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VATTEN
av ANN RICHARDSSON

Biologiskt 
system KAN MINSKA 

LÄKEMEDELS-
RESTER

Vatten i våra städer och på landsbygden handlar inte enbart om att 
skapa fina miljöer kring bäckar, åar och hamnar. En stor fråga är hur vi renar 
våra avlopp, små som stora. Alnarp  Cleanwater Technology AB har konstruerat 
ett sätt att rena det vatten vi människor släpper ut som nu visar sig fungera bra 
även för att reducera läke medelsrester.

A
lnarp Cleanwater har i flera år arbetat med 

att ta fram ett biologiskt och kretslopps

anpassat system för de som inte kan ansluta 

sig till det kommunala avloppsnätet. Men 

också för att hitta sätt att rena dammar i parker och 

till viss mån dagvattenhantering. I Pildammsparken i 

Malmö pågår ett dammreningsprojekt som Tidskriften 

Landskap skrev om i nr 5, 2013. På Pomonavägen i 

Alnarp finns visningssystemet samt huvudkontor. 

– Det finns många system som är bundna till 

 kemikalietillförsel. För oss var det viktigt att hitta ett 

biologiskt system, säger vd Yngve Svensson.

EFTERLIKNAR NATUREN
ACT Natural, som deras system heter, går i korthet ut 

på att efterlikna naturens eget sätt att rena människans 

avlopp. Här utnyttjas naturliga mikroorganismer och 

vatten växter för att rena avloppsvattnet och därmed 

behövs inga tillsatser av kemikalier.

Efter det första huvudsteget där avloppsvattnet 

 för behandlas genom slamnedbrytning renas vattnet i en 

två meter bred och två meter djup behållare. Där pumpas 

luft in i vattnet för att tillföra syre till processen samt 

separera föroreningarna från vattnet. De stiger uppåt och 

träffar då på växter i en biobädd som omvandlar för

oreningarna till växttillgängliga näringsämnen.  

Se illustrationen ”ACT Naturalprocessen – systemet i 

 sammanfattning.”

Fyra växter ingår i reningen, starr, säv, gul svärdslilja 

och inte minst kaveldun. Det är en viktig vattenväxt som 

har stor betydelser för reningen. 

– Det ska vara starkväxande arter som klarar av att 

övervintra, säger Susanne Gabrielson, marknadsansvarig 

om växtvalet.

LÄKEMEDELSRESTER
Deras system är utprovat upp till zon 4 och långtidstestat 

av JTI, Institutet för jordbruks och miljöteknik och det 

uppfyller myndigheternas krav på rening. Nu har även 

IVL, Svenska Miljöinstitutet genomfört en forsknings

studie som visar att Alnarp Cleanwaters system för 

rening av enskilda avlopp kan reducera läkemedelsrester.

Undersökningarna visade bland annat att ACT Natural 

hade en högre avskiljning för flertalet läkemedel jämfört 

Yngve Svensson och Susanne Gabrielson ser stora potentialer  
med Alnarp Cleanwaters biologiska avloppsreningssystem.
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med snittet för fyra svenska reningsverk och markbädd 

som tidigare studerats. Enligt Yngve och Susanne är 

det inte helt vetenskapligt kartlagt hur det går till. Men 

 kaveldunet har enzymer som fungerar som en slags 

katalysator och bryter ner skadliga ämnen.

– Att systemet kan användas på flera sätt är ett bevis 

och en viktig indikator att vi i grund och botten har en 

bra teknik, säger Yngve.

STOR POTENTIAL
De ska nu jobba vidare med de här resultaten och då 

bland annat att undersöka mer kring det enzym som 

finns i kaveldunet. Men också att få till fler så kallade 

uppströmslösningar där reningen sker i anslutning till 

verksamheten istället för att avloppsvattnet färdas en bit 

för att till slut hamna i ett kommunalt reningsverk.

Dessutom arbetar de vidare med att marknadsföra sitt 

system till enskilda fastighetsägare. För där ser de en stor 

potential. 

– Enligt Naturvårdsverket finns det cirka 500 000 

hushåll som behöver uppgradera sig, konstaterar Yngve 

Svensson och Susanne Gabrielson. •

Så här kan det se ut i en villaträdgård där de gjort ett arrangemang  
med sten och belysning kring reningssystemet.
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GABIONER
- snyggt, enkelt och praktiskt!

Visst är en trådkorg fylld med natursten ett 

betydligt trevligare inslag i miljön än en gjuten 

betongvägg?

Våra stenfyllda trådkorgar - så kallade 

gabioner - är snabba att montera och därmed 

också ekonomiskt fördelaktiga. De är också 

bullerdämpande, insynsskyddande och last-

upptagande och kan användas i en mängd olika 

miljöer. 

En NYHET är att vi nu även erbjuder färdigfyllda 

gabioner - för leverans över hela landet! 

Kontakta oss - så berättar vi mer!


