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Ny reningsprocess och försedimenteringssteg på Österröds reningsverk 
 
Nytt försedimenteringssteg  

 
Österröds avloppsreningsverk kommer få en nybyggnation av försedimenteringssteget som är ett 
viktigt steg innan den biologiska reningsteget. Där sjunker de fasta partiklarna (slammet) till botten, 
slammet skrapas till bassängens ena kortsida och pumpas vidare till slamhanteringen. Upp till ytan 
flyter fett, som också avskiljs till slamhantering.  
 
I stora delar av avloppsreningsverket kommer flera av de befintliga byggnaderna renoveras och 
uppgraderas så att den samma reningsprocess som görs i dag kan fortsätta med högre kapacitet och 
möta miljökraven. 

 
Bilden nedanför visar i korta drag hur reningsprocessen går till och att det finns möjlighet för två biologiska 

reningsprocesser efter behov. 

 
Ny reningsprocess med Neredas granuler  

 
Vatten- och avloppsavdelningen satsar på en delvis ny biologisk reningsprocess (ny för Sverige) som 
kallas Nereda biologisk rening som inte behöver lika mycket energi för att rena samma mängd vatten 
som traditionell reningsprocess behöver. Vi räknar med en energibesparing på runt 40-50% i det 
biologiska reningsteget och minskat användning av kemikalier.  
 
Efter grundlig undersökning av 3 alternativa lösningar kom processlösning med Nereda bäst ut med 
tanke på energi, utrymme och driftkostnad. Nereda är en unik patenterad reningsprocess utvecklat 
av det Holländska företaget Royal HaskoningDHV.  
 
Nereda processen har funnits i många år och finns i flera länder som Nederländerna, Polen, 
Frankrike, England, Schweiz, Brasilien, Sydafrika, Australien och Kina. En väl dokumenterad 
reningsprocess med goda resultat. 
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Nereda är energieffektiv   

 
Sedimenteringsprocessen går fortare och bättre 
med Nereda, vilket gör att vissa delar av 
reningsanläggningen kan byggas mindre och att 
processen blir mer energieffektiv.  
 
Det vänstra glaset visas Nereda processen som 
klarar rena femton meter per timme.  
 
Det högra glaset visar den traditionella 
procesessen som renar en meter per timme.  
 


