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De första kostnadsuppskattningarna

• Regeringsuppdrag från 2005

• En första ansats: 0,75 – 15 SEK/m3 

• 0,75 – 5 SEK/m3 (RO undantaget)

• 200 – 1 200 SEK per person och år

• Teknikval och anläggningsstorlek

förklarar skillnader



Fler skattningar

• Stort verk (>100 000 pe):
• Ozonering: 0,6 SEK/m3

• GAK: 2,9 SEK/m3



Nytt regeringsuppdrag

• Stora anläggningar (>100 000 pe): < 1 SEK/m3

för flertalet reningstekniker



Specifika årskostnader som funktion av 
anläggningsstorlek

Anleitung zur Planung und Dimensionierung von Anlagen zur Mikroschadstoffelimination, 2016.
Rizzo m. fl. (2019)



Kostnad per m3 eller pe?

Stapf, M. , Miehe, U. , Bester, K. , Lukas, M.
Guideline for advanced API removal. CWPharma Activity 3.4 output, 2020



Med eller utan efterbehandling?

 
Storlek (pe) 

Avancerad rening  
(€/m3) 

Efterbehandling  
(€/m3) 

<10 000 0,12 0,10 

10 000 – 100 000 0,11-0,08 0,08 

>100 000 0,07-0,05 0,05 

 

Hillenbrand, T., Tettenborn, F., Menger-Krug, E., Fuchs, S., Toshovski, S., Kittlaus, S., Metzger, S., Wermter, P., Kersting, M., 
Abegglen, C. (2014). Measures to reduce micropollutant emissions to water Summary, TEXTE 87/2014



Lost in translation

Lost in translation - use of Swiss and German key figures for the 
removal of micro-pollutants from sewage - Amsterdam International 
Water Web (amsterdamiww.com)

https://www.amsterdamiww.com/best-practices/lost-in-translation-use-of-swiss-and-german-key-figures-for-the-removal-of-micro-pollutants-from-sewage/


Lärdomar från litteraturen

• Den specifika kostnaden för en anläggning av samma storlek i samma 
land kan variera med mer än en faktor två

• Lokala förutsättningar, snarare än teknikval, förklarar skillnaderna
• Tillgång till yta, grundläggningsmöjligheter, den specifika vattenmatrisen, 

befintlig infrastruktur, oftast i form av sandfilter, för efterbehandling till PAK 
och ozon

• GAK-anläggningarna är relativt få och kostnadsbedömningarna osäkra



Enkät till VA-organisationer med fullskaleanläggningar



Underlagsparametrar för utvärdering

• Belastning
• Andel av totalen
• Avloppsvattenkvalitet
• Anläggningskomponenter som ingår
• Resursanvändning
• Reningsgrad





GAC









Slutsatser av vårt arbete

• Datainsamling efter avslutade investeringsprojekt svår och tidskrävande

• Bättre detaljeringsgrad från förstudier än från fullskala

• God överensstämmelse med europeiska data

• Stor spridning i kostnader beroende på anläggningens utformning

• Investeringsbidrag bör endast ges efter noggrann utvärdering av design och 
ekonomisk kalkyl

• Ny skattning av investeringskostnader för svenska reningsverk finns framme


