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Välkommen till

Källby avloppsreningsverk!
Ett stort reningsverk

Varför rena avloppsvatten?

Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot
vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350 liter/
sekund). Vattnet kommer från centrala Lund samt Värpinge,
Vallkärra och Stångby. Drygt 80 000 personer är anslutna till
verket som började byggas redan 1933.

Varje svensk använder vatten motsvarande ett fullt badkar
per dygn. Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna leds vidare till våra avloppsreningsverk där det renas,
för att därefter släppas ut i vattendragen igen.
KVÄVE OCH FORSFOR SKA BORT FRÅN VATTNET

MINSKAR SAMHÄLLETS PÅVERKAN PÅ MILJÖN

Källbyverket ska försäkra boende i verkets omnejd samt
samhället i övrigt en trygg avloppsvattenrening. Användning
av bästa möjliga teknik och tillgång till specialkompetens
ska se till att reningsprocessen är hållbar och kretsloppsanpassad med minsta möjliga miljöpåverkan.
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Syftet med avloppsvattenrening är att skydda naturen,
djuren och människorna från skadliga ämnen som finns i
avloppsvattnet. Till exempel kan för höga utsläpp av ämnena
kväve och fosfor leda till övergödning i våra vattendrag med
bland annat algblomning som följd. För höga halter av organiska ämnen kan leda till att syret i vattnet, som är livsviktigt
för många vattenorganismer, tar slut. Detta beror på att det
förbrukas syre när de organiska ämnena bryts ner.

Avloppsnätet
Vattnet som kommer från de äldre centrala delarna i Lund
leds i kombinerade ledningar, det vill säga ledningar som för
både avlopps- och regnvatten till reningsverket. Endast 10%
av det totala ledningsnätet är kombinerat. 90% är duplikat
vilket innebär att avlopps- och regnvatten är separerade.
Källby kommer i framtiden att ta emot vatten från Veberöd,
Genarp och Björnstorp via Dalby varifrån det ska gå en överföringsledning till Källby.

Avloppsreningsverk
Duplikat
Kombinerat

Framtida utmaningar
Källby avloppsreningsverks huvuduppgift är att omhänderta
och rena avloppsvatten enligt ställda reningskrav. För att
vara säker på att kraven uppfylls måste reningsprocessen
ständigt kontrolleras och justeras med hjälp av ett datastyrsystem.

Strategin för de mindre avloppsreningsverken i Lunds kommun
kommer att förändras de närmaste åren. Det är inte fördelaktigt ur resurssynpunkt att driva små reningsverk. Därför ska
avloppsvattnet från Veberöd, Genarp och Björnstorp ledas
till Dalby och därefter direkt till Källby. Detta kommer leda till
en förändrad belastning på Källby med krav på optimering av
reningsprocessen.

DATORISERAD ÖVERVAKNING

VERKEN ÄR I STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Hur kontrollerar vi processen?

Övervakningen sker med hjälp av mätinstrument som anger
till exempel fosforhalter och vattenflöden. Det finns även
laboratorium som analyserar vattnet från de olika reningsstegen i processen. Fördelen med mätinstrument är att man
kan övervaka förhållanden och förändringar i processen precis
när de sker. Laboratorieanalyser tar tid att genomföra men är
å andra sidan ofta mer tillförlitliga än mätinstrumenten.

Fokus på miljön i samhället har ökat betydligt de senaste åren
och högre ställda krav när det gäller miljöanpassningar är att
vänta. På reningsverken jobbar vi med att nyttja resurserna
på bästa sätt. Det innebär bland annat avancerad styrning för
att minska elbehovet, bästa användning av energiinnehållet i
avloppsvattnet, minskad kemikalieanvändning och nyttjande
av avloppsslammet på åkermark.
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Reningsprocessen
1. INLOPPSLEDNINGAR

Avloppsvattnet kommer med självfall i tre stora ledningar till
Källbyverket.
2. RENSAVSKILJNING

Avloppsvattnet passerar genom galler där partiklar som är
större än 3 mm, så kallat rens, fångas upp. Mängden rens
varierar beroende på vädret och flödet. Vid uppehållsväder
och låga flöden ansamlas rens i ledningarna. När sedan
flödet ökar vid regnväder, följer renset med vattnet och
belastar verket hårt under kort tid. Renset leds sedan till
renstvätten och förs därefter vidare till en container för att
till sist transporteras iväg till förbränning.
3. LUFTAT SANDFÅNG

Sand avskiljs i luftade sandfång. För att få bort partiklar
med rätt storlek är det viktigt att vattnet har rätt hastighet.
Luftningen bidrar till en korrekt vattenhastighet.
4. SANDAVVATTNING

Avskild sand pumpas till en sandtvätt och blandas därefter med
avvattnat slam. Den organiska fraktionen i sanden är under
5 % efter tvätten.
5. FÖRSEDIMENTERING

I försedimenteringsbassängerna sjunker partiklar med
större densitet än vatten till botten och bildar ett slam
som benämns primärslam. Slammet på botten skrapas
till slamfickor varifrån det pumpas till slambehandlings
anläggningen. Slam från efterföljande reningssteg (bioslam
samt kemslam) förs till försedimenteringen för att härifrån
pumpas som ett blandslam till förtjockning före rötning.
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6. AKTIVSLAMANLÄGGNING

Detta är ett biologiskt reningssteg där mikroorganismer för
bort kväve från avloppsvattnet samt bryter ner det organiska
materialet i närvaro av syre till koldioxid och vatten. Det förstnämnda sker genom två biologiska processer som benämns
nitrifikation och denitrifikation. I den första omvandlas
ammonium till nitrat som därefter, i den andra processen,
ombildas till kvävgas och avgår till luften. Mikroorganismerna som utför nitrifikation kräver syre, och vattnet i
bassängerna som utnyttjas för detta luftas med hjälp av
blåsmaskiner (aerob miljö). Ammoniumhaltsmätare och syrehaltsmätare i bassängerna reglerar luftflödet. Denitrifikation
kan inte ske i närvaro av syre varför bassängerna för detta
ändamål hålls oluftade (anoxisk miljö). Aktivslamsteget är
uppdelat i fyra parallella linjer.
I Källbys aktivslamsteg bedrivs även biologisk fosforavskiljning. Genom att avloppsvattnet först får passera en syrefri
zon gynnas tillväxten av speciella bakterier som har förmåga
att lagra stora mängder fosfor. I den syrerika zonen tar
dessa bakterier upp fosfor från vattnet.
7. MELLANSEDIMENTERINGSBASSÄNGER

I sedimenteringsbassängerna avskiljs det aktiva slammet.
Den största delen av detta slam leds tillbaka till aktivslambassängerna och benämns returslam. Detta görs för att
upprätta en tillfredsställande slamhalt i luftningsbassängerna. Resterande slammängd som kallas överskottslam leds
via försedimenteringen till slambehandlingsanläggningen.
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8. EFTERFÄLLNING

I ett kemsteg doseras järnklorid till avloppsvattnet för att
fälla ut kvarvarande fosfor från aktivslamprocessen.

fall genom dammarna till utloppet i Höje å. Provpunkten för
utgående vatten ligger efter den sjätte och sista dammen.
11. BRÄDDNING AV AVLOPPSVATTEN

9. EFTERSEDIMENTERING

I sedimenteringsbassängerna efter kemsteget ska partiklarna som där har bildats sjunka till botten. Detta slam som
kallas kemslam, förs därefter till försedimenteringen och
därifrån vidare till slambehandlingen.

Vid till exempel kraftigt regn kan flödet in till verket bli högre än vad den biologiska reningen i aktivslambassängerna
klarar av. Det finns då möjlighet att leda vattnet (brädda)
till bräddvattenbassänger för magasinering och därefter
vidare för behandling i efterfällningen. Slammet som tas ut i
bräddvattenbassängerna leds tillbaka till inloppet av verket.

10. DAMMARNA

Efter reningsverket följer sex dammar som är seriekopplade.
De har en polerande effekt, det vill säga att de avlägsnar de
sista resterna av fosfor och kväve. Vattnet rinner med själv-

12. RÅSLAMFÖRTJOCKNING

Primärslammet från försedimenteringsbassängerna, överskottslammet från eftersedimenteringsbassängerna samt
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kemslammet från efterfällningen kallas med ett gemensamt
namn för blandslam. I en råslamsförtjockare minskas vattenhalten i blandslammet genom att fasta partiklar sjunker till
botten och bildar ett råslam. Detta pumpas vidare till nästa
förjockningssteg medan vattenfasen (rejektet) leds tillbaka
till inloppet av verket.
13. MEKANISK FÖRTJOCKNING

För att minska vattenhalten ytterligare förtjockas råslammet
i en så kallad trumförtjockare. Polymer tillsätts slammet som
därefter förs in i en roterande trumma. Vattnet går igenom
silduken och leds tillbaka till inloppet av verket, under tiden
som slammet skruvas genom trumman.

14. RÖTNING

Det förtjockade slammet leds till rötkammare där delar
av det organiska materialet bryts ned under syrefria för
hållanden (anaerob nedbrytning). Rötningsprocessen är
mikrobiologiskt komplex eftersom det är många olika typer
av mikroorganismer som utför den. De är alla mycket känsliga
för syre varför det är viktigt att rötningssystemet är tätt.
Ur det organiska materialet bildas främst koldioxid (CO2)
och metan (CH4). Metangasen innehåller mycket energi
vilken kan utnyttjas på flera olika sätt, blanda annat som
fordonsbränsle. Rötningen i Källby sker i två rötkammare
vid en temperatur runt 37 grader (mesofil rötning). Slammet
befinner sig mellan 20 och 30 dygn i rötkammarna.
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15. GASKLOCKA

Vid rötningen bildas biogas som till största delen består av
metan och koldioxid. Biogasen samlas upp och lagras i en så
kallad gasklocka för att på så sätt utjämna de variationer i
biogasproduktionen som kan förekomma.
16. UPPGRADERINGSANLÄGGNING FÖR FORDONSGAS

Biogasen renas (uppgraderas) genom att koldioxid, vatten
och eventuellt svavelväte avlägsnas så att gasen till största
delen består av metan. Gasen ska därefter ledas in på naturgasnätet och i första hand användas som fordonsbränsle.

18. SLAMAVVATTNING

Det rötade slammet avvattnas i centrifuger. En polymer
tillsätts före centrifugen för att få en effektivare separation
mellan vatten och slam vilket medför en högre torrsubstanshalt i slammet efter centrifugerna. Torrsubstanshalten in
till centrifugerna är ca 5 % och ut ca 25 %. Vattenfasen som
bildas kallas rejekt och leds tillbaka till inloppet av verket.
19. SLAMSPRIDNING

Det avvattnade slammet är certifierat vilket innebär att
kvaliteten är så hög att slammet kan användas som gödsel i
lantbruket.

17. RÖTSLAMFÖRTJOCKNING

Slam tappas med jämna mellanrum från rötkammarna och
förs till rötslamsförtjockaren för lagring.
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Tekniska data

Anläggningsdata

LEDNINGSNÄTET
Upptagsområde i Lund		

3 200 ha

Avloppsvattenledningar		

350 km

Dagvattenledningar		

200 km

Avloppspumpstationer		

13 st

Dagvattenpumpstationer		

15 st

Bräddvattenmagasin		

3 st

Bräddavlopp		

5 st

Andel kombinerat system		

10 %

DIMENSIONERADE VÄRDEN
Personekvivalenter		

120 000 p.e.

Qmax biosteg		

3 960 m3/h

Qmax kemsteg		

8 640 m3/h

INKOMMANDE SAMT UTGÅENDE
MÄNGDER UNDER 2008
		

Inkommande

Utgående

5 156

58

167

5

Tot-N (kg/d)

1 134

236

Flöde (m3/d)

28 000

BOD7 (kg/d)
Tot-P (kg/d)

RENINGSKRAV
BOD7 (mg/l)
Tot-P (mg/l)

0,3I

Tot-N (mg/l)

10

NH4-N (mg/l)

3III/4II

Syremättnadsgrad (O2 %)

>60 %

I – månadsmedelvärde
II – årsmedelvärde
III – månadsmedelvärde jun-okt
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FÖRBEHANDLING

EFTERBEHANDLING

Galler
2 st med 3 mm spaltvidd

Flockningsbassänger
Antal 6 st
Volym 1 040 m3

Renstvätt
Antal 1 st
Sandfång
Antal 4 st
Volym 620 m3

Kemsedimenteringsbassänger
Antal 12 st
Yta
2 160 m2
Volym 4 320 m3

Försedimentering
Antal 12 st
Yta
1 600 m2
Volym 3 100 m3

Biodammar
Antal 6 st
Yta
111 250 m2
Volym 122 500 m3

Bräddvattenbassänger
Antal 3 st
Yta
990 m2
Volym 1 850 m3

SLAMBEHANDLING

BIOLOGISK BEHANDLING
Luftningsbassänger
Antal 4 st linjer
Volym 21 900 m3
Biosedimentering
Antal 18 st
Yta
3 420 m2
Volym 9 040 m3

Förtjockare
Antal 3 st
Yta
234 m2
Volym 704 m3
Mekanisk förtjockare
Antal 2 st
Kapacitet
350 kgTS/h + 650 kgTS/h
Rötkammare
Antal 2 st
Volym 3 000 m3
Centrifuger
Antal 2 st
Kapacitet
1 x 10 m3/h + 1 x 20 m3/h
Gasklocka
Antal 1 st
Volym 510 m3

Övriga reningsverk
i Lunds kommun
HÅSTAD

SÖDRA
SANDBY

REVINGEBY

TORNA
HÄLLESTAD

Lund
Källby

Björnstorp
Anslutna personer
Flöde m3/år
BOD7in ton/år

200
30 000
2

VOMBSJÖN

DALBY
BJÖRNSTORP
VEBERÖD

GENARP

Dalby
Anslutna personer
6 000
Flöde m3/år
840 000
BOD7in ton/år
120

Genarp
Anslutna personer
3 000
Flöde m3/år
290 000
BOD7in ton/år
50

Håstad
Anslutna personer
Flöde m3/år
BOD7in ton/år

130
36 000
0,5

Revinge
Anslutna personer
Flöde m3/år
BOD7in ton/år

Södra Sandby
Anslutna personer
6 000
Flöde m3/år
630 000
BOD7in ton/år
90

Torna Hällestad
Anslutna personer
Flöde m3/år
BOD7in ton/år

550
44 000
6

Veberöd
Anslutna personer
4 500
Flöde m3/år
280 000
BOD7in ton/år
60

550
45 000
8
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Du spelar en viktig roll!
Det finns många sätt för dig att underlätta för reningsverken
och därmed för miljön. Ju bättre kvalitet ditt avloppsvatten
har, desto bättre fungerar reningsprocessen på renings
verket. Om du och alla vi andra ökar vår ”vattenmedvetenhet”
kommer omgivningen att bli mer välmående och få ett rikare
växt- och djurliv.

HA EN PAPPERSKORG PÅ TOALETTEN

LÄMNA GAMLA MEDICINER TILL APOTEKET

DET DU GÖR RÄKNAS

Mediciner är mycket svåra eller omöjliga att bryta ner i
avloppsreningsverk. De flesta går rätt igenom reningsprocessen och vidare ut i vattendragen där läkemedelssubstanserna
inverkar mycket negativt på vattenmiljön. Lämna alltid in
gamla eller överblivna mediciner till Apoteket.

Tamponger, bindor, fimpar, snus, hår, tops och kattsand är exempel på sådant vi ständigt får in till reningsverket men som
inte hör hemma där! Det ska istället kastas i en papperskorg.
Om du inte redan har en så är bästa tipset att ställa en liten
papperskorg inne på toaletten. Då blir det lätt att göra rätt!

Få miljöområden kan påverkas så direkt av varje individs handlingar som just avloppsvattenrening. Vi kan därmed alla bidra
till att våra naturtillgångar förvaltas på bästa möjliga sätt!

Farligt avfall som färg, lim, lack och liknande ska lämnas in
på en miljöstation, aldrig hällas ut i avloppet eller kastas i
soporna. På www.sysav.se kan du läsa mer om miljöstationer
och farligt avfall.

aletten
Tänkt på att to
nedkast!
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FETT TÄPPER IGEN RÖREN

UNDVIK AT T

FARLIGT AVFALL HÖR HEMMA PÅ EN MILJÖSTATION

Fett i form av olja sätter igen ledningar och gynnar mikroorganismer som stör reningen. Ett tips är att torka ur din
stekpanna med hushållspapper och släng detta i soporna
innan du diskar den. Att inte slösa på vatten är också ett sätt
att mildra belastningen på avloppsreningsverken.

SP OL A NED FÖ

LJANDE SAKE

R:

Bindor
Tamponger –
Hår – Tops –
and – Olja
medel – Katts
Fimpar – Läke

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
www.vasyd.se

