
Experten

En tu si as men är stor i den 
gam la trädgårdsmästarvillan 
i Aln arp. Hit har Aln arp Clean-
water fl yt tat och här ar be tar 
nu sex per so ner med att lan-
se ra ett na tur li ga re sätt att 
rena av lopp.

 

Tan ken är att för bätt ra de en skil-

da av lopp som fi nns i dag; dels tre-

kam mar brunn, som tar hand om 

slam met och som be hö ver töm mas 

en gång om året, och där res ten av 

av lopps vatt net rin ner ut i en mark-

bädd, dels mi ni re nings verk, som 

kräver tillsättning av ke mi ka li er 

fortlöpande.

Till sam mans med fors ka re och 

fö re ta ga re har Alnarp Cleanwa-

ter ar be tat fram en re nings an lägg-

ning, ACT Na tu ral. Behandlingen 

av hushållets spillvatten sker i tre 

steg var av det förs ta är en slamned-

brytande process. Steg num mer 

två utgör huvudreningssteget där 

föroreningar i vattnet behandlas 

genom väx ters äm nes om sätt ning.

Det är en kom pri me rad våt mark 

med vat ten väx ter, typ ka vel dun. 

Steg tre är ett till val, vid så kallad 

hög skyddsnivå, och där får man en 

ut ö kad fos for re duk tion med hjälp 

av kalk ma te ri al.

DET HAND LAR allt så om en växt-

baserad re ning där mik ro or ga nis-

mer både  bry ter ned slam met och 

binder fos for och kvä ve. Av lop-

pet, skilt från dag vatt net, leds in i 

tan kar na och cir ku le rar i tan ken 

i ungefär en vecka med våt väx ter 

genom ett fl öde med tilluft.

    Susanne Gabrielson, mark-

nads chef, be rät tar att re sul ta ten 

är myc ket goda och det vat ten 

som leds ut från an lägg ning en 

knappt in ne hål ler nå gon fos for 

alls.

Cleanwater har fl e ra sam ar bets-

part ners bland and ra JTI, In sti tu-

tet för jord bruks- & mil jö tek nik, 

som tes tat an lägg ning en och som 

ger tum men upp.

– Vi mär ker att in tres set är stort, 

sä ger Yng ve Svens son, VD på fö re ta-

get. Vi mär ker ock så att fl er och fl er 

kom mu ner bör jar stäl la sig frå gan-

de till tre kam mar brunn med mark-

in fi lt ra tion.

DE AR BE TAR TILL EX EM PEL med 

Mal mö kom mun och har en li ten 

an lägg ning i Pil damms par ken. 

De är också med i MKB:s ekolo-

giska tvättstuga där kanalerna i 

Augustensbergsområdet kontinu-

erligt förses med biologiskt renat 

tvättstugevatten.

– Vi går mot änd ra de kli mat för-

hål lan den och vi såg bara för någ-

ra vec kor se dan hur sky fall sat te 

hela av lopps sy ste met i Mal mö ur 

spel, sä ger Yng ve Svens son. Det är 

ett jät te pro blem och vi ser att dag-

vatt net och av lopps vatt net mås te 

skil jas åt.

– Vi har en över be last ning i kom-

mu ner na  och många kom mu ner 

tving as sä ker li gen inom en tio års-

pe ri od att byta ut sina gam la av-

lopps rör i ce ment.

 Hit tills har Alnarp Cleanwater 

in stal le rat upp mot 200 an lägg-

ning ar av ACT Na tu ral. På sikt tror 

de att de här an lägg ning ar na kan 

gå på ex port ex em pel vis till Kina, 

som har sto ra be hov av att rena sitt 

vat ten. 

– Men vi har även testat hur vårt        

biologiska system med kaveldun 

kan reducera läkemedelsrester. Det 

är tester som gjorts på laboratori-

um hos IVL Svenska Miljöinstitutet, 

och de visar att det går mycket bra.   

Hantering av läkemedelsrester i 

avloppsvatten är ett växande prob-

lem. För närvarande är det bara 

Schweiz och Singapore som har 

anläggningar som lyckas reducera 

läkemedelsrester i vidare utsträck-

ning.

Su san ne Gäre

 

Växterna renar vattnet

– För huvudreningsverket får man räkna med en kostnad på runt 75 000 SEK och anläggningen varar i mellan 20-30 år, säger Susanne Gabrielson.  
FOTO: ALNARP CLEANWATER

Systemet med biologisk avloppsrening Alnarp Cleanwater, fungerar lika bra på vintern som på 
sommaren.

Här slipper man slamtömning.
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