
 

 

 

 
 

Visionsdokument för Kalmarsundsverket 
 
Detta visionsdokument utarbetades gemensamt den 17 februari 2017 på Calmar Stadshotell i Kalmar. 
 
Vi har tillsammans kommit överens om att verka för och arbeta mot följande gemensamma visionsmål vid 
utvecklandet och genomförandet av projekt Kalmarsundsverket och intilliggande närområde: 
 
 

 

 
 
 
 
Ett av Sveriges bästa reningsverk 
 

Kalmarsundsverket använder den mest avancerade 
tekniken som finns tillgänglig idag när det är 
motiverat. Det är samtidigt flexibelt nog att möta 
framtidens teknikutveckling, krav på rening och 
kretslopp.  
 
Tekniken möjliggör en nästintill luktfri miljö, en 
säker drift, statushöjande arbetsmiljö och 
balanserad användning av kemikalier. 
Kalmarsundsverket är dessutom så långt som 
möjligt självförsörjande på energi. 
 
 

Ett omtyckt stadsnära reningsverk 
som tar höjd för framtiden 
 

Kalmarsundsverket är ett stadsnära reningsverk 
med en central och viktig roll. Omgivningen runt 
reningsverket påverkas så lite som möjligt, 
samtidigt som alla etablerade verksamheters 
möjlighet att expandera säkras. Det nya 
reningsverket är klimatanpassat och kan anpassa 
sig efter framtida stadsutveckling, 
befolkningsökning och teknikutveckling. 
 
Kalmarsundsverkets arkitektur är ett unikt och 
omtyckt inslag i vattenstaden Kalmar. 
Kalmarborna är stolta över sitt nya reningsverk 
och visar gärna upp det för besökare. Eftersom 
placeringen är i direkt anslutning till staden, är 
reningsverkets gestaltning avgörande för 
helhetsupplevelsen av området som det ligger i.  

 

 
Ett centrum för information, lärande 
och samverkan 
 

Som Sveriges främsta stadsnära reningsverk är 
Kalmarsundsverket ett populärt besöksmål för alla 
som är intresserade av ny miljö- och vattenteknik, 
den senaste forskningen, kretsloppstänkande, 
arkitektur och arbetsmiljö.  
 
Kalmarsundsverket har en hög status som förebild 
inom ovanstående områden. Både i Sverige och 
utomlands. Utanför länet är Kalmar känt för 
Slottet, Kronan och Kalmarsundsverket!  
 
Reningsverket ingår i ett kunskaps- och 
utvecklingskluster och har en god samverkan med 
olika aktörer inom utbildning/forskning, 
hållbarhet, VA-bransch och näringsliv. 
 
 

Vattenkvaliteten alltid högsta prioritet 
 

Prioriteringar mellan kvalitet, tidplan och kostnad 
avvägs noga. Prioriteringarna måste alltid utgå från 
en helhetssyn, kretsloppstänkande och långsiktig 
hållbarhet.   
 
Utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv värderas 
ambitionsnivå, investeringens storlek och den 
faktiska nyttan. Kvaliteten på det renade vattnet är 
högsta prioritet. Justeringar och omprioriteringar 
sker i takt med samhällets utveckling, framtida 
krav, ändrad efterfrågan och nya tekniska 
möjligheter. 

Kalmarsundsverket är det bästa stadsnära reningsverket i Sverige 

Kalmar Biogas 


