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Alnarp Cleanwater

Bioreningsverk för enskilt avlopp
Alnarp Clenwater (ACT) är ett annorlunda minireningsverk, som i sitt
biologiska steg försöker att maximera den rening som växter och
mikroorganismer erbjuder. Det består av tre steg, en slamnedbrytare,
ett biologiskt steg med växter och en fosforfälla. Levande vattenväxter
är ett viktigt inslag i systemet.
Text Varis Bokalders
Det kretsloppsbaserade systemet är helt
luktfritt och dessutom skalbart efter behov;
från det lilla fritidshuset upp till den stora
hotellanläggningen. Den minsta modulen
skall klara av 12 personekvivalenter. Allt
du ser av din anläggning är en grönskande
plantering som sköter sig själv. Tack vare att
bioreningsverket är baserat på biologiska
processer kan inte bara en hög reningsnivå
uppnås. Det bidrar även till att anläggningen
blir ovanligt robust. Det självgående systemet måste ju över tid kunna hålla för olika
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påfrestningar som till exempel temperaturskillnader eller tillfälligt högre belastning.
Allt detta trots att du varken tillför kemikalier, slamtömmer eller utför annat underhåll
i vanlig mening. Systemet kräver, som de
flesta reningsverk, att det som spolas ner är
biologiskt nedbrytbart!

ProACT

(Slamnedbrytare)

Man arbetar inte med traditionell slamavskiljning. I stället finns i förbehandlingsste-

get, ProACT, en slamnedbrytningsprocess,
en anaerob (syrefattig) process där det
mesta av slammet bryts ner med hjälp av
mikroorganismer. Nedbrytningen sker på en
flera hundra kvadratmeter stor bioaktiv yta.
När avloppsvattnet är tillräckligt nedbrutet
pumpas det vidare in i huvudsteget.

InterACT

(Biologisk rening)

Huvudsteget, InterACT, består av naturliga
vattenväxter som har rotat sig i en nätstruktur av plast. Detta skapar en stor bioaktiv yta
på åtskilliga hundra kvadratmeter. På denna
yta, och på växternas rötter, växer mikroorganismerna till. Tillsammans med växterna
livnär de sig på ämnen i avloppsvattnet. En
luftpump tillsätter syre. Systemets rening
av organiskt material och kväve klarar Naturvårdsverkets krav för hög skyddsnivå. För

tiPS+Fakta

noterat
Vatten
renar bättre
än kemikalier

De sex husen i bygemenskapen Övre Ogan använder sig av ett reningsverk från Alnarp Cleanwater.

”

att växterna ska ha en chans att etablera sig
måste de installeras under växtsäsong (normalt apr–sept). När växterna väl är etablerade kommer de att övervintra utan problem.
de vattenväxter som man använder sig av är
Glyceria maxima (jättegröe), Typha angustifolia (smalkaveldun), Scirpus lacustris (säv)
och iris pseudacorus (gul svärdslilja). oBS!
växterna får inte sättas in i systemet förrän
det är fyllt med vatten, de torkar ut annars!

reaCT

(kalkbaserat efterpoleringssteg
för fosforåtervinning)

om det aktuella avloppet behöver uppnå
hög skyddsnivå avseende fosfor, krävs ett
tredje steg, ReAcT. vattnet leds genom ett
kalkmaterial (Polonit) där fosfor fångas upp
av granuler. Restprodukten är ren växtnäring
där fosfor tillåts vara en del av kretsloppet.

skötsel och underhåll

för att säkerställa att systemet fungerar
som det ska bör man titta till anläggningen
då och då. vissnade växtdelar skall klippas
ned till ca 1 cm över tankens kant, detta
bör göras under tidig vår. obehaglig lukt
och/eller vissnande växter är tecken på att
en driftstörning ägt rum och man bör då
försöka utreda anledningen till detta. Man
kan t.ex. kolla att luftpumpen går som den
ska och att vattnet vid pumpen bubblar.
luftpumpens filter bör minst en gång per
år kontrolleras och vid behov rengöras alternativt bytas ut (om det är igensatt). den
i systemet ingående larmlampan varnar för
eventuella onormala drifttillstånd. kolla pH-

När växterna
väl är etablerade kommer de
att övervintra
utan problem.

värdet i ReAcT regelbundet, förslagsvis var
:e månad med start månad 12. När pH understiger  är det dags att byta kalksäcken.
(detta gäller endast system utrustade med
ReAcT-modulen).

reningsverket i Övre
ogans bygemenskap
jakop lindergård skaﬀade ett reningsverk
från Alnarp cleanwater för de sex husen i
bygemenskapen Övre ogan som beskrivs på
annan plats i tidningen. Anläggningen som
består av två enheter kostade ca 1 
kronor. Han valde att även teckna ett serviceavtal för skötsel och underhåll och är
nöjd med anläggningen som nu har varit i
drift i två år. i detta fall har man inte behövt
installera fosforfällan ReAcT utan har en
infiltrationsdamm för efterpolering av avloppsvattnet, vilket godkändes av Södertälje
kommun. På så vis slipper han att regelbundet behöva byta ut och köpa nytt kalkmaterial (Polonit).

► Nu ska Håbo kommun i Uppsala
län fasa ut kemiska rengöringsmedel till förmån för vatten. Ett
städprojekt i Råbydals förskola har
nämligen visat att städning med så
kallat ultrarent vatten gett bättre
rengöringseﬀekt än städning med
kemikaliebaserade rengöringsmedel.
Så kallade ATP-mätningar, som
ger en fingervisning om antalet
bakterier, utfördes två gånger, både
före och efter vanlig städning med
kemiska rengöringsmedel. för att
sedan jämföras med bakterieantalet efter städning med ultrarent
vatten.
– Resultatet är en bekräftelse på
att städmetoden verkligen fungerar
eﬀektivt och därmed bidrar till en
mer giftfri och hälsosammare miljö
för barnen i förskolan, säger Yvonne
dalberg Borgström, lokalvårdschef
i Håbo kommun, i ett pressmeddelande.
Ultrarent vatten är avjoniserat
vatten som dessutom filtrerats för
att bli så rent som möjligt. därefter
har endast dukar och moppar av
mikrofiber använts.
Bakgrunden till försöket är en
fransk studie där den franska mikrofibertillverkaren decitex i samarbete med Toulons sjukhus jämfört
de bägge städmetoderna.
Håbo kommun har beslutat
att införa den nya städmetoden i
fler lokaler, skriver tidningen Ny
teknik. ▪
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