
Hej! 

Här är information som vi tycker är viktigt att du 
som vatten- och avloppsabonnent känner till. Om 
du har några frågor är du alltid välkommen att höra 
av dig till oss eller gå in på vår webbplats karlstad.se. 

DET VIKTIGASTE RENINGSSTEGET ÄR HOS DIG!
I Karlstad finns nio avloppsreningsverk som renar 
avloppsvatten från kommunens hushåll. Ett  
viktigt reningssteg på reningsverken är den  
mekaniska reningen, som sker med rensgaller eller 
renssilar. Rensgallren fångar upp fast material, toa-
lettpapper och skräp.  
— Men den viktigaste delen av reningen börjar 
hemma hos dig som VA-abonnent, menar Veronica 
Adrian, enhetschef på Avlopp. Rensgallren slits  
onödigt hårt när vi får in saker som inte hör hemma 
i avloppet. Vi kan spara mycket tid, pengar och  
energi om bara rätt saker spolas ner i avloppet.

NYA GALLER EFFEKTIVISERAR RENINGEN
Sjöstadsverket är kommunens största reningsverk 
som varje dag renar avloppet från cirka 69 000  
personer. På verket finns idag två rensgaller som 
snart ska bytas ut. En investering som beräknas kosta 
cirka fem miljoner kronor. Lars Persson är drifttek-
niker på Sjöstadsverket och ansvarar för att optimera 
vattenreningsprocessen. 

VARFÖR BEHÖVER RENSGALLREN BYTAS? 
— Miljön är det absolut viktigaste skälet, men även 
driftsäkerhet och arbetsmiljö. Gallren är slitna och 
får sämre funktion när det spolas ned saker som 
tops, tamponger, bindor och kondomer i avloppet. 
Det påverkar också resten av processen negativt och 
det finns risk att en del av skräpet passerar genom 
verket och ut i våra vattendrag, säger Lars.

VAD ÄR DET KONSTIGASTE DU HAR FÅTT IN PÅ 
GALLREN? 
— Jag har slutat att bli förvånad över allt konstigt 
som kommer in. Vi får till exempel in leksaker, tele-
foner och glasögon. Rakblad och kanyler är väldigt 
otrevligt, säger Lars. 

På bilden ser du Lars och Veronica som håller i saker som de har hittat vid 
rensgallren. 

VAD STÄLLER TILL MEST BEKYMMER? 
— Tandtråd är ett stort problem när det trasslar in 
sig i vår utrustning. Stenar och föremål i metall  
skadar rensgallren. Men även tamponger och tops 
sliter mycket på våra pumpar och sätter igen  
värmeväxlare,  säger Lars. 

HUR KAN DU SOM KARLSTADSBO HJÄLPA TILL ATT FÅ EN 
BÄTTRE RENING PÅ VERKEN? 
—Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i avloppet! 
säger Lars. 

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
Hör gärna av dig till oss om du har några frågor. 
Du når oss via kommunens Kontaktcenter på  
telefonnummer 054 – 540 00 00 eller e-post  
karlstadskommun@karlstad.se 

Med vänliga hälsningar
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