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SAMMANFATTNING 
 
Hammarö kommuns reningsverk vid Sätter har biologisk rening av kväve och fosfor.  Det 
byggdes för att få bort ineffektiva enskilda avlopp och istället skapa ett ekologiskt hållbart 
kretslopp för lokalt återbruk av avlopp och organiskt hushållsavfall.  Ledningsnätet är ännu 
inte fullt utbyggt.  Här analyseras vinsterna med de olika faserna i en kommande utbyggnad 
av ledningsnätet.  Att hushållsavfallets organiska del transporteras i avloppsledningarna har 
hittills inte påverkat soprutter eller hämtningsfrekvens, så transportarbetet för sopor är 
oförändrat.  Genomslaget för avfallskvarnar är när denna studie görs 35%, vilket inte är 
tillräckligt för att märkbart påverka sopmängderna.  En större acceptans för avfallskvarnar 
behövs.  Om nuvarande genomslag i befintlig bebyggelse kvarstår, men avfallskvarn blir 
obligatoriskt i nybyggda områden, så minskar mängden näringsämnen i de sopor som går till 
förbränning med 54%.  Transportarbetet för slam från östra Hammarö var före byggandet 
av Sätterverket 12600 km/år.  Det minskar till 5500 km/år efter utbyggnaden av ledningsnät 
till Rud och Torp, till 3000 km/år när ledningsnät dragits till östraste Hammarö, för att helt 
upphöra när Tynäs kopplas på.  I södra Hammarö behålls enskilda avlopp, men 
transportavståndet för producerat slam blir kortare.  Transporterna minskar därför från 4500 
km/år till 4200 km/år, vilket motsvarar 170 liter drivmedel.  Ett fullt utbyggt ledningsnät på 
östra Hammarö reducerar transporterna med 60%, vilket motsvarar en 
drivmedelsförbrukning på 6900 liter/år.  När anslutningen av Rud och Torp är genomförd 
minskar läckaget av kväve med 1080 kg och av fosfor med 190 kg.  Inkoppling av östraste 
Hammarö minskar näringsämnesläckaget med 480 kg kväve och 85 kg fosfor.  När Tynäs 
ansluts minskas läckaget med ytterligare 542 kg kväve och 95 kg fosfor. 
 

SUMMARY 
 
Hammarö municipality has a new wastewater treatment plant with biological purifying 
processes.  It processes both wastewater and organic household waste.  The aim of this 
report is to calculate the impacts on transports and nutrient leakage of connecting different 
villages to this plant.  The use of garbage mills to transport organic household waste in 
sewers has not yet caused a noticeable decrease in the amount of household garbage 
collected, as only 35% of the households have installed a mill.  If this percentage persists in 
existing houses, but mills are made mandatory in planned new villages, the nutrients lost 
through incarnation of household waste will decrease with 54%.  Before the new plant was 
in operation, sludge was transported by vehicles.  The transport load was 12600 km/year.  
This will decrease to 5500 km/year when the villages Rud and Torp are connected to the 
plant, to 3000 km/year when the easternmost parts of Hammarö are connected, and cease 
completely when the village Tynäs is connected.  A fully constructed sewerage system on 
eastern Hammarö will cause a reduction in transports by 60%, which will save almost 7000 
liters of fuel a year.  When households in Rud and Torp are connected to a wastewater 
purification plant, their previous leakage of 1080 kg nitrogen and 190 kg phosphorous will 
cease.  Connection of the easternmost parts of Hammarö will remove leakage of 480 kg 
nitrogen and 85 kg phosphorous, and connection of Tynäs will remove an additional 542 kg 
nitrogen and 95 kg phosphorous. 
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1  INLEDNING 

1.1  Bakgrund 
 
Befolkningen på Hammarö 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.  Allt fler 
fritidshus i dessa områden omvandlas till permanentboende. Nya bostadsområden på östra 
Hammarö planeras [Engström 2005]. Det fanns således ett stort behov av ordnad VA-
försörjning.  Därför byggdes ett reningsverk vid Sätter, och ett minireningsverk vid Rud.  
Dessa ska behandla avloppsvatten och organiskt hushållsavfall från östra Hammarö, samt 
slam från södra Hammarö där bostäderna även fortsättningsvis kommer att ha enskilda 
avlopp.   
 
Syftet med det nya reningsverkssystemet är att skapa ett ekologiskt hållbart kretslopp för 
lokalt återbruk av avlopp och organiskt hushållsavfall.  Projektet förväntades innebära en 
stor minskning av transportarbetet, dels på grund av att hus med enskilda avlopp kopplas in 
på ledningsnätet och dels genom att hushållsavfallets organiska och våta fraktion 
transporteras i avloppsledningarna. 
 
Reningsverket blir en biologisk kretsloppsanläggning där avloppsvattnet renas från kväve 
(N), fosfor (P) och organiskt material.  Reningsverket består av en förbehandling, ett aktivt 
slamsteg samt en efterföljande våtmark.  Bildat slam hygieniseras i en våtkompost i en aerob 
process.  Slammet förs sedan till en vassbädd för avvattning och ytterligare nedbrytning.  
Avrinningen från vassbädden pumpas över till en lagertank och skulle kunna används som 
gödningsvätska. Avvattnat slam tas upp från vassbädden efter ett antal år och ska kunna 
användas som jordförbättringsmedel genom inblandning av sand och strukturmaterial 
 
I reningsverkets uppstartsfas är hushållen i Bärstad och Lövnäs anslutna.  Planerna är att 
sedan ansluta Rud-området och Torp.  Senare utbyggnad beror av ännu inte fattade politiska 
beslut.  Troligen kommer först en utbyggnad av Bärstad, sedan dras ledningar till östraste 
delarna av Hammarö (Larberg, Östanås, Geterud, Lindenäs), och därefter ansluts fastigheter 
på Tynäs [pers info Wennberg 2007].  Utbyggnaden av ledningsnät och nybyggnad av 
bostadsområden sammanfattas i tabell 1. 
 

                                                 
1 Det finns också enskilda avlopp på Nolgårdsholmarna och Hammarsudde på norra Hammarö. 



 8

Tabell 1.  Hus på olika områden på östra Hammarö.  
[aHammarö 2005 , bGranström 2005, CEngström 2005]  
 Antal bostadshus Varav antal 

hus 
Varav antal 

fritidshus 
Fas 1 a    
Bärstad och Lövnäs 350 0 0 

Fas 2 b    
Rud, Skansviken, Brännäs, Toverud 232 125 107 
Torp, Kilene 52 45 7 

Fas 3 C    
Utbyggnad Bärstad 200 200 0 

Fas 4 b    
Östanås, Geterud, Lindenäs 107 45 62 
Gråberg, Hult, Larberg, Utteråsen 42 31 11 

Fas 5     
Tynäs b 139 92 47 
Utbyggnad Tynäs C 100 100 0 

 
Reningsverket på Sätter dimensioneras för 4000 personer.  Av dessa väntas 3000 använda 
avfallskvarn.  Verket behandlar även slam från satellitreningsverket på Rud, som får 43-45 
fastigheter kopplat till sig.  
 
I augusti 2007 hade 104 personer installerat en avfallskvarn, av de 300 som fått erbjudande 
om att göra det [pers info Zbasnik 2007].  I nybyggda områden kopplade till Sätter-
reningsverket kan avfallskvarn komma att bli obligatoriskt. 
 
I en studie över situationen före byggandet av Hammarös nya reningsverk [Granström 2005] 
beräknades dels transportmängden för organiskt avfall (avlopp, BDT-vatten, sopor) och dels 
utsläppen av näringsämnen från hushåll som ska anslutas till reningsverket. Transportarbetet 
på Hammarö för sopor, latrin och slam var ca 21000 km per år2.  Detta fördelade sig på 
sopor 3900 km/år, latrin 480 km/år, och slam 17100 km/år.  Från hushåll på östra 
Hammarö gick årligen 930 kg kväve och 120 kg fosfor till reningsverket på Vidön, medan 
2100 kg kväve och 370 kg fosfor läckte ut till omgivningen.  Södra Hammarö behåller 
enskilda avlopp, så de utsläppen av kväve och fosfor påverkas inte av det nya reningsverket.   
 
Några av de resultat som Hammarö kommun förväntade sig av det nya reningsverket (som 
de beskrivs i ansökan till LIFE) var: 
 
• Minskning av avfallstransporter med 70%. 
  
• Vetenskaplig utvärdering av biologiska metoder integrerade i ett komplett kretsloppssystem 

för små samhällen. 
 
• Kretsloppsanpassad modell för hantering av avlopp och organiskt hushållsavfall. 
 
                                                 
2 Det som benämnts ’slam och tankinnehåll’ i [Granström 2005] och syftar på WC-avfall från 
trekammarbrunnar respektive tankar, kallas här enbart ’slam’. 
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1.2  Syfte 
 
Klargöra i vilken mån projektets målsättningar för transporter och kretslopp/återbruk 
kommer att uppfyllas.  Bedöma vilka förbättringar som kommer att uppnås till följd av det 
nya reningsverket. 
 

1.3  Mål 
 
• Kartläggning av förändringen av transportmängd, för olika scenarier vad gäller antalet 
hushåll som ansluts till det nya reningsverket. 
 
• Kartläggning av förändringen av läckage av kväve och fosfor, för olika scenarier vad gäller 
antalet hushåll som ansluts till det nya reningsverket. 
 

1.4  Avgränsningar 
 
Den här utvärderingen gäller områden som berörs av det nya reningsverket vid Sätter.  Det 
vill säga östra och södra Hammarö och friliggande områden som inte är kopplade till 
reningsverk.  Övriga delar av kommunen berörs inte. 
 

2  METOD 
 
I förstudien gjordes en kartläggning av transportmängden för organiskt avfall i östra och 
södra Hammarö genom en sammanställning av information från Ragn-Sells som sköter 
hämtning av hushållssopor och latrin, och Slam- och Brunnsrensning AB som sköter 
tömning av enskilda avloppsbrunnar.   
 
En planerad uppföljning var att, när reningsverket stod klart och avloppsledningarna lagts 
och hushållen kopplats in, göra en ny förfrågan om situationen till de företag som sköter 
sådana tjänster åt Hammarö kommun.  Men eftersom reningsverket blev klart senare än 
planerat har inte ledningsnätet byggts ut och efter-situationen har därmed inte hunnit infinna 
sig.  Jag har därför analyserat konsekvenserna vid olika faser i ledningsnätsutbyggnaden.  
 

3  RESULTAT 

3.1  Transporter 

3.1.1  Hushållssopor 
 
Sopbils–rutter i östra och södra Hammarö påverkas inte av det nya reningsverket [pers info 
Johansson 2007].  Där har man redan 14-dags-tömning, vilket införs för alla villor på hela 
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Hammarö den 1 oktober 2007 [Hammarö kommun 2007].  Principen var tidigare att 
landsbygd hade soptömning varannan vecka, och tättbebyggt område fick soptömning varje 
vecka.  En landsbygdstur täckte in östra Hammarö, och en annan täckte in södra Hammarö.   
 
Förändringen blir att det organiska avfallet (mat, trädgårdsavfall), i de hushåll som kopplats 
till Sätter-reningsverket och har avfallskvarn, kommer att gå via ledningarna istället för att 
forslas till Heden för förbränning.   
 
Organiskt avfall utgör den största delen av hushållssoporna, följt av papper och plast.  
Fördelningen räknat på sopornas vikt är 40-45% organiskt avfall, 20-35% papper och 
förpackningar, och ca 10% plast [Olsson & Retzner 1998; Gästrike Återvinnare 2003]. 
  
En annan faktor som lär minska mängden organiskt avfall som går till förbränning är att 
Hammarö kommun infört lägre sophämtningstaxa för dem som komposterar den 
nedbrytbara fraktionen av hushållssoporna: 
 

”Om du komposterar allt matavfall från hushållet året om i skadedjurssäker behållare 
kan du få 15% rabatt på grundabonnemanget för sophämtning. […] Du som har 
installerat en avfallskvarn efter tillstånd från serviceförvaltningens reningsverksenhet 
kan också erhålla samma reducering av renhållningsavgiften, om du intygar att allt 
matavfall körs genom kvarnen.” 

 [Hammarö kommun 2007] 
 
Det är därför av intresse att ta reda på fördelningen mellan de som komposterar och de som 
installerar avfallskvarnar vid en bedömning av hur reningsverket bidragit till minskning av 
sopmängden3.  Hittills har dock ingen reducering av sopmängden märkts av [pers info 
Johansson 2007].   
 
Eftersom soprutterna och hämtningsfrekvensen inte ändrats blir transportarbetet för sopor 
på östra och södra Hammarö oförändrat.   
 

3.1.1.1  Framtida scenario 
 
Om avfallskvarnarna får ett större genomslag, alternativt att de som inte använder en kvarn 
istället komposterar, så försvinner det känsligaste avfallet ur hushållssoporna (med avseende 
på lukt, skadedjur etc.) och hämtningsfrekvensen bör kunna minskas.  Matavfall och papper 
utgör tillsammans 65-75% av hushållssoporna.  Om hushållen dessutom lämnar papper och 
förpackningar till återvinning, så bör hämtningsfrekvensen kunna minskas än mer, kanske till 
en gång var sjätte vecka.     
 

3.1.2  Latrin 
 
Vad gäller avfall från torrklosett (latrin) så har det hittills hämtats det under 
sommarmånaderna och lämnats till deponi på Djupdalen i Karlstad.  Detta får pågå till och 
                                                 
3 Detta gäller givetvis östra Hammarö, inte den södra delen som inte har tillgång till VA-nätet. 
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med år 2007.  Sedan kommer latrinen antingen att komposteras eller fraktas med slambil.  
Vilket alternativ som väljs är inte klart ännu [pers info Johansson 2007].  Latrin bedöms inte 
bli något stort problem eftersom det finns mindre än 10 abonnenter på denna tjänst på hela 
Hammarö [pers info Johansson 2007].  Antalet hushåll med latrinhämtning har alltså minskat 
sedan förstudien 2005. 
 

3.1.3  Slam 
 
Tidigare transporterades innehållet i de slutna tankarna samt slammet från slamavskiljarna 
med slambil till det kommunala reningsverket på Vidön, där det blandades med 
avloppsvatten från den kommunala avloppsanslutningen.   
 
Efter igångkörandet av det nya reningsverket kommer detta avfall istället att transporteras i 
avloppsledningar eller köras med slambil till reningsverket i Sätter.  Slambilarna utgår från 
Mörmons industriområde på Hammarö.  Det är längre väg från Mörmon till Sätter (6 km) än 
från Mörmon till Vidön (3 km).  Detta kompenseras av en kortare sträcka mellan 
bostadsområdena och Sätter (tabell 2).  Transportvägen för en slambilsrunda blir alltså 
kortare. 
 
Tabell 2.  Transportväg för slam för olika bostadsområden på södra och östra Hammarö.  
Transportsträckan mellan olika platser har räknats ut med Eniro’s kartfunktion. 
Södra 
Hammarö 

Mörmon till 
bostadsområdet 

Bostadsområdet 
till Vidön 

Vidön 
till 

Mörmon 

Rundan 
via 

Vidön 

Bostadsområdet 
till Sätter 

Sätter 
till 

Mörmon 

Rundan 
via 

Sätter 

        
Bena 10 13 3 26 8 6 24 
Bråten 4 6 3 13 6 6 16 
Nolgård 3 5 3 11 5 6 14 
Skagene 7 10 3 20 4 6 17 
Takene-omr 8 11 3 22 5 6 19 
V. Takene 9 12 3 23 6 6 21 
Östra 
Hammarö 

Mörmon till 
bostadsområdet 

Bostadsområdet 
till Vidön 

Vidön 
till 

Mörmon 

Rundan 
via 

Vidön 

Bostadsområdet 
till Sätter 

Sätter 
till 

Mörmon 

Rundan 
via 

Sätter 
Gråberg 7 10 3 20 4,5 6 18 
Hult 7 9 3 20 4,4 6 18 
Rud-omr 10 12 3 26 7,3 6 24 
Torp 6 9 3 17 2,7 6 15 
Tynäs 8 10 3 22 5,2 6 19 
Östanås 8 10 3 21 5,3 6 20 
Takene-omr = Östra Takene, Svenshult, Askhult, Mosserud, Tvärhult, Fiskevik 
Skagene = Stora Skagene och Västra Skagene. 
 
Södra Hammarö, som även fortsättningsvis kommer att ha enskilda avlopp, får minskat 
transportarbete (tabell 3).  Transporter av slam från Södra Hammarö samt Nolgård minskar 
från 4500 km/år till 4200 km/år.   
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Tabell 3.  Transportarbete för slam till reningsverket på Vidön och till reningsverket på 
Sätter, för Södra Hammarö samt Nolgård. 
 Transportarbete för slam via Vidön (km) Transportarbete för slam via Sätter (km) 

Bena 1702 1584 
Bråten 132 158 
Nolgård 297 367 
Skagene 852 783 
Takene 990 873 
V. Takene 512 464 
Totalt 4516 4230 

 
För östra Hammarö gäller att transporter av slam kommer att upphöra helt för hushåll som 
kopplas till avloppsnät, medan hushåll som ännu inte kopplats till ledningsnätet får en 
kortare transportväg. 
 
Om transporten sker till Sätter istället för till Vidön minskar transportarbetet från 7300 till 
6500 km för Rud och Torp, från 2800 till 2500 km för Östanås-området och Gråberg, och 
från 3300 till 3000 km för Tynäs (tabell 4). 
 
Tabell 4.  Transportarbete för slam till reningsverket på Vidön och till reningsverket på 
Sätter, för Östra Hammarö, uppdelat på olika faser i utbyggnaden av avloppsnät. 
 Transportarbete för slam 

via Vidön (km) 
Transportarbete för slam 

via Sätter (km) 
Fas 1 a   
Bärstad och Lövnäs   

Fas 2 b 7300 6500 
Rud, Skansviken, Brännäs, Toverud 5427 4983 
Torp, Kilene 1836 1539 

Fas 3 C    
Utbyggnad Bärstad - - 
Fas 4 b 2800  2500 
Östanås, Geterud, Lindenäs 1755 1599 
Gråberg, Hult, Larberg, Utteråsen 1035 928 

Fas 5  3300  3000 
Tynäs b 3290 2968 
Utbyggnad Tynäs C - - 

 
Transportarbetet efter utbyggnaden av fas 2 blir 5500 km, efter fas 4 blir det 3000 km och 
efter fas 5 upphör dessa transporter helt.  Detta innebär att om alla hushåll på östra 
Hammarö som planerats att kopplas in också blir inkopplade, så minskar transportarbetet 
från 12600 km/år till 0 km/år. 
 
Slammet som bildas i minireningsverket (satellitverket) på Rud transporteras till 
reningsverket på Sätter.  Det kommer att behövas en slambil varannan vecka [pers info 
Zbasnik 2007].  Rundan Mörmon – Rud – Sätter – Mörmon är 23 km.  Det totala 
transportarbetet för Rud-verkets slam blir alltså 600 km/år.  
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Transportarbetet före och efter det nya reningsverket sammanfattas i tabell 5. 
 
Tabell 5.  Transportarbete före och efter det nya reningsverket.  Sopbilar och 
slamsugningsbilar antas ha en drivmedelsförbrukning på 5,5-6 l/mil [Granström 2005]. 
 Utgångsläge Med reningsverk 
Slam/avlopp 
 

Södra Hammarö (inkl Nolgård) 
Slambil till Vidön 
4500 km/år = 2500 l/år 
 
Östra Hammarö  
utom Bärstad och Lövnäs: 
Slambil till Vidön  
12600 km/år = 6900 l/år 
Bärstad och Lövnäs:  
Ledning till Vidön 
0 km/år = 0 l/år 

Södra Hammarö (inkl Nolgård) 
Slambil till Sätter 
4200 km/år = 2300 l/år 
 
Östra Hammarö 
Ledning till Sätter 
0 km/år = 0 l/år 
Om alla hus kopplas in körs inget i slambil, i 
annat fall körs en del till Sätter 
 
Slambil Rud-Sätter 
600 km/år = 330 l/år 

Latrin  Specialbil till Djupdalen för deponi, alt 
kompostering  
480 km/år = 280 l/år 

Får deponeras tom 2007, sen slambil eller 
kompostering (metod är inte bestämd ännu). 

Sopor Sopbil till Heden för förbränning 
3900 km/år = 2200 l/år 

Östra Hammarö 
nedbrytbar fraktion i Ledning till Sätter 
övriga sopor i Sopbil till Heden för förbränning  
 
Södra Hammarö 
nedbrytbar fraktion komposteras eller går med 
övriga sopor i Sopbil till Heden för förbränning 
 
Östra och södra Hammarö 
3900 km/år = 2200 l/år 

Totalt 21500 km/år = 11800 l/år 8700 km/år = 4800 l/år 
 

3.2  Näringsflöden 
 
I södra Hammarö behålls de enskilda avloppen, så läckaget är där oförändrat.  Den 
nedbrytbara delen av sopmängden komposteras eventuellt i högre grad, men det sker då inte 
på grund av det nya reningsverket.  Sammanfattningsvis påverkas inte flödena av 
näringsämnen från södra Hammarö.  Skillnaden blir att slam transporteras till ett reningsverk 
där näringsämnena kan komma in i ett kretslopp. 
 

3.2.1  Hushållssopor 
 
Tidigare kördes hushållens sopor till Heden för förbränning.  Det innebär en förlust av 
näringsämnena i hushållsavfallet.  Till följd av byggandet av Sätter-reningsverket och 
införandet av avfallskvarnar kommer en del av de organiska soporna istället att behandlas på 
ett sådant sätt att näringsämnena kan hamna i ett kretslopp. 
 
Näringsämnena i hushållsavfallet finns främst i mat- och trädgårdsavfall.  Varje person 
producerar 204 kg om året (2005) i kärl- och säckavfall [Avfall Sverige 2007].  Ungefär 
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hälften av detta hushållsavfall är organiskt, och den organiska fraktionen innehåller ungefär 
11 kg kväve och 3,2 kg fosfor per ton [John et al. 2006].   
 
Mängden näringsämnen i soporna från de olika bostadsområdena kan beräknas med hjälp av 
uppskattningar om antal hus per område (tabell 1), antal personer per hus (2,7) och 
vistelsetid i fritidshus (2 mån/år). 
 
Tidigare gick 1140 kg kväve och 330 kg fosfor med soporna till förbränning från de 
områden på östra Hammarö som inte var kopplade till kommunalt avlopp (tabell 7).  
Omkopplingen av Bärstad och Lövnäs från reningsverket på Vidön till reningsverket på 
Sätter ger möjlighet till återvinning av ytterligare 1060 kg kväve och 308 kg fosfor (tabell 7).  
Räknas även utbyggnaden av nya bostadsområden in så fås en totalsumma på 3100 kg kväve 
och 900 kg fosfor i hushållssoporna.   
 
Tabell 7.  Näringsämnen i hushållssoporna före och efter installation av avfallskvarnar. 
  Hushålls-

sopor 
(kg/år) 

Bränns 
kväve 

(kg/år) 

Bränns 
fosfor 

(kg/år) 

Avfalls-
kvarnar 
(antal) 

Bränns e. 
kvarnar 
kväve 

(kg/år) 

Bränns e. 
kvarnar 
fosfor 

(kg/år) 

Minskning 
av 

förbränning 
(%) 

Fas 1 a        

Bärstad och Lövnäs 96390 1060 308 104 693 202 35% 

Fas 2 b        

Rud, Skansviken, 
Brännäs, Toverud 

39336 433 126 80 283 82 35% 

Torp, Kilene 12714 140 41 18 91 27 35% 
Fas 3 C        

Utbyggnad 
Gråberg-Bärstad 

55080 606 176 200 0 0 100% 

Fas 4 b        

Östanås, Geterud, 
Lindenäs 

15239 168 49 37 110 32 35% 

Gråberg, Hult, 
Larberg, Utteråsen 

9042 99 29 15 65 19 35% 

Fas 5         

Tynäs b 27494 302 88 48 198 57 35% 

Utbyggnad Tynäs C 27540 303 88 100 0 0 100% 

Totalt, befintliga hus 
utan tidigare 
kommunal rening 

103826 1142 332 
 

198 746 217 35% 

Befintlig bebyggelse 
 

200216 2202 641 302 1439 419 35% 

Totalt fas 1-5 282836 3111 905 602 1439 419 54% 

 
Om fördelningen 104 kvarnar per 300 tillfrågade håller i sig vid fortsatt utbyggnad, men alla i 
nybyggda områden har avfallskvarn, så kommer mängden näringsämnen i sopor som går till 
förbränning att bli ca 1400 kg kväve och 420 kg fosfor, en minskning med 35% räknat på 
befintliga hus och med 54% räknat på hela Östra Hammarö efter att planerad bebyggelse 
byggts. 
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Om däremot avfallskvarnarna får ett genomslag på 75%, som var en målsättning då 
reningsverket planerades, så kommer mängden näringsämnen i sopor som går till 
förbränning att bli ca 780 kg kväve och 230 kg fosfor för hela östra Hammarö efter 
nybebyggelsen. 
 

3.2.2  Slam 
 
I östra Hammarö beror minskningen av näringsämnesläckage på hur många av dem som inte 
tidigare var kopplade till reningsverket på Vidön som ansluts till Sätters reningsverk.  
  
Bärstad och Lövnäs byter ett kommunalt reningsverk mot ett annat och har haft ordentlig 
rening även innan Sätters reningsverk byggdes. De områdena har därför inte bidragit till 
övergödning i området.  När fas 2 är genomförd minskar näringsämnesläckaget med 1079 kg 
kväve och 187 kg fosfor per år (tabell 8).  Fas tre är planerad ny bebyggelse, som inte skulle 
ha skett i avsaknad av ett nytt reningsverk eftersom utbyggnaden förutsatte att fastigheterna 
anslöts till kommunalt vatten- och avloppsnät.  I fas 4 ansluts de mindre bostadsområdena.  
När den fasen är klar minskar näringsämnesläckaget med ytterligare 480 kg kväve och 85 kg 
fosfor per år (tabell 8).  Tynäs (fas 5) omfattar dels befintlig bebyggelse och dels planerad 
bebyggelse.  När den befintliga bebyggelsen ansluts minskar näringsämnesläckaget med 
ytterligare 542 kg kväve och 95 kg fosfor per år.  Planerad bebyggelsen skulle även här inte 
ha skett utan kommunalt VA. 
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Tabell 8.  Före Sätters reningsverk: näringsämnesflöden från hushåll i östra Hammarö till 
reningsverk (med slambil), till omgivningen (läckage från enskilda avlopp) och till deponi 
eller kompost.  N = kväve, P = fosfor. 
 Transport till reningsverk Läckage Latrin till deponi eller 

kompost 
 N (kg/år) P (kg/år) N (kg/år)  P (kg/år) N (kg/år)  P (kg/år) 
Fas 2       
Rud 342 44 788 139 82 20 
Torp+kilene 100 12 291 48 6 1 
Totalt fas 2 442 56 1079 187 88 21 
Fas 3       
Utbyggnad Gråberg-
Bärstad 

- - - - - - 

Fas 4       
Östanås, Geterud, 
Lindenäs 

154 19 272 51 50 12 

Gråberg, Hult, Larberg, 
Utteråsen 

64 7 208 34 10 2 

Totalt fas 4 218 26 480 85 60 14 
Fas 5       
Tynäs 265 33 542 95 47 11 
Utbyggnad Tynäs - - - - - - 
Totalt fas 5 265 33 542 95 47 11 
Totalt befintlig 
bebyggelse 

925 116 2101 367 196 47 

 
Näringsflöden på Östra Hammarö före och efter Sätter-reningsverket sammanfattas i tabell 
9. 
 
Tabell 9. Näringsflöden på Östra Hammarö per år.  N = kväve, P = fosfor. 
 Utgångsläge  

Östra Hammarö 
Med reningsverk   
Östra Hammarö 

Slam/avlopp Slambil till Vidön 
930 kg N, 120 kg P 
 
Läckage 
2100 kg N, 370 kg P 
 
Ledning till Vidön  
(Bärstad och Lövnäs) 

Ledning till Sätter 
1) Bärstad och Lövnäs 
2) Rud, Torp 
3) Nybyggnad i Bärstad 
4) Östra glesbyggda områden 
5) Tynäs 
 
Läckage 
0 kg N, 0 kg P 

Latrin Specialbil till Djupdalen för 
deponi, alt. kompost  
200 kg N, 50 kg P 

Deponeras tom 2007, sen slambil eller kompostering 
(inte ordnat ännu) 

Sopor Sopbil till Heden 
2200 kg N, 640 kg P 

35% avfallskvarnar, bef. 
bebyggelse: 
Sopbil till Heden 
1400 kg N, 420 kg P 
Ledning till Sätter 
760 kg N, 220 kg P 

75% avfallskvarnar, 
efter fas 5: 
Sopbil till Heden 
780 kg N, 230 kg P 
Ledning till Sätter 
2330 kg N, 680 kg P 
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Om alla befintliga bostadsområden på östra Hammarö kopplas till ledningsnätet och 35% av 
dessa använder avfallskvarn, så kommer till reningsverket 3830 kg kväve och 710 kg fosfor 
som tidigare gick med slambil till Vidön, ut som läckage, eller med sopbil till Heden. 
 

3.2.2.1  Tänkt scenario 
 
Ny bebyggelse behöver inte tas med i beräkningar av förhindrat näringsämnesläckage, men 
ett scenario om vad som hänt om den tillåtits kan ändå vara av intresse.  Om utbyggnad av 
bostadsområden med enskilda avlopp hade tillåtits i Bärstad och Tynäs, så hade det rimligen 
ställts krav på moderna reningsanläggningar.  Sannolikt skulle detta inneburit markbädd med 
slamavskiljare eller ett bra minireningsverk.  Markbädd med slamavskiljare ger en rening på 
30-50% av kvävet och 50-80% av fosforn [Naturvårdsverket 2003].  Ett bra minireningsverk 
ger en rening på ca 50% av kvävet och 90% av fosforn [Naturvårdsverket 2003].  
Uträkningar enligt metodik i [Granström 2005] med en antagen rening på 50% för kväve och 
80% för fosfor ger att dessa bostadsområden skulle ha gett upphov till utsläpp av 560 kg 
kväve och 110 kg fosfor (tabell 10).   
 
Tabell 10.  Näringsläckage från planerade områden på Bärstad och Tynäs, om dessa 
tillåtits ha enskilda avlopp med modern reningsutrustning.  N = kväve, P = fosfor. 
  Näringsämnen i avlopp 

före rening 
Kvar i avlopp efter rening 

Läckage 
 Hus N (kg/år) P (kg/år) N (kg/år) P (kg/år) 
Nya Tynäs 100 915 186 458 37 
Nya Gråberg/Bärstad 200 1831 373 915 75 
Totalt från utbyggnad  2746 559 1373 112 

 

4  DISKUSSION 
 
Det sker ständiga förändringar i antalet bosatta och bostadsförhållanden.  Nya hus 
tillkommer och fritidshus omvandlas till bostadshus.  Dessa förändringar har inom befintliga 
bostadsområden bortsetts ifrån vid jämförelser mellan förstudien och uppföljningsstudien.  
Detta är dels på grund av att målet är att isolera effekterna av själva reningsverket, och dels 
för att det inte budgeterats för en ny (nyare) förstudie. 
 
Avfallskvarnarna innebär att mindre kväve och fosfor går med soporna till förbränning.  Det 
genomslag för avfallskvarnar som använts i beräkningarna i befintliga bostadsområden 
(35%) är troligen i underkant.  Andelen hushåll som antas installera avfallskvarn baseras på 
resultatet i de första områdena som erbjöds avfallskvarnar.  Högre acceptans kan väntas när 
de boende får mer erfarenhet av systemet med avfallskvarnar och hur de fungerar. 
 
Det går att räkna ut mängden näringsämnen i soporna för Södra Hammarö också.  Men 
ingen del av dessa sopor går via avfallskvarn, så de påverkas egentligen inte av Sätter-
reningsverket. 
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Hur mycket av de näringsämnen som kommer till reningsverket i Sätter som kommer att tas 
till vara i ett kretslopp beror bland annat på effekten hos våtkomposten, om fällning används 
i reningsverket och om fosforn kan tas tillvara i vassbäddens rejektvatten. 
 
Kravet att kompostanläggning ska anmälas till kommunen ger nya möjligheter att analysera 
förändringar i de boendes sophantering.  En studie över förhållandet mellan kompostering 
och avfallskvarnar vore intressant när systemet med avfallskvarnar spridits över östra 
Hammarö och blivit en accepterad teknik.   
 

5  SLUTSATSER 

5.1  Transporter 
 
Ett mål med det nya reningsverket var att det skulle ge en reduktion av avfallstransporterna 
med 70%.   
 
Transportarbete har beräknats för både östra och södra Hammarö.  Områdena påverkas i 
olika hög grad.  Östra Hammarö får ledningsnät och avfallskvarnar.  Eftersom östra 
Hammarö är betydligt mer befolkat än den södra delen så ger det också upphov till mer 
transporter av slam.   
 
Transportarbetet för slam från östra Hammarö före byggandet av Sättersverket var 12600 
km/år.  Efter utbyggnaden av ledningsnät till Rud och Torp (fas 2) blir transportarbetet 5500 
km/år.  När ledningsnät dragits till Gråberg-Östanås-Geterud-Lindenäs (fas 3) blir 
transportarbetet 3000 km/år.  Efter att Tynäs kopplats på (fas 5) upphör slamtransporter 
helt.  Om alla hushåll på östra Hammarö som planerats att kopplas in också blir inkopplade 
så innebär detta alltså en minskning från 12600 km/år till 0 km/år, vilket med en 
drivmedelsförbrukning på 5,5 liter per mil blir en minskad bränsleförbrukning på 6900 
liter/år.  Transporter som tillkommer är frakt av slam från Rud-verket till Sätter-verket, 
vilket är ett transportarbete på 600 km/år. 
 
Södra Hammarö, som även fortsättningsvis kommer att ha enskilda avlopp, får också ett 
minskat transportarbete, på grund av kortare transportavstånd för slam.  Transporter av slam 
från Södra Hammarö samt Nolgård minskar från 4500 km/år till 4200 km/år, vilket med en 
drivmedelsförbrukning på 5,5 l/mil blir en minskning från 2500 l/år till 2330 l/år. 
 
Eftersom soprutterna och hämtningsfrekvensen inte ändrats så blir transportarbetet för 
sopor på östra och södra Hammarö oförändrat.  Det sammanlagda årliga transportarbetet 
för transport av sopor förblir 3900 km/år.  Förbrukningen av drivmedel för transport av 
hushållssopor ligger kvar på 2200 liter.  Vad som kommer att ske med latrin efter år 2007 är 
inte känt, men det är en försumbar del av transportarbetet. 
 
Det totala transportarbetet minskar vid full utbyggnad av ledningsnätet från 21500 km/år till 
8700 km/år, och bränsleförbrukningen minskar från 11800 l/år till 4800 l/år.       
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Sammanlagt fås en minskning av avfallstransporterna med 60% när utbyggnaden av 
ledningsnätet är klar.  Hela minskningen är en följd av minskade transporter av slam, och 
den absolut största delen av transportminskningen sker i och med att slamtransporter på 
Östra Hammarö upphör. 
 

5.2  Näringsläckage 
 
Vid beräkningar av hur mycket läckaget av näringsämnen till omgivningen minskat så kan 
man bortse från Bärstad och Lövnäs, som bara byter ett kommunalt reningsverk mot ett 
annat.  När anslutningen av Rud och Torp är genomförd minskar näringsämnesläckaget med 
1080 kg kväve och 190 kg fosfor.  Efter inkoppling av östraste Hammarö minskar 
näringsämnesläckaget med ytterligare 480 kg kväve och 85 kg fosfor.  När Tynäs ansluts 
minskar näringsämnesläckaget med ytterligare 542 kg kväve och 95 kg fosfor.   
 
Sammanfattningsvis kommer läckaget av näringsämnen till omgivningen vid full utbyggnad 
av ledningsnätet att upphöra, vilket innebär en minskning med 2100 kg kväve och 370 kg 
fosfor.  Näringsämnena tas istället hand om i reningsverk.  Vilket näringsämnesläckage som 
reningsverket i sin tur skapar återstår att se. 
 
Den bebyggelse som är på planeringsstadiet förutsatte anslutning till kommunens vatten- 
och avloppsnät.  Hade dessa bostadsområden byggts med enskilda avloppslösningar så hade 
den gett upphov till ökade utsläpp på 1370 kg kväve och 110 kg fosfor. 
 

5.3  Kretsloppsanpassad hantering av avlopp och organiskt 
hushållsavfall 
 
Beräkningar av vilken förbättring som uppnåtts med avseende på ökat införande av 
näringsämnen i kretslopp bör omfatta Bärstad och Lövnäs, eftersom Sätter-verket har 
förutsättningar att få in näringsämnen i kretslopp som saknas på Vidön. 
 
Avfallskvarnar ökar förutsättningarna för att få in näringsämnens i hushållsavfall i ett 
kretslopp.  Om fördelningen 104 kvarnar per 300 tillfrågade håller i sig vid fortsatt 
utbyggnad, men alla hus i nybyggda områden har avfallskvarn, så kommer mängden 
näringsämnen i de sopor som går till förbränning att minska med 35% för befintliga hus och 
med 54% för hela Östra Hammarö.  Det innebär att mängderna minskar till 1440 kg kväve 
och till 420 kg fosfor per år.   
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