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Parter i delarbetspaketet:

Om projektet
Projektet MACRO syftar till att stimulera innovation hos både
kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter
och tjänster kopplat till sorterande system för samhällets organiska
restprodukter.
Projektet MACRO kommer bidra till att fylla kunskapsluckor avseende både
teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska
aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för
Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.
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1

Sammanfattning

Figur 1 Översikt över Norra Djurgårdsstaden. Placering av Kolkajen-Ropsten, Valparaiso, Södra Värtan
och Loudden

På uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholms Stad har Sweco tagit fram en
systemhandling för ett kombinerat spillvattensystem för kvarnat matavfall
(grönvatten) och klosettvatten (svartvatten). Systemhandlingen följer på en tidigare
utförd utredning ”Sorterande system för kvarnat matavfall och klosettvatten i tre delområden i Norra Djurgårdsstaden” 5).
Detta PM presenterar ett förslag på utformning av vakuumsystem i Södra Värtan, se
Figur 1 i huvudsak i gata. Systemet transporterar grön- och svartvatten i gemensam
vakuumledning, från bostäder till uppsamlingsplats. Att använda vakuumsystem är
en av förutsättningarna för förslaget.
Hur fraktionerna transporteras vidare utanför systemhandlingsområdet och eventuell
framtida plats för behandling av fraktionerna beskrivs inte i detta PM.
Framtagningen av den tekniska lösningen har gjorts i samarbete med leverantörer av
vakuumsystem, Jets och Flovac.
Den tekniska lösningen bygger på att gråvatten transporteras i konventionellt
spillvattensystem (med självfall). I systemhandlingsskedet har detta system
projekterats av Stockholm Vatten och Avfall AB
Området i Södra Värtan kommer när det är fullt utbyggt att bestå av cirka 6 000 PE.
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2 Syfte
Syftet med detta PM är att:


Presentera en utformning av ett vakuumsystem för transport av grönvatten
och svartvatten från bostäder (fastighetsgräns) till uppsamlingsplats i Södra
Värtan.



Ge underlag för att fatta beslut om systemet ska användas i Södra Värtan



Ge underlag för att kunna fatta beslut om huvudman.

Detta PM skall tillsammans med tillhörande ritningar, se ritningsförteckning R5-RF701-0001) ska ligga till grund för fortsatt detaljprojektering inom området.

3 Bakgrund
Denna systemhandling följer på en tidigare utförd utredning ”Sorterande system för
kvarnat matavfall och klosettvatten i tre delområden i Norra Djurgårdsstaden” 5).
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Figur 2 Lilla bilden nederst visar det aktuella området

Exploateringen av Södra Värtan ses i Figur 2. Området kommer när det är fullt
utbyggt omfattar ca 1 900 lägenheter och 125 000 kvm kommersiell yta motsvarande
ca 6000 PE.
Ett källsorterande avloppssystem i Södra Värtan innebär en ökad möjlighet till att:


Öka biogasproduktionen från spillvattnet



Återvinna värme från spillvattnet



Minska klimatpåverkan



Öka kretsloppet



Rena spillvattnet från läkemedelsrester

Vid val av lösning för transport av spillvattenfraktionerna har nedanstående förutsättningar beaktats.



Tillgänglighet för systemet är mycket viktigt (som i alla avloppssystem).



Att förhindra luktproblem.



Fastigheterna i området kommer att byggas vid olika tidpunkter. Tillfälligtvis
kommer allt spillvatten, inklusive svart- och grönvatten att transporteras i det
konventionella spillvattensystemet (som transporterar gråvattnet). Det
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konventionella spillvattensystemet ska kunna användas vid behov av
nödbräddning från grön- och svartvattensystemet.


TS-halten för grönvatten är cirka 2% vilket ger högre friktion vid transport
genom ledningssystemet än om endast svartvatten skulle transporteras.

Genom att använda vakuumsystem för svartvattentransport (klosettfraktionen) kan vattenförbrukningen minskas med cirka 1/6. Värmeenergin i gråvattnet kan återföras till byggnaden mha
värmeväxlare. Tack vare en mindre mängd spillvatten minskar mängden värmeenergi som förloras ut
ur byggnaderna tillsammans med spillvattnet (utgående spillvatten får inte ha en lägre
vattentemperatur än det inkommande vattnet).

4 Projekterat vakuumsystem i Södra Värtan
Kapitlet beskriver vakuumsystemets funktioner och egenskaper.
Svart- och grönvatten transporteras i byggnaden med undertryck som skapas av en
vakuumpump i byggnadens teknikutrymme och transporteras sedan vidare genom
byggnadens servisledning till en mottagningstank (mottagningsbrunn) strax utanför
fastighetsgränsen. När mottagningstanken fyllts till en förutbestämd nivå öppnar en
ventil och svart- och grönvattenfraktionerna sugs in i vakuumsystemet i gata och
sedan vidare till den centrala vakuumpumpstationen. Därifrån pumpas fraktionerna
vidare ut ur området för vidare behandling.
Gråvatten transporteras i befintligt konventionellt spillvattensystem (med självfall).
Detaljprojektering av systemet utförs av vakuumsystemleverantören.

4.1

Vakuumsystemet i gata

Projekterat ledningssystem i gata ses i ritningar enligt ritningsförteckning R5-RL701-0001. Vakuumledningarna är i största utsträckning placerade i samma schakt
som övriga VA-ledningar alternativt andra ledningar.

4.1.1 Vakuumsystemets komponenter
I Figur 3 ses vakuumsystemets komponenter, från väster ses servis, mottagningstank,
vakuumledning och central vakuumpumpstation längst till höger.
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Figur 3 Från vänster: Mottagningstank (vid fastighetsgräns), vakuumledning och
vakuumpump med tank och avloppspump

4.1.1.1 Mottagningstank – sumpbrunnar med vakuumventiler
Från varje kvarter pumpas, alternativt rinner med självfall, svart- och grönvatten i en
servis till en mottagningstank som är placerad utanför fastighetsgränsen.
Mottagningstanken består av två delar. Den övre delen är helt separerad från spillvattnet. Se Figur 4 och Figur 5.

Figur 4 Mottagningstank ansluten till vakuumledningen och ledning från fastigheten
(ledningen från fastigheten syns ej på bilden). När nivån stigit till en definierad nivå, t
ex 40 l, öppnar (den grönmarkerade) ventilen och svart- och grönvatten sugs in i
vakuumledningen. Bild Flovac.
Skulle någon komponent i mottagningstanken inte fungera skickas en larmsignal. Se Figur 5.
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Figur 5 Exempel på mottagningstank (mottagningsbrunn) Flovac Package 1 4)
Inkommande fraktioner kan då brädda till angränsande gråvattensystem via ett nödbreddningsrör.
Bräddröret förses med backventil som gärna placeras lätt åtkomlig i intilliggande nedstigningsbrunn
på gråvattensidan.
Mottagningstanken utrustas även med anslutning för att vid behov kunna rensa vakuumledningen med
luftspolning.
Ventilen som öppnar förbindelsen mellan mottaggningstank och vakuumledning så att spillvatten sugs
in i vakuumledningen ses i Figur 6.

Figur 6. Bild Flovac.
Komponenterna i mottagningstanken framgår av Figur 7. När ventilen öppnar för att suga in
spillvatten sugs även luft från omgivningen in genom inluftningsventilen. Inluftningsventilens
placering bestäms av vakuumsystemleverantören så att den även fungerar vintertid med snö och is.
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Figur 7 Exempel på mottagningstank; Flovac. Mottagningstankens innerdiameter är
cirka 900 mm och höjden är cirka 2 m.
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Figur 8 visar mottagningstanken i ett vakuumsystem.

Figur 8 I bilden saknas anslutning i mottagningstanken (mottagningsbrunnen) för
nödbräddning till gråvattensystemet; Bild Flovac.

4.1.1.2 Vakuumledning
Från mottagningstanken sugs det kvarnade matavfallet med undertryck genom en PE-ledning,
diameter 125 (1) mm, innerdiameter 102 mm, till den centralt belägna vakuumpumpstationen.
Vakuumledningen läggs i sågtandsprofil med en lutning på minst 0,2% (4) så att avloppsvattnet samlas
i sågtandprofilens lågpunkter. Se Figur 9

Figur 9 Övre bilden: Svart- och grönvatten rinner mot närmaste lyft. Mellanbilden:
Kvarnvatten samlas. Nedre bilden: Ventil i mottagningstanken öppnas och
tryckskillnad, cirka 6 m undertryck, mottagningstank - vakuumpump lyfter spillvattnet
till nästa sektion av vakuumledningen.
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Vakuumsystemet innehåller syre (från insugningsluften) och svavelväte bildas därför inte i systemet
och risken för luktproblem är mycket liten.
PE-ledningen ska vara SDR 11 PE 100 RC och vara segmentsvetsad. Krökar (45̊) kan vara formgjutna. Viktigt för underhåll är att inte ha störande svetsskarvar i ledningen. Ledningen packas i fin
sand, t ex enligt Flo-Vac Vacuum Construction Guide.
Skulle vakuumledningen skadas, t ex grävas av, larmar kontrollpanelen i vakuumpumpstationen.
Möjligheter till inspektion och eventuell spolning av ledning ska finnas längs huvudledningen. Detta
specificeras i detaljprojekteringen av vakuumsystemleverantören.

4.1.1.3 Vakuumpumpstation
Vakuumpumpstationen placeras i teknikutrymme i anslutning till garaget i kvarteret
Bristol. Se Figur 10 och Figur 11.
Vakuumpumpstationen består av vakuumpumpar som driver vakuumsystemet i gata,
en uppsamlingstank samt avloppspumpar som pumpar ut svart- och grönvattnet till
en tryckledning. Vakuumpumstationen är ca 3,4 * 2 m till ytan och 2,6 m hög.
Erforderlig elförsörjning för vakuumpumpstationen är cirka 30 kW och startström 50
Ampere.

Figur 10 Vakuumpumpstationen är cirka 3,4 x 2 m och 2,6 m hög. Längst ner syns
avloppspumpar för att pumpa spillvatten ut från området. Bild från Flovac.
Observera högre NPSH-krav för spillvattenpumparna (som pumpar svart- och grönvatten ut ur
området. 10,3 m atmosfärstryck är inte tillgängligt atmosfärstryck för pumparna). Se kapitel 8
Förklaringar för beskrivning av NPSH.
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Figur 11 Exempel på vakuumpumpstation. Bild från Flovac.

För uppskattade flöden 5) se 10.1 Totalt flöde från hela området är 2,0 l/s svartvatten
och 1,4 l/s grönvatten.
4.1.1.4 Tryckledning ut från området
Slutbehandling av de källsorterade fraktionerna planeras utanför Södra Värtan, mest
troligt i Loudden som ligger söder ut. Från den centrala vakuumpumpstationen trycks
därför svart- och grönvattnet till en tryckledning som är projekterad i Södra
Hamnvägen mot Loudden, se tillhörande ritningar.
Utformning av tryckspill-ledningen från Södra Värtan till Loudden är inte inkluderad
i denna systemhandling.
Friktionen i tryckledningen vid pumpning av fraktionerna svart- och grönvatten är
högre än för normalt spillvatten, dvs högre tryckskillnad från ledningens början till
slut krävs. Vakuumsystem är begränsade till 6-8 m tryckskillnad och det är därför
fördelaktigt att använda spillvattenpumpar, som har mycket högre tryck-kapacitetför
att pumpa fraktionerna från den centrala vakuumstationen (till Loudden). Tryckspillledningen kan eventuellt ansluta till gemensam tryckledning som även transporterar
svart- och grönvatten från området Valparaiso. Från Bristol till tryckspill-ledningens
anslutningspunkt till eventuell ledning från Valparaiso ska ledningen vara PE DN
125, SDR 11. Efter anslutningen behöver tryckspill-ledningens diameter fortsatt vara
DN 125, SDR 11.
Dimensionerande pumpflöden är 5 l/s (för att erhålla självrensning i ledningen) från
Bristol och 2 l/s från Valparaiso. Totalt dynamiskt tryck är maximalt 40 m (för
pumparna i Bristol).
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4.2

Vakuumsystem i byggnader

Lokala vakuumsystem för respektive byggnad har valts bl.a. för att maximera tillgänglighet för spillvattentransport. En principbild visas i Figur 12.
Skulle det centrala vakuumsystemet stanna kommer grön- och svartvatten att
transporteras till konventionella spillvattensystemet (och då blandas med gråvatten).

Figur 12 Exempel från Roediger på vakuumsysteminstallation i byggnad. Grön- och
svartkommer att transporteras i tryckspill-ledning till mottagningstanken. Gråvatten
passerar värmeväxlare i byggnaden och transporteras sen i det konventionella
spillvattensystemet i gata.

Undertryck för vakuumtoaletter och matavfallskvarnar skapas av en vakuumpump i
teknikutrymme i källaren. När en matavfallskvarn startas eller en toalett spolas sugs
det spillvattnet till vakuumpumpen. Från vakuumpumpen rinner spillvattnet till en
mottagningstank vid fastighetsgränsen.
I ett vakuumsystem lyfts spillvattnet i många små vertikala lyft, ett par decimeter per
lyft. Normalt genereras 60% vakuum = 6 m undertryck = - 0,6 bar av vakuumpumpen. Med klosettvattenledningar i taket används cirka 3 m av undertrycket för att lyfta
klosettvatten ut ur toaletten vid spolning 2). Det är alltså ett betydligt högre lyft än
vad som rekommenderas i resten av vakuumsystemet. Ett 3 m lyft kan åstadkommas
tack vare ett stort luftflöde i förhållande till vattenmängden. Övriga lyft är normalt ett
par decimeter, se Figur 13.
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Figur 13 Lyft i vakuumsystemet. Bild från Roediger.

4.2.1 Vakuumsystemets komponenter
I detta kapitel beskrivs de komponenter som ingår i spillvattensystemet för det
grönvatten och svartvatten i byggnaderna.
4.2.1.1 Toaletter
Figur 14 visar exempel på vakuumtoalett med komponenter

Figur 14 Vakuumtoalett från Roediger.

Cirka en liter vatten används vid spolning. Saknas vakuum vid toaletten ska inte
spolvatten fyllas på.
4.2.1.2 Matavfallskvarnar
Exempel på matavfallskvarn se Figur 15
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Figur 15 Matavfallskvarn med mått från Insinkerator

Vatten spolas samtidigt som det (organiska) matavfallet kvarnas. Minsta möjliga
spolmängd ska användas. Normal vattenförbrukning är 5 l/person, dag.
Enbart kvarnvatten ska anslutas till vakuumsystemet, dvs den andra diskhon i diskbänken ansluts till gråvattensystemet.
Effektförbrukning är cirka 400 W.
Krav på ljudnivå definieras av byggherre
4.2.1.3 Vakuumpumpar i byggnad
Se Figur 16 för exempel på vakuumpump för byggnad.
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Figur 16 Exempel på vakuumpump som även skär sönder fasta delar i spillvattnet och
pumpar spillvattnet vidare. Enheten är cirka 1 x 1 m och 1,5 m hög. Bild från Jets.
Erforderlig elförsörjning är cirka 10 kW.

4.2.1.4 Avstängningsventiler
Kulventiler i PVC alternativt syrafast AISI 316 (SS 2343) rekommenderas.
4.2.1.5 Ventilation
Teknikutrymmet ventileras för att undvika eventuell lukt, t ex med Hybridfilter, se
Figur 17

Figur 17 Filter för luftbelastning 200 m³/t. Bild från HYBRID FILTER A/S.

4.3 Lukt
Luktproblem i avloppspumpning kan uppkomma vid syrefria förhållanden. Mottagningstankarna har nödbreddningsanslutningar till självfallssystemet men i övrigt är
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systemen lufttäta och inte syrefria. Risken för luktproblem anses därför som ytterst
liten.

4.4 Kalkyl
En kalkyl för vakuumsystemet i gata, inklusive den centrala vakuumpumpen och
mottagningstankar, ger en kostnad på cirka fem millioner kronor. Kalkylen i sin
helhet ses i bilaga 10.2.
Där vakuumledningen samförläggs har merkostnaden för anläggning av ledningen
antagits.

5 Gränsdragningar – ansvar för anläggningar
5.1 Huvudman för VA-ledningar
Systemet är utformat så att VA-huvudmannen äger och driftar hela vakuumsystemet
fram till servisledningen vid fastighetsgräns dvs den centrala vakuumpumpstationen,
ledningsnätet i gata och mottagningstanken. Systemet är därmed driftsmässigt helt
avskilt från vakuumsystemen på fastighetsmark.

5.2 Fastighetsägare
Fastighetsägare ansvarar för drift- och underhåll av anläggningar och utrustning i
byggnader och ledningar till fastighetsgräns.
I byggnaderna installeras vakuumtoaletter och kvarnar för matavfall anslutna till ett
vakuumsystem. Dessa vakuumsystem står med avseende på undertryck inte i anslutning till VA-huvudmannens system. Från byggnaderna pumpas, alternativt rinner
med självfall, fraktionerna grön- och svartvatten till mottagningstank utanför
fastighetsgränsen.

6 Underhåll och felsökning
6.1

Underhåll

6.1.1 Vakuumledning i gata
Vakuumledningen behöver normalt inget underhåll. Ledningen spolas med automatik
genom att ventilen i mottagningstanken öppnar med bestämt intervall (oavsett nivå i
tanken). Intervallet sätts vid installation enligt rekommendation från leverantören.
Anslutning för luftspolning finns i mottagningstanken om extra luftspolning skulle
behövas. Frekvens för det underhållet bör utvärderas i samarbete med leverantör av
vakuumutrustningen.
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Matavfall innehåller betydligt mer fett än spillvatten generellt. Blandningen med
svartvatten uppskattas bli cirka 40% grönvatten. Erfarenheter från anläggningen i
Sneek, Nederländerna, är att fett inte orsakat driftproblem 3). Det systemet är dock
betydligt mindre än området Södra Värtan och eventuellt behov av kapacitetsökning
för vakuumpumpstationen beaktas vid detaljprojektering.
Det är möjligt att pigga 6) vakuumledningar (renspluggtrycks med övertryck genom
ledningen), även ispiggning fungerar 6) (i stället för rensplugg används issörja).
Kemikalier kan också användas för att rengöra ledningssystemet.
Mottagningstankarna bör visuellt inspekteras varje halvår. Vakuumpumpstationen
bör inspekteras varje månad 4).

6.1.2 Vakuumsystem i byggnader
Förebyggande underhåll för vakuumtoaletten är membranbyte efter cirka 250 000
spolningar.

6.2

Fel och felsökning

Vid strömavbrott finns undertryckskapacitet i systemet för cirka en timme (4). Ett ledningssystem med diameter 160 mm rör ger att vakuum finns tillgängligt under ännu
längre tid. Skulle vakuumsystemet i gatan stanna (längre tid) kan spillvatten från
respektive fastighet nödbredda till gråvattensystemet. Skulle ett vakuumsystem i en
byggnad fallera kommer det inte att påverka övriga fastigheter eller systemet i gatan
eftersom vakuumsystemen i fastigheterna och gatan inte är sammankopplade (med
vakuum). Med pneumatiska styrningar av ventilerna i mottagningsbrunnarna kommer
de att fungera även vid strömavbrott.

6.2.1 Läckage
Vid läckage stänger man ventiler utifrån och in tills läckan är isolerad och detekterad.
Det går också att föra in en ballong via ett skvallerrör för att avgränsa systemet. För
ett litet vakuumsystem tar det normalt max en dag att hitta en läcka. Önskvärt är att
ha fjärrstyrda ventiler vid varje fastighet / mottagningsbrunn för att kunna göra
läcksökningen snabbare.
6.2.1.1 Avstängning vid läckage
Vid vakuumläckage, dvs att vakuumpumpen får arbeta längre tid än normalt, kan
felsökningsarbetet göras genom att avstängningsventiler stängs av i del efter del av
vakuumsystemet. Ventiler längst bort från vakuumpumpen stängs först och systemets
täta delar av kan uteslutas ut felsökningen när vakuumtrycket slutar sjunka.

6.2.2 Stopp
Stopp i vakuumledningen hanteras genom spolning från närliggande servicebrunn.
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7 Alternativt system
Ett alternativt vakuumsystem, föreslaget av vakuumsystemleverantörer, är att skapa
undertryck från den centralt placerade vakuumpumpstationen, inklusive undertryck
inne i vakuumsystemen inne byggnaderna. Detta systemet innebär att ingen
vakuumpump behövs innanför fastighetsgräns. För att separera drift- och underhållsansvar mellan fastighetsägare och VA-huvudmannen används ventil- och övervakningsanläggningar placerade vid respektive fastighetsgräns.
Detta system har valts bort vid framtagande av systemhandlingen pga:


Med den lösningen är det inte möjligt att nödbredda grön- och svartvatten till
det konventionella ledningsnätet utan att en extra parallell vakuumledning i
gatan behövs.



Södra Värtan är ett stort exploateringsområde som kommer byggas ut
etappvis. Det alternativa systemet där den centrala stationen driver vakuumet
i fastigheterna kräver att hela ledningssystemet fram till
vakuumpumpstationen är utbyggt vid första inflytt. Detta är inte
genomförbart i aktuellt område.



Systemutformningen innebär en större risk för att om vakuumsystemet inom
en fastighet fallerar så påverkar det övriga fastigheter.

Exploateringskontoret
Norra Djurgårdsstaden

Sida 21 (28)
2018-06-19
/

R5: Källsorterande
avloppssystem - Sweco

8 Förklaringar
Bar

Enhet för tryck

Friktionsförluster

Motstånd i ledning ger tryckfall när luft eller vatten strömmar
genom ledningen. Trycket från en pump, eller vakuumpump
motsvarar tryckfallet plus lyfthöjden av vätskan eller luften

Grönvatten

Matavfall som kvarnats i hushållskvarn till spillvatten

Klosettvatten

Toalettvatten eller svartvatten

Kvarnat matavfall

Se Grönvatten

LTA-system

Grenat spillvattensystem som är trycksatt av pumpar i ändarna på
varje gren

Mottagningstank

Se kapitel 4.1.1.1

NPSH

Net Positive Suction Head; NPSHrequired är erforderligt tryck vid
pumpinloppet och NPSHavailable tillgängligt tryck vid inloppet till
pumpen. För lågt NPSHavailable ger kavitation och eventuellt skador
inuti pumpen.

Nödbreddning

När spillvattensystemet inte fungerar släpps spillvattnet till annat
system (eller recipient)

Spillvatten

Avloppsvatten från hushåll

Svartvatten

Avloppsvatten från toaletter. Benämns även klosettvatten

Självfall

Avloppssystem där ledningarna lutar och avloppsvattnet rinner
mha gravitation

SVOA

Stockholm Vatten och Avfall AB

Tryck

Genereras av pump. Vatten transporteras från högre tryck till lägre

Tryckledning

Vatten transporteras uppför i en tryckledning. Tryckledningen
trycksätts av en pump i där tryckledningen börjar eller en vakuumpump där tryckledningen slutar

TS

Torrsubstanshalt; mängd fast innehåll i spillvattnet. Anges i %. I
traditionellt spillvatten är TS-halten lägre än 1%

Vakuum

10 m lägre tryck än atmosfärstrycket

Vakuumpump

Pump som ger undertryck
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10 Bilagor
10.1 Flöden

Figur 18 Beräknade dimensionerande flöden
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Figur 19 Beräknade dimensionerande flöden kvarnat matavfall
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10.2 Kostnadskalkyl
Moment
Jordschaktning

Mängd

á pris
2513

Kostnad
400

1 005 180

Lägga ledningsbädd

1523

90

137 070

Lägga PE-rör

1523

400

609 200

Foga PE-rör

274

700

191 683

Kringfyllning hela ledningssträckan

628

475

298 413

Resterande fyllning

628

270

169 624

14

14 000

140 000

1523

204

310 692

300

338

101 400

Schaktning för 14 gropar (upp ll 30 m2 och <2,5 m djup)
Materialkostnad rör PE 100 PN 10 SDR 11
Materialkostnad 45-graderskrökar
Mo agningsbrunnar /mo agningstankar

14

30 000

420 000

Vakuumpump med spillva enpumpar och övervakningsutrustning

1

800 000

800 000

Inlu ningsenheter

4

40 000

160 000

Detalju ormning av vakuumsystemet (av vakuumsystemleverantör)

1

30 000

30 000

Uppstarts-support (av vakuumsystem-leverantör)

1

25 000

25 000

Oförutsedda utgi er +20%
Totalkostnad

4 295 262

20%

859 052
5 019 915
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MACROs parter samarbetar inom sex arbetspaket:
AP 1: Projektledning & kommunikation

AP 4: Installationer i hus

Att säkerställa projektets genomförande och
kommunicera projektet och dess resultat.
Inom detta arbetspaket sköts intern och extern
kommunikation, genomförs projektledning och också
följeforskning kopplad till projektet där
beslutsprocesserna för sorterande system inom
stadsutvecklingsprojekten H+ och Norra
Djurgårdsstaden jämförs.
Pater: Stockholms Stad och RISE.

Att samla och bygga erfarenhet kring
byggtekniska frågor gällande system i husen som
möjliggör insamling av så rena strömmar som
möjligt.

AP 2: Systemutveckling för tätbebyggelse i
storstad
Att möjliggöra/arbeta för systemutveckling för
storskalig insamling och behandling av matavfall
och utsorterat klosettvatten från den stora staden.
I detta arbetspaket utvecklas kunskapsunderlag för
att möjliggöra utveckling för storskaliga insamlingsoch behandlingssystem för matavfall och utsorterat
klosettvatten från den stora staden. Bland annat
kommer detta att göras genom en
programhandlings- och systemhandlings-projektering
för ca 3000 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden,
varav 1500 i detaljplanen Kolkajen och 1500 i Södra
Värtan. Dessutom tar projektet fram underlag som är
nödvändiga för att implementera en
systemförändring.

Arbetspaketets syfte är att samla och bygga
erfarenhet kring byggtekniska frågor för system i
fastigheter som möjliggör insamling av rena
strömmar från kvarn och toalett.
Parter: Stockholm Stad, NSVA, Stockholm Vatten
och Avfall.

AP 5: Teknikutveckling
Utveckling av tekniska lösningar.
Arbetspaketet omfattar flera delar och syftar till
att utvärdera och bidra till teknikutveckling av
möjliga komponenter för insamling, transport och
behandling i ett sorterande VA-system rörande
matavfallskvarnar, snålspolande toaletter,
ledningsnät, behandlingsteknik, foder-produktion
samt en potentialbedömning av teknikerna
nationellt och internationellt.
Parter: RISE, LTH, SLU, Matavfallssystem Sverige,
SWECO, Disperator, Mälarenergi, Skandinavisk
Kommunalteknik och Again.

Parter: Stockholm Stad, Stockholm Vatten
och Avfall, NSVA, SWR och Ecoloop.

AP 6: Kretslopp & certifieringsfrågor
Att undersöka avsättning för slutprodukter – ur
lantbrukets perspektiv.

AP 3: Systemutveckling i nya, kommunala VA‐
verksamhetsområden, utanför innerstad/täta
stadsmiljöer

Arbetspaketet har två fokusområden
–
dels lantbrukarkårens inställning med avseende
på återbruk av både källsorterat matavfall och
klosettavloppsvatten, dels förutsättningar,
inställning och eventuell utveckling av befintligt
certifieringssystem för källsorterade
avloppsfraktioner (SPCR 178). Utgångspunkten är
att olika sorterande system ger produkter med
olika kvalitet, där lantbrukets perspektiv på

Att ta fram stöd för införande av källsorterande
avloppssystem i nya verksamhetsområden utanför
tät stad, som tex. omvandlingsområden.
Arbetspaketet fokuserar på strukturella
förutsättningar vid utveckling av nya kommunala
verksamhetsområden utanför tät innerstadsmiljö,
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MACRO projektet är finansierat av VINNOVA.
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MACRO slutrapporteras på en
konferens den 27 november 2018,
se www.macrosystem.se
för mer informa on.

MACROs 18 parter representerar kommuner, branschorganisationer, näringsliv och akademi.

