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De uppfann ny metod för gödseltillverkning (8–9),
Bakterierna som renar avloppet (10).

Tord Söderberg, Anna Calo och Gösta Andersson levererar snart sin första anläggning som gör om innehållet i latrintunnor till gödsel till Bolivia.
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Latrinet blir till gödsel
KVICKSUND På Sörby gård utanför

Kvicksund experimenteras det för
fullt. I ärlighetens namn skall dock
sägas att experimentstadiet är över.
Gösta Andersson, Anna Calo och
Tord Söderberg har nämligen kommit på en metod för hur man tar
hand om innehållet i latrintunnor
och gör om det till gödsel. En fullt
fungerande anläggning finns redan
på Tegelviksskolan i Kvicksund i
Eskilstuna kommun. Till jul levereras
också den första anläggningen till
Bolivia.
Gösta Andersson arbetade
på Alfa-Laval och funderade
över världens problem med
rent vatten. Han funderade
ut ett sätt att hygienisera
latrinavfall för att få till en

värdefull växtnäring. Hans
försök startade år 1989 då
han fick Alfa-Laval att förstå nyttan med processen.
Sedan tog det åtta år innan
en fullt fungerande enhet

kunde installeras på Sörby
gård utanför Kvicksund.
Våtkomposteringen, på 32
kubikmeter, som det kallas
är allt sedan dess igång.
– Om man tillsätter luft
utvecklar bakterierna värme vilket gör att innehållet
i latrintunnorna hygieneras
efter tio timmar. Det blir ett
värdefullt växtnäringsämne
för åkrarna, säger Gösta.
I projektet fanns förutom
Alfa-Laval även Norges
lantbrukshögskola och JTI,
Jordbrukstekniska institutet, med.
– Syftet är att få avfall hygieniserat – från riskavfall
till en resurs.
År 1996 planerades en
ekologisk skola i Kvicksund
och Gösta blev inblandad.
– Från kommunens sida
kände man till projektet
och man gav oss i uppgift

att separera gråvatten och
svartvatten. (Gråvatten är
från exempelvis handfat
och diskho medan svartvatten kommer från toaletten, reds.anm).
– På Eskilstuna kommun
ville man veta om det fanns
någon intresserad lantbrukare som ville ta hand om
gödningsmedlet. Så därför
startade projektet här på
Sörby gård som drivs av kusinerna Magnus och Tomas
Eriksson, berättar Gösta.
– Här utvecklade vi tömningsautomaten och nu är
det 25 kommuner som kör
latrinhinkar hit till gården.
Och på Tegelviksskolan är
det 20 vakuumtoaletter och
600 elever. Nu finns alltså
tekniken för att spara på
grundvattnet så nu försöker vi intressera lantbrukare att ta emot detta vatten.
Processen har fungerat hos

Tomas i 20 år nu, uppger
Gösta.
Sedan dess har Anna Calo
och Tord Söderberg kommit in och företaget har fått
namnet A2T!, Advanced
Aerobic Technology.
Anna arbetade på Tälge Nät
i Södertälje då hon kom in
i bilden, i dag ägnar hon
mycket tid åt Göstas idé.
– I Hölö utanför Södertälje hade man länge känt till
ett övergödningsproblem
i sjöarna Lillsjön och Kyrksjön. Det är ett sommarstugeområde och här var det
länge ett byggstopp. Det var
för långt för att bygga ett
kommunalt va-nät. Man såg
hur kostsamt det skulle bli
slå ihop de två problemen
– byggstoppet och övergödningen – så man bestämde
sig för att söka ett alter
nativ, berättar Anna.

Nu körs latrinavfall från 25
kommuner till Sörby gård.



»Syftet är att få
avfall hygieniserat
– från riskavfall till
en resurs«
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Vi förstod att intresset för
småskalig teknik var stort.

VÄRMER DU HUSET MED VED?
Att värma upp sin bostad med vedeldning är bra för miljön, bland
annat med tanke på naturens resurser och farliga utsläpp.

Men bara om du eldar på rätt sätt.
Om du har en omodern anläggning eller eldar på fel sätt är det varken
bra för ekonomin, hälsan eller miljön.
När du eldar, använd bara torr ved som huggits ett år i förväg och
som lagrats torrt och luftigt. Veden bör också ha en jämn längd och
tjocklek. Tänk på att förvara veden luftigt och skyddad mot regn.
Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder
Containern är det nyutvecklade portabla reningsverket som kan användas vid exempelvis
naturkatastrofer eller i flyktingläger. I bakgrunden syns silon där experimenten började. Den är
vid kallt väder. Askan är ljusgrå och flyktig.
dock fortfarande igång.

och vitaktig

Obs! Det är förbjudet att elda avfall och impregnerat eller målat virke.

▶ forts från föregående sida.

Kommunen sökte LOVApengar, lokala vattenvårdsprojekt, på Havs- och vattenmyndigheten. Pengarna
fördelas av Länsstyrelsen
och Södertälje kommun
beviljades pengarna. Anna
blev projektledare:
– Vi gjorde en förstudie
och vi påbörjade ett upprättande av en våtkompost.
Med i projektet fanns LRF
där Gösta satt som referensperson.
– Vi jobbade på och star
tade byggandet av en reningsanläggning år 2010
och två år senare, år 2012
invigdes den. Projektet på
Hölö orsakade tidigt ett nationellt och internationellt
intresse.
Sedan dess har man haft tusentals besökare på anläggningen.
– Vi förstod att intresset
för småskalig teknik var
stort. Tekniken går ut på att
ta in toalettavfall där smittor som exempelvis salmonella och e-koliebakterier
tas bort. Istället drar vi nytta av näringsvärderna som
blir över till att användas till
gödsel, berättar Anna.
– Runt om i världen är
det mycket hälsoproblem
med orenat avloppsvatten
och dessutom är det vattenbesparande problem.
Ja, det var mycket spridda
marknader som visade intresse, inflikar Gösta.
– Röda korset har visat
ett stort intresse för anläggningen för flyktingläger
eller vid naturkatastrofer,
fortsättter Gösta.
De försökte dock plante-
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Reaktorn är själva hjärtat i reningsprocessen.

Puzzel
Annons-

Hitta annonserna i detta nummer av
Svanå
Maskiner
Skriv företagets namn och sidnummer
där du
hittat annonsen.AB
www.svanamaskiner.se
Skicka in och tävla om två trisslotter!

ra idén om fler projekt hos Sidapengar. De besökte
Södertälje kommun men återvinnings- och avfallsandet var inte riktigt i linje läggningar och de kom även
med kommunens idéer en- till oss. De fann anläggningligt Anna.
en i Hölö högintressant, be– De tackade nej till pro rättar Gösta.
duktutvecklingen. Det var
Butiken/Café öppet
då vi startade bolaget för Den första anläggningen
Måndag
13.00-18.00
2
3
1
jag tjatade på Gösta att kommer nu till jul att leveOnsdag
13.00-18.00
köra igång ordentligt, sä- reras till Bolivia.
10.00-15.00
– Vi har gjort ett antal
ger Anna och berättar att Lördag
att
förbereda
Gösta introducerade Tord resor dit för
Betala gärna med kort
och
så har vi en samarbetsför henne.
Gjutjärnsgatan
5, mitt emot Lidl, Bäckby
De tre bestämde sig för partner
där. Dessutom har- 021-136303
www.lakarmissionen.se
att möta önskemålet från vi ännu så längeVälkommen
lösa samarRöda korset om en mobil beten med Kina, Jordanien,
GIANT: Europa- tillverkade.
enhet. De satte igång och Indien och FN i Italien, be6 Starka och Smidiga.
4
5 Lyftkraft
från &1000kg
till 3000kg.
Bl
a
egenodlade
amaryllis
hyacinter
nu har man kört prototy- rättar Gösta.
Ring för mer info och visning:
– Ja, vår marknad är
pen som är installerad i en
Anders Öberg 070-6489467
främst internationell – i
container i sex månader.
– Vi har testat och sett att Sverige är marknaden bakden fungerar – det handlar bunden av lagar. Vårt konVi har öppet: Vard 9-18 • Lörd 10-14 • Sönd 9-13
om att komprimera tekni- cept är flexibelt för att anJøtu
Fr.o.m v 51, vard 9-19
ken, berättar Tord som har passas till miljön – det ser
en bakgrund i industriell
exempelvis
ut i
från
Öjbro helt
Vantolika
fabrik
Julafton, juldagen & annandagen 9-13
A
automation.
Bolivia och Jordanien.
9
8
7
A
A
Göstas dröm om rent vatOCH ÄGG M.M.
Extra erbjudanden 23-30POTATIS
november.
ÖPPETTIDER
Det mesta av tekniken och
ten i världen kanske inte
B
Gäller
så
långt
Mån-fre
10-17
12.30-13.30),
utvecklingen har bekostats
kommer
att (lunch
uppnås.
Menlagret räcker. Frakt tillkommer.
019-18 08 80 • www.wg-isolering
C
av Röda korset. Men redan
är en god
hjälp på väSistahan
lördagen
i månaden
10-14
D
Namn:.......................................... Skicka lösningen till:
år 2015 kom en delegation gen.
Att värma upp sin bostad med vedeldning är bra för miljön, bl
Sveagruppens Tidnings AB, Box 1114, 721 28 Västerås.
från Bolivia till Sverige.
– Vi kan flyga till månen
E
annat med tanke på naturens resurser och farliga utsläpp.
Adress: .........................................
– De kom via UD och men vi kan inte ta hand om
Märk kuvertet med ”Puzzel 9”
F
Tel. vår
0221-516
79 • www.ullboden.se
de höll på att bygga små
egen lort.
Lösningenbara
ska vara oss
tillhanda
senast
3
december.
Postadress: .................................... Men
G
om du eldar på rätt sätt.
reningsverk med hjälp av
ScheelegatanJAN
6 Å• JOHANSSON
731 32 Köping • info@ullboden.se

Black

Varning

Friday

Varma
vantar

Julblommor

Isolera din
ISOLERA
DITTv

Julgrupper • Dörrkransar • Tall & Julgranar

Välkommen tillVi
oss!
hjälper
isolerar vindar,Viväggar,

pengarpåoch
gör snickeriarbeten
d
innem

WG Isolering
VÄRMER DU HUSET
MED VEA

Sommarbackens Ullbod

Om du har en omodern anläggning eller eldar på fel sätt är det var
bra för ekonomin, hälsan eller miljön.

