
NORRKÖPING (LT)
Elsa-Maria och Mag-
nus Nillroth i Skärkind
stod inför det oundvik-
liga att deras avlopp
var tvunget att åtgär-
das innan 2018. Av-
loppsvattenförord-
ningens krav var att
samtliga enskilda fas-
tigheters avloppssys-
tem skulle uppfylla
riktlinjerna för re-
ningseffekten senast
detta år. 

När Elsa-Maria och Mag-
nus bestämde sig för ett sys-
tem som skulle passade dem
kontaktades Bygg- och miljö-
kontoret Norrköpings kom-
mun.
– Vi har alltid funderat i

termerna att låta naturen
hjälpa till att ta hand om vårt
avlopp på något sätt. När jag
syn på en annons om Alnarp
cleanwaters system konstrue-
rat för att i möjligaste mån
efterlikna naturens egna sätt
att ta hand om avlopp utan
tillsatser av kemikalier eller
behov av slamtömning kän-
des det helt rätt. berättar Elsa-
Maria.
Avloppssystemet tar liten

plats, är miljövänlig och ser
trevlig ut. Det går ut på att
det är en biologisk avloppsre-
ning där mikroorganismer
och växter hjälper till att rena
avloppsvattnet.

– Vi är mycket nöjda med
vårt val av lösning. Det funge-
rar året runt och kring vårt av-
lopp har det skapats en frodig
och vacker växtlighet. Det blir
bara vackrare och vackrare för
varje år. Vårt avloppssystem är
ett riktigt häftigt inslag i vår
trädgård även om det inte är
någon öppen vattenspegel, sä-
ger Elsa-Maria.

Förra årets torra sommar
skapade heller inga problem.
Växtligheten drog nytta av
den konstanta vätan och även
insekterna drogs sig till av-
loppet för att dricka. 

– Vi har egna bikupor och
under den tidiga våren har
jag märkt att bina gärna fly-
ger dit och släcker törsten.
– Sedan vi installerade sys-

temet har vi bara stött på ett
enda problem. Det började
lukta lite illa men Alnarp
kom direkt och problemet
löstes enkelt, fortsätter hon.
I kammaren för huvudre-

ningssteget växer sommartid
kaveldun, gul svärdslilja, säv
och vass. Hela anläggningen

smälter fint ihop med paret
Nillroths prunkande träd-
gård.
Systemets smarta lösning

fungerar som så att i första
skedet hamnar avloppsvattnet
i en förberedningskammare
där det sker en slamnedbryt-
ning under syrefria förhållan-
den. Det organiska materialet
löses upp till mindre be-
ståndsdelar och exponeras för
en biobädd med nedbrytar-
bakterier. Vattnet förs sedan
in i en fördelningsbrunn och
passerar genom en andra bio-
bädd.  

Successivt pumpas av-
loppsvattnet vidare till
huvudreningssteget där för-
oreningar separeras från vatt-
net och syre tillförs till pro-
cessen. 
Föroreningarna stiger upp-

åt och exponeras för en om-
fattande biobädd och blir till
näringsämnen för de vatten-
växter som finns ovanpå bio-
bädden vilkas rötter tar upp
näringen. Vattnet förs sedan
vidare till en fördelnings-
brunn som är placerad mitt i
tanken där det passerar ytter-

ligare en biobädd innan det
lämnar tanken via ett bräd-
davlopp.

Under vinterhalvåret är re-
duktionen av kväve mindre
eftersom de mikroorganismer
som bidrar till reduktionen
av kväve är inte lika aktiva
som när det är varmt.  Det
finns inga växter som kan ta
upp någon näring men det
finns fortfarande kvar många
aktiva mikroorganismer i sys-
temet därför fungerar det ut-
märkt även på vintern.
När systemet var nytt infor-

merade Alnarp cleanwater,
som jobbar aktivt med miljö-
frågor, landets kommunala
miljökontor kring systemet
funktion. Samtliga är sedan
dess positivt intresserade till
den naturliga lösningen. 
– Förra sommaren hade vi

levererat inte mindre än 1000
anläggningar. Intresset för
biologisk rening ökar hela ti-
den. Nu i vår ska vi göra en
intensiv satsning i Östergöt-
land och kommer bjuda in
kommunerna till informa-
tionsträffar, berättar Tony Ro-
sander på Alnarp cleanwater.

Elsa-Maria och Magnus
var först ut i Norrköpings
kommun med installationen
av den miljövänliga avlopps-
anläggningen men fler har se-
dan dess följt efter.

Ungefär trettio fastigheter
runt om i kommunen har lå-
tit installera bioreningsverk
och flera har lämnat in sitt in-
tresse till Alnarp cleanwater
och Norrköpings kommun.

Text och bild: 
CARINA LARSSON

Miljövänligt och kretslopps-
anpassad rening av avlopp.

12 Fredagen den 25 januari 2019

NORRKÖPING Välkommen att prenumerera på Länstidningen! Ring redaktionen 0141-560 03 eller maila till: redaktionen@lanstidningen.se

DIN FACKMAN I NORRKÖPING

Det händer
Evenemangstips

i Norrköpings kommun

Jojje Wadenius
Högklassiga barnklassiker
I Jojjes melodier bor det lek-
fulla, lustfyllda, vackra, öm-
ma och knasiga. Kluriga och
fina texter av bland andra
Barbro Lindgren och Ken-
neth Gärdestad.  
Dirigent Christoffer Nobin
Solist Jojje Wadenius gitarr,
sång Kompgrupp Trio X
Barnkör från Norrköpings
musikklasser.
Handikapplats bokas hos
Turistcenter på telefon 
011-155100.
Tid: 01-26, kl 15.
Plats: Louis De Geer-hallen. 

The Best of 
Ennio Morricone
Med mer än 100 solister,
sångare och musiker från
The Milano Festival Opera.
Den världsberömda film-
kompositören Ennio Morri-
cone har skapat några av de
mest legendariska sound-
tracksen genom tiderna.
Han vann en Oscar för Ta-
rantinos film.
Tid: 01-27, kl 19.30.
Plats: Louis De Geer-hallen. 

Handbok i demokrati 
Ola Larsmo är  hedersdoktor
vid Uppsala universitet, pris-
belönt författare och även
verksam som kulturjourna-
list och samhällsdebattör.
Ola föreläser utifrån sitt bi-
drag ”Upp till varje folk-
mord går en ramp av ord” i
antologin Handbok för de-
mokrater.
Tid: 01-31, kl 18-19.30.
Plats: Arbetets museum. 

Sven-Bertil Taube
Så länge skutan kan gå.
Efter publiksuccén på Dra-
maten i vintras, med ett tio-
tal slutsålda konserter, åker
Sven-Bertil Taube och Peter
Nordahl (piano) på lands-
omfattande turné. Föreställ-
ningen bygger på succéföre-
ställningen med text och
musik av Evert Taube. Sven-
Bertil Taube sjunger sin pap-
pas sånger och berättar oför-
glömliga historier om min-
nen från barndomen och hur
det gick till när Evert Taube
skrev sina största klassiker.
Konserten ackompanjeras av
arrangören och producenten
Peter Nordahl.  
Tid: 02-02, kl 19.30,
Plats: Louis De Geer-hallen. 

Runologi
Magnus Källström, runolog
på Riksantikvarieämbetet,
besöker stadsmuseet för ett
föredrag. Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller!
Kostnadsfritt.
Tid: 02-10, kl 14-15.
Plats: Norrköpings stads -
museum.

Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidning-
en.se senast fredag 
veckan innan införande.

Elsa-Maria och Magnus har haft god hjälp av Tony Rosan-
der på Alnarp cleanwaters system.

Elsa-Maria och Magnus är helt överens, deras avloppsanläggning är den vackraste platsen i hela trädgården.

Ett galler förhindrar olyckor
i den cirka två meter djupa
kammaren.

Mycket arbete utifrån idérika skisser har det varit för Elsa-
Maria och Magnus.

Satsade på naturlig rening
Litet miljövänligt system löste avloppsfrågan


