slamavskiljare och tre har infiltrationsanläggning. Ett 
hus har inte vatten indraget. 

Larsson 
[2001] 

Lindenäs 32 fritidshus  Husen är uppförda 1930-1940. De flesta har TC och 
ingen rening av BDT. Mulltoa finns i viss utsträckning.  
Två tomter har WC, där går WC- och BDT–vatten till 
slamavskiljare och markbädd respektive infiltration.  

Watz & 
Dahlström 
[1994b] 

Rud 121 hus Femtionio hus har rening med minst 2-kammarbrunn och 
sluten tank. Sextiotvå hus har sämre rening. 

Watz 
[1994] 

 
Inventeringarna visar en stor variation vad gäller avloppsanläggningar.  De flesta fritidshusen 
har TC och ingen eller dålig rening av BDT.  Mindre än hälften av permanenthusen har rening 
som klassificeras som godkänd2. 
 
Lösningar för enskilda avlopp på kommunnivå redovisas i en enkätstudie från 2002/2003 
[Ejhed et al. 2004].  Där uppger Hammarö kommun att 600 enskilda avlopp finns i 
kommunen, fördelat på 400 permanenthus och 200 fritidshus.  Av dessa enskilda avlopp ska 
tio procent ha inventerats.  Bättre rening än enbart slamavskiljning uppges finnas i 300 
permanenthus och 30 fritidshus.  Vad gäller reningsmetod redovisas den för 445 
permanenthus och 35 fritidshus (tabell 6).  Det bör noteras att fastigheter med torra 
avfallslösningar inte räknas till kategorin enskilda avlopp, varför de flesta fritidshusen inte är 
med.  Uppgifterna om antal godkända avlopp och om avloppslösningar överstiger kraftigt det 
antal som uppges ha inventerats, varför de får ses som uppskattningar.  Dessutom överstiger 
antalet permanenthus med beskriven rening det uppgivna antalet permanenthus med enskilt 
avlopp, men det hör troligen ihop med att antalet hus med enskilda avlopp anges med bara en 
värdesiffra.  Likaså överskrider antalet fritidshus med infiltration eller tank uppgivet antal 
fritidshus med mer än slamavskiljning; siffran har getts med en värdesiffra och får ses som en 
grov approximation. 
 

                                                
2 Vad som är godkänd standard enligt lag är inte helt klart.  Miljöbalken säger att avloppsvatten skall avledas och 
renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer 
(kap 9, 7§).  Förordningen om miljöfarlig verksamhet preciserar reningskrav för vattenområden (dvs områden 
som lätt kan hamna under vatten); där det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller 
tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.   
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Tabell 6.  Fördelning av olika reningstekniker för enskilda avlopp i Hammarö kommun år 2002/2003 
[Ejhed et al. 2004]. 

 Slamavskiljare Markbädd Infiltration Sluten tank Köksbrunn Summa 

Hammarö 
perm.hus (S&B) 

395 99 0 489 

Hammarö 
perm.hus (enkät) 

45 50 250 100 0 445 

Hammarö 
fritidshus (S&B) 

23 40 2 65 

Hammarö 
fritidshus (enkät) 

0 0 30 5  35 

 
Enligt enkätundersökningen har en stor majoritet av fastigheterna på Hammarö infiltration 
som reningsmetod.  Åldern på infiltrationsanläggningarna i Hammarö anges till under 5 år för 
18%, 5-10 år för 8%, och 10-20 år för 74%.  Det är en stor övervikt av gamla anläggningar 
som kan väntas ha försämrad funktion. 
 
I beräkningarna används den fördelning som gäller för Hammarö kommuns permanenthus 
enligt Ejhed et al. [2004], det vill säga att av de fastigheter som har slamavskiljare har 13% 
endast slamavskiljning, medan 72% har efterföljande infiltrationsbädd och 15% har 
markbädd.  Data från Ejhed et al. [2004] överensstämmer något så när med kontrollerbara 
data från Slam- och Brunnsrensning; det totala antalet enskilda avlopp, 600 stycken, kan 
jämföras med att slam- och tankinnehåll hämtas på 559 platser på Hammarö – alltså en rimlig 
siffra, då de som har WC har antingen slamavskiljning eller tank.  Vidare överensstämmer 
antalet slutna tankar för permanenthusen.  Skillnader är att Slam- och Brunnsrensnings 
register anger femtio fler permanenthus med slamavskiljning än enkätundersökningen gör, 
och för fritidshusen är det är betydligt vanligare med tank i verkligheten än i enkäten.  
Differensen kan bero på att uppgifterna från Slam- och Brunnsrensning är färskare, från 2005, 
och speglar då en anpassning till krav på bättre rening av avloppsvatten.  I beräkningarna 
antas fritidshus med WC ha samma fördelning som permanenthus.  
 
En sluten tank kan användas till enbart WC-vatten, med en annan lösning för BDT-vatten, 
eller så kan tanken ta både WC- och BDT-vatten.  Här antas att tank används till WC-vatten, 
medan BDT-vatten från hälften av husen går till slamavskiljning och i övriga fall är orenat.  
Detta antagande baseras på avloppsinventeringen i Bärstad-Gråberg-Larberg-Hult och Rud 
(tabell 5).  
 
Fastigheter som saknar slamhämtning har olika torra system, som ger försumbara utsläpp till 
vatten [Palm et al. 2002].  Näringsläckage från dessa fastigheter kommer istället från BDT-
vatten, som med ledning av avloppsstandardsinventeringarna i Geterud, Getingberget och 
Lindenäs (tabell 5) antas sakna rening.  Vid kompostering av latrin från torrtoaletter avgår ca 
50% av kväveinnehållet till luft i form av ammoniak [Malmén 1999].  Resten av kvävet samt 
fosforn i WC-fraktionen kan antingen hämtas av Ragn-Sells eller komposteras och användas 
på tomten.  
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3.1.5  Vistelsetid i bostaden 
 
Eftersom det mesta av näringsämnena i avloppet finns i WC-fraktionen är andelen tid som 
tillbringas i hemmet av stor betydelse för mängden näringsämnen från enskilda avlopp.  
 
Vad gäller fritidshus antas att allt WC- och BDT-vatten som de boende ger upphov till under 
sin vistelse produceras i fritidshuset.  För de permanent boende antas att för de som går i 
skolan eller förvärvsarbetar sker 50% av toalettbesöken i hemmet, vilket gör att endast 50% 
av WC-vattnets innehåll av kväve och fosfor belastar de enskilda avloppen.  BDT-vatten antas 
produceras helt och hållet i bostaden. 
 
Andelen boende i Hammarö i olika ålderskategorier visas i tabell 7 [SCB 2004].  I gruppen 
20-64 år förvärvsarbetade 78% av kvinnorna och 81% av männen år 2003 [SCB 2003].  
Gruppen 0-19 år delas upp i undergrupper: de som är 0-2 år antas vara hemma, och de som är 
2-19 år antas vara i barnomsorg eller skola.  Det ger ett medelvärde på cirka 90% av gruppen 
0-19 år som är utanför hemmet dagtid.  Gruppen över 65 år antas tillbringa sin mesta tid i 
hemmet.  Detta ger ett genomsnitt på 70% av befolkningen som är utanför hemmet längre 
perioder.   
 
Tabell 7.  Befolkning på Hammarö.  
 % av befolkningen Utanför hemmet dagtid* (%) 

Ålderskategori Kvinnor Män Kvinnor Män 
0 –19 27 28 90 90 
20 –64 56 59 78 81 
65 – 16 13 0 0 

(*) eller nattetid om nattarbete. 

 
Om förvärvsarbetarfrekvens och vistelsetid i hemmet kombineras till en korrektionsfaktor fås 
0,65.  Borg [1993] kombinerar tids- och åldersfaktorer (ett medelvärde av "vuxen, icke 
förvärvsarbetande" och "vuxen, förvärvsarbetande heltid") och får en korrektionsfaktor på 0,6 
för beräkning av hur mycket näringsämnen som hamnar i avloppet.  Carlsson [1999] använder 
ett värde på 68% förvärvsarbetande från SCB [1998] och antar att 40% av toalettbesöken sker 
i hemmet, vilket sammantaget blir en korrektionsfaktor på 0,59.   
  

3.1.6  Retention i mark och vatten 
 
Vid beräkningar av näringsämnesläckage från enskilda avlopp antas vanligen en viss retention 
ske mellan avloppsanläggningen och närmaste vattendrag.  På grund av Hammarös speciella 
jordmån har denna antagits vara försumbar. 
 

3.2  Transporter 

3.2.1  Hushållssopor 
 
Områden som betraktas som landsbygd har soptömning varannan vecka, medan tättbebyggt 
område har soptömning varje vecka.  Sophämtningsturerna är organiserade så att man varje 
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vecka kör 5 mil; 2,5 mil på landsbygd och 2,5 mil i tättbebyggt område.  En landsbygdstur 
hämtar sopor på östra Hammarö, och den andra täcker in södra Hammarö. 
 
Vid hämtning av hushållssopor utgår bilarna från Östanvindsgatan i Karlstad, och soporna 
körs till avfallsverket på Heden i Karlstad.  Avstånd redovisas i tabell 8. 
 
Tabell 8.  Transportväg för hushållssopor.  
 Östanvindsgatan-

Bärstad 
Soprunda Bärstad-Heden Heden-Östanvindsgatan Totalt 

Avstånd (km) 11,5 50 12 1,5 75 

 
En sopbil drar 5,5-6 liter drivmedel per mil [Johansson, pers kom 2005].  Dispenser för 
enskild hantering av sopor finns inte registrerat [Jonsson, pers kom 2005]. 

3.2.2  Latrin 
 
Vad gäller avfall från torrklosett (latrin) så hämtas det under sommarmånaderna, 7 gånger per 
år, och lämnas till deponi på Djupdalen i Karlstad.  Latrinhämtning förekommer för 
landsbygd, inte för tätbebyggt område, och en runda är därför 2,5 mil.  De som har behov av 
ytterligare hämtningar kan köpa sitt kärl och ta det till en uppsamlingsplats på soptippen, där 
Ragn-Sells sedan tar det till Djupdalen.  Fler hämtningar behövs då fint väder förlänger 
säsongen, och för de två permanenthus som har TC.  Antalet behållare som hämtas beror till 
stor del på hur sommaren varit; somrar med övervägande vackert väder hämtas 300-400 
behållare per år på Hammarö, medan somrar med dåligt väder ger ca 200 behållare 
[Johansson, pers kom 2005].  Avstånd redovisas i tabell 9. 
 
 Tabell 9.  Transportväg för avfall från torrklosett.  
 Östanvindsgatan-

Bärstad 
Latrinrunda Bärstad-

Djupdalen 
Djupdalen-

Östanvindsgatan 
Totalt 

Avstånd (km) 11,5 25 20 12 68,5 

 

3.2.3  Slam- och tankinnehåll  
 
Innehållet i de slutna tankarna samt slammet från slamavskiljarna transporteras med slambil 
till det kommunala reningsverket på Vidön där det blandas med avloppsvatten från den 
kommunala avloppsanslutningen.  Turerna utgår från Mörmons industriområde på Hammarö.  
Avstånd redovisas i tabell 10.   
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Tabell 10.  Transportväg för slam och tankinnehåll 

 Mörmon – Område 
(km) 

Område – Vidön 
(km) 

Vidön – Mörmon 
(km) 

Hela rundan (km) 

Bena 10 13 3 26 
Gråberg 7 10 3 20 
Hult 7 9 3 20 
Nolgård 3 5 3 11 
Rud 10 12 3 26 
Skagene 7 10 3 20 
Takene 8 11 3 22 
Torp 6 9 3 17 
Tye 8 10 3 22 
V. Takene 9 12 3 23 
Östanås 8 10 3 21 

Takene=Östra Takene, Svenshult, Askhult, Mosserud, Tvärhult, Fiskevik 
Skagene= Stora Skagene och Västra Skagene. 
 
Slamhämtning sker vanligen vår och höst, men det förekommer också att fastigheter har 
tömning fyra gånger om året  (januari, april, juli, oktober), 3 gånger om året (mars, juli, 
november), eller enbart på våren eller på hösten.  Tömningsfrekvens redovisas i tabell 11. 
 
Tabell 11.  Antal permanenthus och fritidshus i olika områden på Hammarö med tömning av 
slamavskiljare 1 till 4 gånger om året. 

 4ggr/år 3ggr/år 2ggr/år 1ggr/år (vår) 1ggr/år (höst) 

 Perm.hus Perm.hus Perm.hus Fritidshus Perm.hus Fritidshus Perm.hus Fritidshus 
Bena   1    1  
Bråten   11  2  1  
Gråberg 1  5  3  1  
Hult 2 1 8  3  3 1 
Nolgård 2 2 17  1  2  
Rud 1 14 59  12 1 13 7 
St. Skagene  4 20  2  6 1 
Takene   27  6  8  
Torp 2 7 21  6  2 1 
Tye 2 1 45 1 13  8  
V. Takene   9  1 1 7 2 
Östanås 2 2 14 4 8 2 6 1 

 
Vid beräkning av hur många vändor slamsugningsbilen kör beaktas att den i möjligaste mån 
fylls varje gång.  Slamtransport sker med slamsugningsbilar på 9 kubikmeter.  En grov 
uppskattning av drivmedelsförbrukningen är 60 liter per dag för bilar på 9 m3, baserat på att 
en bil på 12 m3 drar 80-100 liter om dagen [Sätherberg T, pers kom 2005].  Sätherberg T 
anser att hur lång sträcka som körs per dag varierar så mycket att en gissning på 
drivmedelsförbrukning per mil inte blir relevant.  Vid förfrågan uppgav en försäljare av 
slamsugnings/spolbilar att de på 9 m3 drar ca 5,5 liter per mil inräknat förbrukningen då bilen 
går på tomgång under sug/spolarbetet [Kristensson, pers kom 2005]. 
 



 20 

De slutna tankarna varierar i volym mellan 2 och 14 m3.  Tömning rekommenderas att ske 
efter behov, det vill säga när tanken blir full.  Tömningsfrekvensen kommer därför att variera 
beroende på hushållets storlek, spolfrekvens och eventuell tillförsel av annat vatten 
(exempelvis vatten från skurhink) [Hellström et al. 2003].  Tömningsfrekvensen kan variera 
mycket mellan olika år, ex 4 gånger ett år och 20 gånger nästa år [Sätherberg M, pers kom 
2005].  Tyvärr finns detta inte registrerat, då fakturering sker direkt från slamsugningsbilen 
[Sätherberg M, pers kom 2005].  De flesta som har tank ringer Slam- och Brunnsrensning vid 
behov av hämtning.  De försöker tömma flera tankar på samma runda, men ofta är det inte 
möjligt på grund av önskemål om snabb tömning.   
 
Den information Slam- och Brunnsrensning AB har om tömningsfrekvens för tankar är att tre 
sommarhus på Rud har tömning en gång om året, och ett annat sommarhus på Rud samt ett 
hus på Tye har tömning två gånger om året – samtliga med tankar på 3 m3. 
 
Bedömningen av tankars tömningsfrekvens utgår ifrån att tankar tar WC-vatten, medan BDT-
vatten går andra vägar.  Hur mycket WC-vatten som produceras beror mycket på 
toalettmodellen.  En snålspolande toalett drar 2-3 liter, en normal 4-6 liter, medan en toalett 
av äldre modell kan dra 9-12 liter vatten per spolning [Törnqvist 2004].  Vid beräkning av 
genomsnittlig tömningsfrekvens har antagits att toaletterna drar i genomsnitt 5 liter/spolning, 
och att varje person använder WC fem gånger om dagen.  Liksom vid beräkning av 
näringsflöden antas att 71% av de bofasta förvärvsarbetar eller liknande.  För ekvationer se 
bilaga 1.  
 
Vid beräkningar av transportarbete för tankar bortses från eventuell samtömning.  Antalet 
slutna tankar redovisas i tabell 12. 
 
Tabell 12.  Antal permanenthus respektive fritidshus med sluten tank, och tankarnas sammanlagda 
volym, för olika områden på Hammarö. 
 Permanenthus med 

sluten tank (antal) 
Tankvolym 

(m3) 
Fritidshus med 

sluten tank (antal) 
Tankvolym 

(m3) 
Bena 12 41 8 24 
Gråberg 2 4   
Hult 2 5   
Nolgård 2 10   
Rud 26 83,5 19 65 
Skagene 4 14   

Takene 5 19 1 3 

Torp 7 27   

Tye 23 88   
V. Takene 3 16 7 23 
Östanås 13 54 5 18 

Takene=ö. Takene, Svenshult, Askhult, Mosserud, Tvärhult, Fiskevik. 
Skagene= Stora Skagene och Västra Skagene. 
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4  Resultat 

4.1  Näringsämnen från hushåll med enskilda avlopp 
 
De näringsämnen som produceras av hushållen delas upp i en del som körs till reningsverket 
på Vidön (tankinnehåll och slam från slamavskiljare), en del som läcker ut till omgivningen 
efter hushållens reningsanläggningar, och en del som deponeras eller används i form av 
kompost (från torrklosetter).  Att beräkna de flöden som fastnar i markbädd och 
infiltrationsanläggningar har inte bedömts som relevant.  Näringsämnesflödena redovisas i 
tabell 13.   
 

Tabell 13.  Näringsämnesflöden från hushåll i östra Hammarö till reningsverk, till omgivningen och till 
deponi eller kompost. 

 Till reningsverk Läckage Till deponi eller kompost 

 N (kg/år) P (kg/år) N (kg/år)  P (kg/år) N (kg/år)  P (kg/år) 
Gråberg 28 3 78 13 10 2 
Hult 36 4 130 21 0 0 
Rud 342 44 788 139 82 20 
Torp+kilene 100 12 291 48 6 1 
Tynäs 265 33 542 95 47 11 
Östanås 154 19 272 51 50 12 

Totalt 925 116 2101 367 196 47 

 

4.2  Transporter 

4.2.1  Hushållssopor och latrin 
 
Det totala arbetet för transport av sopor har beräknats till 75 km/vecka, vilket motsvarar 3900 
km/år.   
 
Transportarbetet för latrin är 480 km/år.   
 
Det innebär, med en drivmedelsförbrukning på 5,5-6 l/mil, en förbrukning på 2145-2340 l/år 
för sophämtning och 264-288 l/år för latrinhämtning.  Den sammanlagda förbrukningen av 
drivmedel för transport av hushållssopor och latrin blir cirka 2500 l/år. 
 

4.2.2  Slam och tankinnehåll 
 
Transporter av slam och tankinnehåll kommer att upphöra helt för hushåll som får avloppsnät.   
 
Vad gäller södra Hammarö, som även fortsättningsvis kommer att ha enskilda avlopp, så 
kommer transportvägen att bli kortare, vilket minskar transportarbetet.   
 
Det nuvarande transportarbetet redovisas i tabell 14 och 15. 



 22 

 
 
 
Tabell 14.  Transportarbete för slam och tankinnehåll till reningsverket på Vidön, för områden på östra 
Hammarö. 

 Transportarbete för slam (km) Transportarbete för tankinnehåll (km) 

Gråberg 180 360 
Hult 198 297 
Rud 1715 3712 
Torp 450 571 
Tye 968 2322 
Östanås 556 1198 

Totalt 4100 8460 

 
Tabell 15.  Transportarbete för slam och tankinnehåll till reningsverket på Vidön, för Södra Hammarö 
samt Nolgård. 

 Transportarbete för slam (km) Transportarbete för tankinnehåll (km) 
Bena 77 1625 
Bråten 132 0 
Nolgård 209 88 
Skagene 440 412 
Takene 462 528 
V.Takene 256 256 

Totalt 1607 2909 

 
För östra Hammarö är transportarbetet för slam och tankinnehåll 12600 km/år, vilket med en 
drivmedelsförbrukning på 5,5 l/mil blir 6900 l/år. 
 
Transporter av slam och tankinnehåll från Södra Hammarö samt Nolgård kräver ett 
transportarbete på 4520 km/år, vilket med en drivmedelsförbrukning på 5,5 l/mil blir 2500 
l/år. 
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5  Diskussion 
 
Uppdelningen i ’östra Hammarö’ och ’södra Hammarö samt Nolgård’ baseras på att östra 
Hammarö väntas anslutas till reningsverk.  Det är visserligen inte säkert att alla hushåll 
ansluts.  Processen kommer att ske gradvis.  Det är möjligt att vissa fritidshusområden på 
östra Hammarö inte ansluts alls.  Detta påverkar dock inte nulägesanalysen utan uppföljande 
undersökningar om resultat av de nya reningsverken.  Nolgårdsholmarna och Hammarsudde 
verkar inte vara prioriterade i avloppsnätsutbyggnaden, och har därför räknats till samma 
grupp som södra Hammarö.  
 
Störst osäkerhet för beräkning av näringsämnesflöden råder om vilka reningsmetoder som 
används, det vill säga fördelningen mellan enbart slamavskiljare, slamavskiljare med 
markbädd, och slamavskiljare med infiltration – samt dessas effektivitet. 
 
Producerad mängd näringsämnen per person i genomsnitt är väl studerat.  Antalet människor 
per småhus kan räknas ut mer exakt genom sammanställning av antalet boende i varenda hus, 
men det är knappast motiverat med tanke på att litteraturens värden är så samlade.  Hur stor 
del av året fritidshus är bebodda varierar med väderlek, dessutom kan det antas att fint väder 
innebär fler gäster på besök.  Att det är stor variation på avfallsmängden för fritidshus har 
påpekats av företaget som hämtar latrin.  När Carlsson [1999] anger 3,5 månader om året 
ingår en vintersemester, vilket troligen inte är så vanligt på Hammarö (speciellt inte för de 
med torrklosett).   
 
Graden av förvärvsarbetande baseras på ett stort statistiskt material.  Sysselsättningsgraden 
utanför hemmet för pensionärer och deltidsarbetare är mer osäker.  Antal toalettbesök i 
hemmet är en rimlig uppskattning, men skulle också kunna vara 40% som Carlsson [1999] 
gissar – vilket ger en skillnad på 11% om 70% av invånarna är utanför hemmet en tid 
motsvarande heltidsarbete.  Korrektionsvärdet för vistelse utanför hemmet ligger nära det som 
använts i andra studier.  De studier som redovisats här redovisar inte särskilda överväganden 
för icke vuxna individer. 
 
Det vore fullt möjligt att undersöka reningsmetod för varenda hus, men eftersom det är svårt 
att kontrollera effektiviteten hos anläggningarna skulle inte mycket vara vunnet.  Härav följer 
att av redovisade resultat ’Till reningsverk’, ’Läckage’ och ’Deponi/kompost’ är läckage till 
omgivningen den mest osäkra posten.  Det råder dock ingen tvekan om att läckaget till mark 
och vatten är den absolut största posten.   
 
Indelningen i områden är flexibel, vilket försvårar jämförelser mellan olika 
avloppsinventeringar och angivelser av antalet fastigheter i ett område.  Exempelvis definieras 
Geterud olika vid kommunens två avloppsinventeringar, och vilka områden som ingår i Rud 
är olika för Hammarö kommun och för Slam- och Brunnsrensning AB.  En exakt 
överensstämmelse mellan data från olika källor kan därmed inte förväntas. 
 
Transportarbete har beräknats för både östra och södra Hammarö.  Områdena kommer att 
påverkas i olika hög grad.  Det är bara i den östra delen som hushållen får avfallskvarnar.  
Södra Hammarö kommer dock att få kortare transportavstånd för slam.  Det är möjligt att 
sophämtningen också där kommer att effektiviseras.  Södra Hammarö bör därför inte 
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negligeras i en nulägesanalys av transportmängd för avfall.  Vad gäller transport av sopor och 
latrin kan det beräknade transportarbetet delas upp ungefär lika mellan östra och södra 
Hammarö.  Transportarbetet för slam och tankinnehåll är däremot betydligt större från östra 
än från södra Hammarö.  Tank är som väntat den mest transportintensiva reningsmetoden. 
 
Hämtningsfrekvensen för sopor och latrin är känd; de körs i bestämda rutter med bestämda 
intervall.  Slam har också känd hämtningsfrekvens och slamsugningsbilar körs från brunn till 
brunn tills bilen är fylld.  Tömningsfrekvens för tankar har beräknats.  Med gjorda antaganden 
för tankpåfyllning fås en tömningsfrekvens enligt tabell 16.  Antalet tömningar per år har 
bedömts som rimligt, och stämmer med uppgifter om normala hämtningsmönster.   
 
Tabell 16.  Tömningsfrekvens för hushåll på 2,7 personer, åretruntboende. 
Tank (m3) 2 3 4 

Tanktömningar/år för hushåll med förvärvsarbete 6 4 3 
Tanktömningar/år för hushåll med 71% förvärvsarbete 9 6 4 
Tanktömningar/år för hushåll utan förvärvsarbete 13 9 6 

 
Här antas att tank används till enbart WC-vatten, vilket stämmer med uppgifter från 
avloppsinventeringar.  Att ha BDT-vatten till tank skulle för permanentboende också innebära 
orimligt många tömningar: 37 om året för ett hushåll på 2,7 personer med genomsnittlig 
förvärvsarbetarfrekvens och en tank på tre kubikmeter.  
 
Transportarbete har redovisas som km/år.  Alternativt hade det kunnat anges som ton-km/år 
eller m3-km/år.  I den här rapporten är målet att ge en grund för bedömning om det nya 
reningsverket innebär en reduktion av avfallstransporterna med 70%.  Eftersom transporterna 
av organiskt avfall lär ske med liknande bilar även i fortsättningen, och graden av utnyttjande 
av lastutrymmet inte lär förändras, så har det inte bedömts motiverat att ta med lastens storlek 
eller vikt i beräkningarna. 
 
Information om drivmedelsförbrukning är viktig för bedömning av transporternas 
miljöeffekter.  Förbrukning av diesel innebär utsläpp av bland annat koldioxid och 
kvävedioxider.  Drivmedelsförbrukningen per km påverkas av den myckna 
tomgångskörningen vid sop- och slamhämtning.  Ragn-Sells har undersökt sin 
drivmedelsförbrukning och kan ge ett genomsnittligt värde på liter per sophämtningsrunda.  
Slam- och Brunnsrensning har svårare att ge besked eftersom de inte kör en lika förutbestämd 
sträcka.  Ett genomsnittsvärde för drivmedelsförbrukning för slamsugnings/spolbilar har getts 
av ett företag (Ap Moro AB) som säljer sådana fordon.  Uppgiften om drivmedelsförbrukning 
ligger inom det intervall som Ragn-Sells anger för sina sopbilar.  Översättningen av 
transportarbete till drivmedelsförbrukning får bedömas som mer osäker vad gäller hämtning 
av slam och tankinnehåll än för hushållssopor och latrin.    
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6  Slutsatser 
 

6.1  Kartläggning av de nuvarande strömmarna av näringsämnen  
 
Näringsämnen från hushåll i östra Hammarö fördelas enligt följande: 
 

• 930 kg kväve och 120 kg fosfor transporteras till reningsverket på Vidön 
• 2100 kg kväve och 370 kg fosfor läcker ut till omgivningen 
• 200 kg kväve och 47 kg fosfor går till deponi eller kompost.   

 
Läckaget till mark och vatten är den absolut största posten.  Det finns stora 
förbättringsmöjligheter. 
 

6.2  Kartläggning av den nuvarande mängden transporter för organiskt avfall  
 
Transportarbetet för sopor på östra och södra Hammarö är 3900 km/år.  Det innebär en 
förbrukning på 2200 liter drivmedel per år. 
 
Transportarbetet för latrin på östra och södra Hammarö är 480 km/år.  Det innebär en 
förbrukning på 280 liter drivmedel per år. 
 
Transportarbetet för slam och tankinnehåll från östra Hammarö är 12600 km/år, och från 
södra Hammarö plus Nolgård 4500 km/år.  Det innebär en drivmedelsförbrukning på 6900 
l/år för östra Hammarö och 2500 l/år för södra Hammarö plus Nolgård. 
 
Vad gäller transport av sopor och latrin kan det beräknade transportarbetet delas upp ungefär 
lika mellan östra och södra Hammarö.  Transportarbetet för slam och tankinnehåll är däremot 
betydligt större från östra än från södra Hammarö.  Ett reningsverk för östra Hammarö bör 
alltså som väntat innebära en avsevärd minskning av transportarbetet. 
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7  Fortsatt vetenskaplig utvärdering 
 
En planerad fortsättning på projektet är att utvärdera resultatet när reningsverket står klart och 
berörda hushåll anslutits.  En del i det arbetet är att då göra en ny uppskattning av 
näringsflöden från hushåll och transportarbetet för organiskt avfall.   
 
Det är också viktigt att utvärdera verkets reningseffektivitet, speciellt med tanke på 
reningsverkets okonventionella uppbyggnad.  Anläggningens påverkan på Sättersviken är av 
central betydelse. 
 
För att utröna om verket blivit kretsloppsanpassat bör man göra en massbalans över 
närsalternas flöden i systemet. 
 
Hur hushållens privatekonomi påverkas av förändringen är en annan intressant fråga. 
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8  Tack 
 
Ett varmt tack till alla som bidragit med information: Lennart Johansson från Ragn-Sells 
Renhållning, Tommy, Monica och Mikael Sätherberg från Slam- & Brunnsrensning i 
Karlstad, Bo Kristensson från AP MORO Scandinavia AB, samt Ivan Zbasnik, Ann Norberg 
och Bengt Jonsson från Hammarö kommun. 
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Bilagor 

Bilaga 1  Beräkningar 

Näringsämnen från hushåll 
 
Följande ekvationer har använts för beräkning av belastning från enskilda avlopp: 
 
antal boende per hus [pe] × mängd (N eller P) [kg/pe,år] × korrektion för vistelsetid i bostaden 
• korrektion för permanent boendes WC: 70% av de boende är utanför hemmet dagtid och gör 

bara 50% av toalettbesöken i hemmet.   
• korrektion för permanent boendes BDT: all bad, disk och tvätt sker i hemmet. 
• korrektion för fritidsboendes WC: vistas i bostaden 2 månader per år. 
• korrektion för fritidsboendes BDT: vistas i bostaden 2 månader per år. 
 
Permanent boende: 
WC (N): 2,7 × 4,6 × 0,65  
WC (P): 2,7 × 0,5 × 0,65  
BDT (N): 2,7 × 0,4 × 1 
BDT (P): 2,7 × 0,2 × 1 

Fritidsboende: 
WC (N): 2,7 × 4,6 × 2/12 
WC (P): 2,7 × 0,5 × 2/12 
BDT (N): 2,7 × 0,4 × 2/12 
BDT (P): 2,7 × 0,2 × 2/12 

Transport av slam 
 
Följande ekvation har använts för beräkning av antalet transport-turer för slam: 
 
Sammanlagd volym för slamavskiljare med viss tömningsfrekvens [m3] × antal tömningar per 
år [st/år] / slambilskapacitet [m3] 
 
slamhöst × 1 / 9 + slamvår × 1 / 9 + slam2ggr/år × 2 / 9 + slam3ggr/år × 3 / 9 + Slam4ggr/år × 4 / 9   
 
Turerna för varje område avrundas uppåt till närmaste heltal, utom när slammängden är <2m3, 
då den adderas till mängden i ett närliggande område. 

Tömningsfrekvens för tankar 
 
Följande ekvation har använts för beräkning av tömningsfrekvensen för tankar: 
 
antal boende per hus [pe] × (volym spolvatten per spolning [m3/st] × antal spolningar per 
person och dag [st/pe, dag] × dagar per år [dag/år] + mängd urin [m3/pe,år]) × korrektion för 
vistelsetid i bostaden / områdesspecifik medelvolym för en tank [m3] 
 
Permanent boende: 2,7 × (0,005 × 5 × 365 + 0,5) × 0,65 / (volymtank,medel) 
Fritidsboende:   2,7 × (0,005 × 5 × 365 + 0,5) × (2/12) / (volymtank,medel) 


