
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten 
i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

 ʸ Biogas: Från kiss, bajs och matavfall 

producerar RecoLab biogas. Jämfört med 

vanligt avloppsvatten utvinner Tre rör ut 

36% mer biogas. Under året producerades 

3966 kg biogas som räcker till att köra en 

personbil två varv runt jorden, drygt 8300 
mil.

 ʸ Mikroföroreningar: Vi har i ett första 

skede undersökt effekten av att rena bort 

kroppsvårdsprodukter, något som inte kan 

göras på vanliga reningsverk.  

I anläggningen utförs en nanofiltrering 

på gråvatten. Filtreringen tar bort 

över 80% av mikroföroreningar i 

kroppsvårdsprodukter. Under 2023 

kommer även svartvattnet att renas med 

den här tekniken och då kommer vi mer i 

detalj att undersöka effekten av rening av 

läkemedel. 

 ʸ Vattenåtervinning: Att återvinna 

avloppsvatten till dricksvatten är fullt 

möjligt. Idag återvinner RecoLab 80 % 

av gråvattnet från Oceanhamnen till 

dricksvattenkvalitet. Det motsvarar  

13 000 kubikmeter. Vattnet används 

idag inte till något men processen är 

viktig i forskningssyfte där målet är 

produktion av dricksvatten från återvunnet 

avloppsvatten. 

 ʸ Biogödsel: RecoLab återvinner mer kväve 

och fosfor ur avloppsvattnet jämfört 

med konventionell återvinning via slam. 

Av RecoLabs återvunna produkter kan 

odlingspellets produceras för användning 

som gödsel. Produktionen körs ännu inte 

för fullt på grund av nödvändiga justeringar 

i processen. Nästa år testas odlingspellets 

för tredje gången på åkermark i Helsingborgs 

kommun inom ramen av ett LEADER-
projekt**. När Oceanhamnen är fullt utbyggd 

och samtliga processer är  justerade bidrar de 

boende med avfall som kommer att räcka till 

ca 10 ton pellets/år.

 ʸ Fjärrvärme: Gråvattnet används som 

uppvärmning till RecoLabs rötkammare där 

produktionen av biogas sker. När vattnet 

når RecoLab har det svalnat men av den 
värme som kan återvinnas behöver vi 
bara 17 %. Oceanhamnens fastigheter kan 

återvinna 480 000 kWh värme per år från 

gråvattnet om återvinningen sker direkt med 

värmeväxlare eller värmepump i fastighet. 

Det motsvarar årsbehovet för cirka 100 
villor.

 ʸ Klimatpåverkan: Störst nytta för 
klimatet med Tre rör ut är ökad 
biogasproduktion, värmeåtervinning och 
återvinning av kväve och fosfor samt 
minskade utsläpp av klimatgas.

Världstoalettdagen 19 november 2022
Oceanhamnen är med och utvecklar framtidens VA-system. I samband med Världstoalettdagen* 
informerar NSVA om senaste årets prestanda och potential för systemet Tre rör ut.       

Tre rör ut påverkar Helsingborgs miljö positivt. Istället för traditionella avlopps- 
och insamlingssystem byggs Oceanhamnen med tre separata avloppsledningar 
för svartvatten (toalett), gråvatten (bad, disk, tvätt) och matavfall 
(köksavfallskvarn) som behandlas i RecoLab.  Fördelen med separeringen är att vi 
får mer koncentrerade och renare flöden vilket gör återvinningen mer effektiv.   
 
Fastigheterna har under året tillsammans bidragit till:

Du bidrar till effektiv återvinning

Oceanhamnen och RecoLab har 
blivit ett epicenter för hantering 
av källsorterat avloppsvatten och 
matavfall. 

Anläggningen väcker stort intresse både 

nationellt och internationellt. I maj fick 

RecoLab ta emot priset “Wastewater Project 

of the Year” av Global Water Awards, i 

konkurrens med stora internationella projekt. 

Nyfikenheten genererar många studiebesök 

varje vecka. Följ vardagen på RecoLab på 

Instagram: reco_lab  och Linkedin: RecoLab  

 

Utvecklingsanläggningen på RecoLab 

startade 2021 och är fortfarande under 

inkörning. Utbyggnaden av Oceanhamnen och 

utvärderingen av miljöeffekterna kommer att 

fortsätta under flera år. Tack för att du är med 

och bidrar till att utforma framtidens VA-

system! 
 

www.nsva.se/trerorut 

www.recolab.se 

 
 
 
 
 
 
 
*Världstoalettdagen: är FN:s internationella 
världstoalettdag. NSVA uppmärksammar detta 
genom att informera om vad som inte hör hemma 
i avloppet.  

** www.leadernordvastskane.se

Anläggningen är unik 

Illustration: NSR

    Apropå toalett..

    Kiss & bajs &          

   toalettpapper  

  är det enda som hör 

hemma i toaletten.  

Se material och      

inspiration  

www.nsva.se/spolaratt


