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Kalmar Vattens kärnverksamhet är hållbarhet. Vi arbetar dagligen för ett renare och
friskare Kalmarsund. Vi producerar och levererar dricksvatten till våra abonnenter.
Vi tar hand om och renar spillvatten och dagvatten innan det når Östersjön. Genom
miljöcertifieringen enligt ISO 14001 arbetar vi systematiskt för att minska
verksamhetens negativa miljöpåverkan.
Formellt beskriver vi vårt uppdrag som:

”Att långsiktigt tillgodose kundernas behov av vatten
med hög kvalitet samt rena spill- och dagvatten med
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stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.”
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INTRODUKTION - ALLT LEVANDE ÄR BEROENDE AV
RENT VATTEN
Det arbete som vi dagligen utför har stor betydelse för såväl miljö som människors hälsa.
Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid vår kust om Kalmar
Vatten inte renade avloppsvattnet innan det hamnar i Kalmarsund. Vi är med och möjliggör framtidens Kalmar genom att se till att allt detta fungerar. Det gör vi både genom att
underhålla anläggningar som tidigare generationer lagt grunden för och genom att bygga
ut ledningsnätet till nya bostadsområden. Vårt arbete ska präglas av ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.

Vattenverk

Energi
(biogas, el, värme)

Växtnäring

Dagvatten

Avloppsverk

Produktion och leverans av dricksvatten
Människor dricker ”samma” vatten som dinosaurierna drack och det vatten som används i dag är ett lån
från kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets
eviga kretslopp.

Miljöansvar och ekologisk hållbarhet
Kalmar Vattens viktigaste miljöuppdrag är att ta hand om och rena avloppsvatten innan det släpps ut i
Kalmarsund. Avloppsvatten är samlingsnamnet för dagvatten och spillvatten.
Förutom att minimera utsläppen av föroreningar är minskad användning av fossila bränslen och minskad
energianvändning några av de miljömål som vi arbetar för att uppnå.

Kretslopp stad och land
I avloppsvattnet finns fosfor och kväve som bidrar till övergödning. Denna näring tar vi tillvara i slammet, som håller så hög kvalitet att det är certifierat och används som växtnäring i jordbruket. Förutom
näringsämnen består slammet av organiskt material som bidrar till mullbildning och förbättrar jordarnas
fukthållande egenskaper.
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RENING AV SPILLVATTEN
Över 90% av kommunens invånare är anslutna till det kommunala spillvattennätet. I
reningsverket renas spillvatten från hushåll och företag. Vi tar bort ämnen som annars
skulle bidra till övergödning i Östersjön. Varje år renar Kalmar Vattens reningsverk
6 miljarder liter spillvatten.
Reningsverkets hjärta består av ett biologiskt reningssteg med mikroorganismer som renar avloppsvattnet
från bland annat kväve. Vi har ett VA-lab som regelbundet bedömer det aktiva slammet bland annat
med hjälp av mikroskopiering, en teknik som är ett stöd för att styra verket mot minimal tillväxt av så
kallade filamentbakterier som ger försämrad reningsgrad. Tekniken ger oss möjlighet att genom kunskap
om sammansättningen av mikroorganismer, under olika årstider, hitta samband mellan driftförhållande
och mikroorganismer i biosteget. På så sätt kan vi styra driften av verket mot en optimal rening.
Vi arbetar kontinuerligt med så kallat uppströmsarbete. Det gör vi för att hindra andra spillvattenströmmar än hushållsspillvatten (toalett-, bad-, disk- och/eller tvättvatten) från att komma till reningsverket. Toaletten är ingen papperskorg men det är tyvärr inte en självklarhet för alla. Årligen tvingas vi
rensa bort tonvis med skräp som aldrig skulle ha spolats ner.
För att möta framtidens reningskrav och en ökande befolkning, planerar vi för ett nytt reningsverk Kalmarsundsverket. Det beräknas stå klart 2025 och är en jätteinvestering som engagerar såväl externa
parter som vår egen personal.
Befintligt reningsverk är underdimensionerat vilket innebär att det under de närmaste åren krävs stora
investeringar och nytänkande för att klara utsläppsvillkoren. Här behöver vi även våra kunders hjälp så
att endast sådant spillvatten som vi kan rena kommer till reningsverket.
Vi arbetar med att förnya och förbättra vårt ledningsnät men också med att koppla bort det vatten från
fastigheter som inte utgörs av hushållsspillvatten.
2019 togs en ny policy fram och med den en tillhörande broschyr Husägare ansvarar för vatten från tak
och tomt. Den innehåller information till våra abonnenter när det gäller hur dagvatten och dräneringsvatten ska vara kopplat. För att bland annat implementera vår nya policy har vi tillsatt en helt ny tjänst
med uppdrag att lokalisera områden eller fastigheter med felinkopplat dag- och dräneringsvatten.
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KRETSLOPP
I reningsverket rötar vi den restprodukt som uppstår när organiskt material och näringsämnen avskiljs i avloppsreningsverket.
Rötning är en naturlig process där organiska material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö.
I processen bildas metangas som används för uppvärmning och som fordonsbränsle. Om du åker buss
driven på biogas i Kalmar kommer delar av drivmedlet från oss. Det bildas även ett bioslam som
används som växtnäring i jordbruket. Vårt mål är att ha en hög produktion av biogas och att 100% av
det producerade avloppsslammet ska användas som växtnäring på jordbruksmark.

Reningsverket är certifierat enligt det frivilliga certifieringssystemet Revaq. Allt vårt slam uppfyller
kraven för spridning på jordbruksmark och är en eftertraktad produkt. Ett normalår producerar vi
näring för 400 hektar åkermark.
För att behålla slamkvaliteten arbetar vi för att uppströmsarbetet ska genomsyra verksamheten. Vi
kontrollerar alla nyanslutna spillvattenströmmar och fokuserar på information till våra abonnenter, såväl
hushåll som industrier och andra verksamheter.
Vi har drivit projekt kring återanvändning av renat vatten från reningsverket. I planerna för
Kalmarsundsverket tar vi hänsyn till ett framtida behov av att leverera återvunnet avloppsvatten för
användningsområden så som bevattning av jordbruksmark, parker och golfbanor och/eller som
industriellt vatten.
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VÄXTHUSGASER
Metangasen som bildas vid rötning är en så kallad växthusgas. För att minska vår klimatpåverkan och ta med oss erfarenheten in i Kalmarsundsverket kommer vi under 2021
starta en egenkontroll för att inventera och på sikt reducera utsläppen av metan.

DAGVATTENRENING

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Kalmar
Vatten ansvarar för att ta hand om dagvatten från fastigheter och kommunala vägar. Idag
renas 75% av dagvattnet inom Kalmar centralort och 65% i hela kommunen (centralort
+ tätorter). Målbilden är att rena 85% av dagvattnet inom Kalmar centralort och 75% i
hela kommunen.
Med dagvattnet följer olika föroreningar som kan påverka vattendrag och Kalmarsund negativt. Den
vanligaste lösningen för omhändertagande av dagvatten är att leda det vidare till ett vattendrag eller till
Kalmarsund via exempelvis en damm.
I vår kommande affärsplan fokuserar vi på hållbarhetsaspekter enligt FN:s Agenda 2030 där dagvatten
ingår som en del i ett hållbart samhälle.

Nya dammar och dämmen
Under våren 2019 anlades en ny våtmark vid Björnökärr, norr om Snurrom i Kalmar. Området som har
en yta på cirka 1,5 hektar ska rena dagvatten från främst södra Lindsdal, Fjölebro samt norra Snurrom.
Kalmar Vatten kommer att ta fram en Handlingsplan för dagvatten. Denna ska vara ett strategiskt underlag och ligga till grund för val och prioriteringar av vilka dagvattenanläggningar som bör uppföras.
Detta för att på ett systematiskt sätt öka andelen renat dagvatten inom verksamhetsområdet. Vi arbetar
för att uppnå kommunens politiska klimatmål och Handlingsplan för god ekologisk status.

Dagvattendamm i Björnökärr norr om Snurrom.
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Dagvattendamm Fredriksskans
En dagvattendamm planeras för att rena det dagvattnet som idag släpps ut orenat i Malmfjärden. Den
är tänkt att utföras som en skärmbassäng. Skärmbassängen dimensioneras för att ta emot dagvatten
från befintliga ytor och från exploateringen vid Fredriksskansområdet.

Bevattning med dagvatten
2016 gjorde WSP en utredning om bevattning av fotbollsplaner där användning av dagvatten finns
med som alternativ. Utredningen kommer att följas upp av kommunen. Idag används dagvatten för
bevattning av fotbollsplaner från Stensödämmet till Skyttis IP och från Västra Bergavik till Bergaviks IP.
Det är vår förhoppning att användningen ska öka.

Linnéstaden
Ny dagvattendamm har anlagts i Linnéstaden. Dammen kommer att utvecklas till en park med bänkar
och promenadstråk. Arbetet är ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och byggherren. Det
är ett bra exempel på en öppen dagvattenhantering ovan jord där växtlighet och öppna vattenytor, så
kallade gröna och blåa dagvattenlösningar, skapar nya miljöer för avkoppling och rekreation.

Kvarnholmen och Barlastholmen
Just nu pågår en dagvattenutredning för att undersöka möjligheten att skapa en robust dagvattenhantering i området. Denna ska förutom att rena dagvattnet även möjliggöra reglerande ekosystemtjänster som berikar stadslandskapet. Detta är kopplat till flera av de pågående detaljplaneprojekt som
finns i området, bland annat hotell vid Ölandshamnen och Mobilitetshus på Barlastholmen.

Dimensioneringsanvisningar för framtidens krav
Genom att ta fram nya dimensioneringsanvisningar för vårt ledningsnät kommer vi dels att minska
risken för att avloppsvatten släpps ut på grund av överbelastning av ledningsnätet (så kallad bräddning)
men också källaröversvämningar. Vi vill också ta hänsyn till de pågående klimatförändringarna och
skapa ett mer robust och säkert ledningssystem för framtiden.

UPPHANDLING - INKÖP AV MATERIAL OCH TJÄNSTER
Denna fråga tillhör inte de områden där vi har störst miljöpåverkan. Trots detta är våra
insatser här viktiga ur ett pedagogiskt perspektiv och visar på vår vilja att arbeta för
minsta möjliga miljöpåverkan.
Några exempel på hur vi arbetar inom Kalmar Vatten
Vid all upphandling ställs krav på bland annat miljöcertifiering eller annat dokumenterat miljöarbete.
I samband med projektering bestämmer VA-projektörerna vilka material som är nödvändiga och
lämpliga för att uppfylla de krav som ställs. De har då att förhålla sig till Kalmar Vattens materialpolicy.
I bilaga till materialpolicyn, med miljö- och hållbarhetsaspekter, beskrivs att materialval ska utgå ifrån
ett antal kriterier:
» Kvalité – produkterna ska hålla i minst 100 år.

» Arbetsmiljö – produkterna ska vara utformade så att montering och drift inte påverkar arbetsmiljön
negativt.
» Miljö och hållbarhet – tillverkningen och användningen ska inte påverka omgivande miljö eller
dricksvattenkvaliteten negativt.
» Lagerhållning – lagerhållningen ska bli så liten som möjligt.

MILJÖARBETE - KALMAR VATTEN | 7

Inköp och användning av varor bland annat kläder ska alltid göras utifrån minsta möjliga miljöpåverkan. Under förutsättning att krav på önskad funktion uppfylls ska kläder med ekologisk eller
annan miljömässig märkning väljas. Följande frågor ska ställas vid inköp eller nya val till basutbudet av
arbetskläder:
» Är kläderna fria från biocider (förekommer främst i träningskläder)?
» Finns det miljömärkta alternativ (ekokläder)?

Miljövänlig teknik - relining är en miljöbesparande teknik för ledningsarbeten
Under 2019 utförde vi så kallad relining av spillvattenledningarna i Norra vägen genom schaktfria
metoder. Metoden sparade stora mängder naturresurser och minskade våra CO2 utsläpp med 94%
jämfört med traditionell grävning. Metoden kräver ingen grävning och därmed inte heller någon transport av schaktmassor in och ut. Störning i trafiken minimeras och trafiken behöver inte ledas om, vilket i
sin tur ger minskade utsläpp från fordon som annars skulle behövt köra en omväg förbi vårt arbetsområde.
Vid alla arbeten med ledningsnätet genomförs en analys av bästa teknik med syfte att minimera
miljöpåverkan.

FOSSILFRI KOMMUN - ANVÄNDNING AV FORDON
Kalmar kommunkoncern har som mål att vara fossilbränslefri till år 2030. Vår verksamhet är beroende av transporter och många gånger med lite tyngre fordon för såväl lastkapacitet som framkomlighetens skull. Förutom rätt bränsle är därför bland annat utbyggnaden
av olika kommunikationssystem viktiga för att slippa onödiga mil.
Sedan 2019 körs hela bolagets bilpark huvudsakligen på icke fossila bränslen och vi gör årligen en
uträkning på hur mycket mindre CO2 vi släpper ut genom denna åtgärd. Bolagets totala minskning av
koldioxidutsläpp genom att köra på icke fossila bränslen under 2019 uppgick till ca 214 767 kg CO2.
Vår samlade fordonspark består av nio biogasfordon, en elbil och 29 dieselbilar som körs på biodiesel.
Laddmöjlighet för elbilar finns vid Skälby vattenverk, kvarteret Hajen och Kalmar reningsverk. Vid inköp/leasing ska fordon med bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas eller el, väljas. Men då vi samtidigt
ställer krav på lastkapacitet och framkomlighet i oländig terräng saknas utbud av denna typ av fordon i
nuläget. Vi följer utvecklingen och gör en bedömning i varje enskilt fall.
Under 2019 testades en elpadda för packning av grusmaterial i rörschakten. Tyvärr var vi inte nöjda
med resultatet då paddan inte packade materialet lika hårt som en vanlig padda.
Så här jobbar vi för att minska bilkörningen:
» En av våra spolbilar är av typ recycling vilket innebär att vatten återvinns vid spolning av ledningsnätet.
Detta är en investering som sparar många körda mil med ett tungt fordon.
» Vi arbetar för digitala möten på distans.

» Våra pumpstationer för spillvatten har radiokommunikation vilket förutom bättre övervakning också
inneburit mindre bilkörning.

» På dricksvattensidan bygger vi ut fjärrövervakningen avseende mätning av grundvattennivå i mätbrunnar i Nybroåsen. Installationen prioriteras efter tillsynsintervall för bästa effekt. Fram till 2020
har 15 rör åtgärdats av totalt 3–400. Vi fortsätter projektet med 5–6 rör årligen och sparar redan idag
många mils bilkörning.
» Hittills, 2020, har ca 20 stationer satts upp på undersökningsrör och år 2021 kommer cirka 40 till
sättas upp inom projektet för att därefter gå ner till 5–6 rör årligen. Totalt finns cirka 400 rör. Redan
idag sparar detta många mils bilkörning då stationerna har ersatt körning som annars hade behövt ske
varje vecka.
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ENERGIFÖRBRUKNING OCH ENERGIPRODUKTION
Huvuddelen av Kalmar Vattens energiförbrukning sker i våra processer. I dessa finns därför störst möjlighet att göra besparing. Vi arbetar även med mindre och enklare insatser för
att minska vår energiförbrukning till exempel genom att byta till LED-lampor, installera
närvarostyrd belysning, behovsstyrd ventilation och uppvärmning.
I driften strävar vi alltid efter energieffektivisering vid utbyte av pumpar och motorer. Genom att optimera driften kan vi också göra besparingar.
Allt slam som avskiljs vid rening av spillvatten rötas. Vid rötningen bildas biogas som används för uppvärmning av reningsverkets reningsdelar och av lokalerna. Resten säljs för uppgradering till fordonsgas.
2019 producerade Kalmar Vatten 829 495 Nm3 biogas. 601 849 Nm3 användes för uppvärmning av
kontor och reningsverk på Tegelviken och resterande såldes till Kalmar Biogas för uppgradering till
fordonsgas.

Projekt för energieffektivisering och besparing
Under 2019 startades arbetet med effektivisering av blåsmaskinerna i biostegen. Syrehalten i luftningsbassängen har en avgörande roll för rening av kväve. Mängden syre som behövs är en balansgång mellan det rent biologiska behovet och kostnaden för luftning, det vill säga energikostnaden. För lite syre
innebär för dålig tillväxt av organismerna, vilket begränsar kapaciteten i luftningssteget. För mycket syre
å andra sidan kostar för mycket energi och ger inte nödvändigtvis så mycket större kapacitet. I projektet
har även elmätare till blåsmaskinerna installerats för att kunna mäta energiförbrukningen. Målet med
projektet är att genomföra åtgärder för att minska energiförbrukning och samtidigt behålla kapaciteten
i luftningssteget.
Förnyelsearbetet på ledningsnätet leder bland annat till minskad elförbrukning i de pumpstationer
som berörs. Exempel på det är uppgradering av Grankällan i Råsbäck med effektivare pumpar som är
behovsstyrda och uppgradering av styrningen för pumpning och tappning till och från Hultebräan.
Där ger även noggrannare mätning en effektivare användning. Förnyelse av ledningsnätet leder även till
minskad elförbrukning i vårt reningsverk.
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KEMIKALIEANVÄNDNING I VERKSAMHETEN
Precis som när det gäller energiförbrukningen förbrukas de största kemikalievolymerna vid
rening av avloppsvatten och produktion och distribution av dricksvatten. Vi arbetar dels
med att fasa ut kemikalier med oönskade egenskaper avseende såväl arbetsmiljö som yttre
miljö och människors hälsa. All kemikaliehantering styrs av bolagets Kemikaliepolicy och
alla kemikalier som används finns registrerade i vår kemikaliedatabas i-Chemistry. Vid
val av nya kemikalier ska alltid den minst farliga kemikalien användas.
Behovet av kemikalier styrs av råvattenkvaliteten när det gäller produktion av dricksvatten och föroreningsinnehållet i det spillvatten som kommer till reningsverket. Kemikalieanvändning är ett måste och
därmed är optimering av användningen av dessa ett område som vi jobbar med.

Projekt för optimering av kemikalieanvändningen
Inom Kalmar Vatten utförs en mängd olika projekt för att optimera kemikalieanvändningen:
» Genom att införa en ny teknik vid produktionen av dricksvatten, så kallad Zetasizer WT har vi förbättrat processen och minskat den totala kemikalieförbrukningen med cirka 20% per år.
» Invallning av cisterner för lut och ekoflock med påfyllning utifrån och glasskydd inomhus för att
skydda personal.

» Ombyggnation av doserutrustningen för fällningskemikalier i reningsverket förbättrar arbetsmiljön
och ger möjlighet att dosera kemikalierna mer exakt. Därmed kan vi optimera kemikalieanvändningen.
» Övergång från klorering till UV-ljus vid behandling av bakterier i dricksvatten.

» Ökad kemikalieanvändning med anledning av behov av simultanfällning för att klara våra miljövillkor för utsläpp av renat spillvatten med avseende på näringsämnet kväve.

» Vårt befintliga reningsverk är gammalt och starkt underdimensionerat med avseende på såväl den
biologiska reningen av kväve som rötningen av avloppsslam. Det innebär bland annat att det behövs
en ny driftstrategi med simultanfällning (järnklorid och polyaluminiumklorid som dödar filamentbakterier), samt att centrifuger körs även på helger för att jämna ut belastningen av det kväverika
rejektvattnet som återförs till processen.
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BERGMATERIAL OCH NATURGRUS
Vi återanvänder i möjligaste mån schaktmassor vid våra ledningsarbeten. Antingen direkt
eller efter sortering och krossning av materialet.

VERKSAMHETSAVFALL
Verksamhetsavfall vid rörarbeten sorteras i containrar ute på respektive arbetsplats. Plast,
trä och järn samt grus-, sten och ej byggbara massor sorteras ut. De fraktioner som inte kan
sorteras eller återanvändas i projekt körs direkt till godkänd deponi.
Verksamhetsavfall i form av slam som tas upp vid rensning av diken och dammar provtas. Spolbilarnas
verksamhetsavfall från spolning av dagvatten avvattnas på reningsverket och grus som blir kvar i flaken
körs till KSRR och används som konstruktionsmaterial och till täckning av den gamla deponin. I övrig
verksamhet sker sortering av respektive avfallsfraktion.
En sammanställning av bolagets avfall för 2018 har gjorts. Vid en genomgång kan konstateras att
för exempelvis brännbara fraktionen/hushållssopor sker ingen vägning. Kommunens mål att minska
avfallsmängderna blir därför svårt att följa upp.
Tills vidare arbetar Kalmar Vatten med att minska avfallet, genom att ställa upp följande handlingsmål:
» Sluta använda engångsartiklar.

» Hitta kanaler för återanvändning av allt som är möjligt att återanvända exempelvis möbler, motorer,
pumpar och annan utrustning.
» Återanvändning av schaktmassor genom rening.

» 90 procent av alla insamlade IT-produkter återvinns och resterande andel går till energiutvinning
eller säkerhetsdestruktion via avtalad leverantör.
» Alla avdelningar ska källsortera köksavfall.

» Informera våra kunder om att endast kiss, bajs och toalettpapper ska läggas i toaletten.
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BRÄDDNING AV SPILLVATTEN
Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som sker till följd av att ledningsnät eller reningsverk överbelastas. Genom ständigt och förbättrat underhåll har antalet
bräddningar av teknisk anledning minskat. Parallellt med vårt övriga förnyelsearbete
arbetar vi för att minska den miljöpåverkan som bräddning orsakar.
» Vi genomför en kartläggning av alla bräddpunkter i förhållande till det mottagande vattendragets
känslighet. Detta för att vid katastroftillfällen kunna styra bräddningen till den plats där den gör
minst skada.
» Med uppgifter bland annat från ovanstående kartläggning utreds behovet av reservkraft i pumpstationer för spillvatten.

» Under de närmaste åren kommer vi att bygga bort ca 50% av vår totala bräddvolym. Detta gör vi
genom bland annat genom att bygga om pumpstationer och anlägga nya spillvattenledningar som klarar
större flöden.
» Anställa VA-tekniker med fokus på ovidkommande vatten.

» Flödesmätare kommer att placeras i ledningar för att observera ökade flöden vid till exempel nederbörd.
» Fortsatt VA-förnyelse inom de södra kommundelarna, den så kallade Södra linan.
» Fortsatt arbete med förnyelse, sektionering av ledningsnätet och läcksökning.

DRICKSVATTENPRODUKTION OCH HUSHÅLLNING
MED DRICKSVATTEN
Tack vare Nybroåsen har vi i Kalmar förmånen att kunna få ett gott och friskt dricksvatten
i form av grundvatten. För att öka tillgången på grundvatten låter vi förbehandlat ytvatten
från en å som sippra ner i åsen. Det kallas konstgjord infiltration. Ungefär hälften av
Kalmars dricksvatten är naturligt bildat grundvatten och resten kommer från konstgjord
infiltration.
Vatten för vattenanvändning där livsmedelskvalitet inte är nödvändig
Projektet Hållbart VA-system i Kalmar beviljades delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova.
I projektets första steg utredde Kalmar Vatten, tillsammans med nio projektpartners, möjligheterna att
återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket.

Alternativ till dricksvatten
Produktionsavdelningen använder utgående vatten från Kalmar avloppsreningsverk till spolbilarna.
Vårt mål är att ingen av våra spolbilar ska använda dricksvatten. Reningsverket använder också renat
avloppsvatten i vissa delar av processerna.

Fokus på kommunikation kring Eco-feedback till kunder och invånare
Genom visualisering av realtidsdata vill vi visa vilken påverkan som människor har på miljön och hur
mycket vatten som används. Kommunikationen ska ge större medvetenhet kring att vatten är något
värdefullt och långsiktigt leda till ökad förståelse för Kalmar Vattens verksamhet.

MILJÖARBETE - KALMAR VATTEN | 12

0480 - 45 12 10 | info@kvab.kalmar.se | kalmarvatten.se

