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1. Inledning 
Detta dokument redovisar Bysjöstrands Ekobyförenings syn på ekobyns VA-försörjning, 
samt vår strategi för en lokal vattenförsörjning och avloppshantering i området. 
Dokumentet redogör för hur vi resonerar kring dessa frågor, vilka designmässiga 
överväganden som behöver göras och vilka systemalternativ vi väljer mellan – samt 
varför. 

I dokumentet redovisas mer utförligt en av flera möjliga systemutformningar, men vi för 
även resonemang om andra tillgängliga alternativ och överväganden. 
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2. Sammanfattning 
För ekobyn är det av flera skäl mycket angeläget att vi får möjlighet till att ha ett lokalt 
omhändertagande av hushållens avloppsvatten. Att som invånare i området kunna se, 
påverka och på olika vis använda restflödena är en grundläggande komponent i ekobyar 
jorden runt sedan 50 år tillbaka. Att ha möjlighet att påverka och gripa in i de flöden man 
är beroende av utgör också en drivkraft för många människor som aktiv söker sig till 
denna form av livsmiljöer. 

Hushållens restflöden av vatten och närsalter utgör i grund och botten resurser som kan 
användas lokalt för att försköna, bedriva odlingar, stärka miljömedvetande, locka 
besökare, genomföra forskningssamarbeten, öka den biologiska mångfalden på platsen 
och minska på den samlade användning av råvatten – detta är våra utgångspunkter. 

Samtidigt är vi medvetna om gällande myndighetskrav och vi inser fullt ut samhällets 
behov av att kunna säkerställa att nya områden har fullgoda lösningar som också håller 
över tid. Här finns en viktig balansgång som samhället behöver kunna gå: att ställa krav 
på ett sätt som å ena sidan långsiktigt omhändertar kommunala och samhälleliga 
intressen och å andra sidan samtidigt uppmuntra och möjliggöra lokala lösningar med 
höjda ekologiska ambitionsnivåer, som också tillgodoser samhälleliga intressen. De 
”stora systemen” får inte rullas ut på ett sätt som förintar de ”små systemen”, då 
förhindras utveckling, innovationer och lokal resiliens. 

Bysjöstrands ekobyförening har arbetat aktivt med avloppsfrågorna i snart ett års tid i 
form av studier, seminarier, jämförelser mm. Vi har dock ännu inte gjort något val av 
system eller leverantör av system. Ett flertal alternativ finns på bordet och valet behöver 
ske utifrån ett antal designkriterier som ekobyföreningen har formulerat. Kriterierna 
inkluderar dimensionerna ekologi/miljö, ekonomi, resiliens, estetik, pedagogik, 
skalbarhet samt att systemet skall vara gemensamt för området. En viktig ambition är att 
valet av system ska göras i en så bred process som möjligt med (blivande) boende och 
medlemmar. 

Den lösning vi från ekobyföreningen i slutändan föredrar för områdets VA-system, skulle 
kunna bestå av en kombination av strategi och teknik. Vad vi menar med detta är att VA-
försörjningen i området inte bara är en fråga om tekniska system. Strategier inbegriper 
åtgärder som minskar det samlade behovet av vatten och dimensioneringen av 
reningssystemen. En enkel sådan strategi är att alla byggnader i området projekteras 
med egna rör för ”ljust gråvatten” (dusch, handfat, tvätt) som kan ledas direkt till lokal 
infiltration i planteringar eller växthus. Detta flöde innehåller 60% av vattnet som 
förbrukas i hushållen, men bara en mycket liten del av N, P och BOD. 
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Begreppet Teknik syftar på de tekniska system som nyttjas för att uppnå retention och 
nyttiggörande av kväve och fosfor, nedbrytning av hormoner, förebyggande av patogena 
mikrober och parasiter samt omhändertagande av tungmetaller. 

Det reningssystem som beskrivs i det här dokumentet är i delar baserat på produkten 
TreeWell, utvecklad av Carex of Sweden, en av de leverantörer vi har dialog med. En 
annan produkt med mycket likartad utformning saluförs av Alnarp Clean Water. Båda 
systemen är i grunden baserade på samma innovation. 

Det enskilda avloppssystemet är tillståndspliktigt och kan inte komma på plats med 
mindre än att dess utformning godkänns av kommunens prövande nämnd. Att en fullgod 
permanent avloppshantering kan tillgodoses kan därtill utgöra ett villkor för bygglov i 
området. I den här meningen bibehåller kommunen sina möjligheter att värna om det 
allmänna intresset av en fullgod avloppshantering i området, även utan utbyggnad av 
kommunalt VA-nät. 
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3. Bakgrund, förutsättningar och målsättningar 
 

VARFÖR VI EFTERSTRÄVAR LOKALA VATTEN- OCH AVLOPPSLÖSNINGAR I 
BYSJÖSTRAND 

Viljan att hantera hushållsavlopp, hushållskompost och andra resursflöden i lokala 
lösningar är en grundläggande komponent i de flesta av världens ekobyar1 och även i 
många andra nya ekologiskt inriktade bostadsområden2. Drivkraften grundar sig i 
insikten att avloppsvattnet innehåller värdefulla resurser som rätt omhändertagna kan 
vara till stor lokal nytta. Det handlar både om att få möjligheten att använda avloppets 
innehåll av näringsämnen och att kunna nyttja själva vattnet i flera steg. 

Andra stora drivkrafter till lokala avlopps- och avfallslösningar handlar om de ekologiska 
och pedagogiska dimensionerna. Ekobyar strävar efter av resurser som rör sig genom 
den mänskliga bosättningen ska vara synliggjorda och närvarande i miljön – eftersom det 
synliggörandet är en förutsättning för medvetenhet och en långsiktig omsorg om natur 
och miljö både hos vuxna och hos den uppväxande generationen. Forskningen visar att 
det är svårare för människor att på djupet förstå och värna ekosystem och 
ekosystemtjänster om man inte är i vardaglig kontakt med dem.3 

I Bysjöstrand eftersträvas inte bara ett lokalt avloppssystem utan även en omfattande 
lokal energiproduktion, energihushållning, stor matproduktion och odling i området samt 
kretslopp och delande av andra begränsade resurser såsom hushållsartiklar, fordon, 
byggmaterial mm. Dessa målsättningar är i linje med ett stort antal av FN:s klimat- och 
miljömål och nödvändiga för den omställning till ett hållbart och cirkulärt samhälle som 
idag eftersträvas. 

Ett lokalt reningssystem i ett område kan, i likhet med ett kommunalt avlopp, utformas 
för att i princip inte märkas av alls i de enskilda hushållen. Man kan spola och leva 
”precis som vanligt” och som boende eller besökare kommer man endast i kontakt med 
det lokala reningsverket om man aktivt söker sig till den plats där det är placerat. Men ett 

 
1 Se det internationella nätverket Intentional Communities https://www.ic.org/directory/ 

2 Exv. Oceanhamnen i Stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg 

3 An embodied perspective on the co-production of cultural ecosystem services: toward embodied 
ecosystems, Journal of Environmental Planning and Management 

Fostering children’s connection to nature through authentic situations: the case of saving salamanders at 
school. Frontiers in Psychology 

 

https://www.ic.org/directory/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2017.1312300
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2017.1312300
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6168&pid=diva2%3A1223352&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Matteo+Giusti&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6168&pid=diva2%3A1223352&c=5&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Matteo+Giusti&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=dateIssued_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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lokalt avlopps- och reningssystem kan också vara utformat på ett sätt som bygger på att 
hushållen i större eller lägre grad måste vara aktiva, involverade, medvetna och anpassa 
beteenden.  

Medan det i samhället i stort finns en strävan efter att försörjningssystemen ”inte ska 
märkas” så är det inte alls så i en ekoby. Tvärtom så kan det, som vi varit inne på ovan, 
finnas ett egenvärde i att boende genom avloppet och det lokala reningssystemet 
upplever sig ingå i ett sammanhang som förutsätter deras medvetenhet och kunskap. 

Det har av ovanstående orsaker alltsedan starten varit en stark ambition från 
ekobyföreningen att få möjlighet att genomföra en egen avloppslösning i området och att 
den ska utformas genom deltagande med så många som möjligt av områdets invånare – 
för att det ska bli en gemensam angelägenhet. När så sker grundläggs också den 
medvetenhet som är en förutsättning för alla systems långsiktiga hållbarhet och 
underhåll. 

Under de senaste åren har det världen runt skett en intensiv utveckling av småskaliga 
tekniker för kretsloppsorienterad avloppsrening baserad på naturliga biologiska 
processer. På ett internationellt plan finns idag en stor och växande mängd varianter och 
systemlösningar. Drivmotorn är behovet av att minska vattenanvändning och knyta ihop 
de biogeokemiska kretsloppen.  

Under hösten 2019 genomförde ekobyföreningen ett seminarium om avloppsfrågorna. I 
samband med seminariet diskuterades främst två typer av system, ett på hushållsnivå 
(enskilt hushåll) baserat på infilitration av hushållets avloppsvatten i jordbäddar och ett 
på områdesnivå med återvinning av närsalter från urin och fekalier samt separat rening 
av gråvatten. Båda systemen studerades med utgångspunkt i ambitionen att avloppet 
skall kunna bidra till matproduktion och odling i området. 

Efter seminariet uppdrog ekobyföreningens styrelse åt projektstödet att begära in 
utformningsförslag och skarpa offerter för alternativa systemlösningar som täcker hela 
områdets behov, från olika leverantörer. På grund av omständigheter har en sådan direkt 
förfrågan i nuläget endast gått ut till en av de potentiella leverantörerna. En direkt dialog 
har dock även förts med flera experter och konsulter. 

En lokal avloppslösning behöver prövas och godkännas genom en tillståndsprövning 
enligt miljöbalken innan utbyggnad kan ske. Detta förutsätter att ett system kan 
beskrivas mer utförligt i detalj, vilket i sin tur förutsätter att ett definitivt systemval har 
gjorts, vilket alltså inte ännu har kunnat ske. 
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4. Utgångspunkter för systemutformning 
 

UTFORMNINGSKRITIERIER FÖR OMRÅDETS AVLOPPSSYSTEM 
En lokal avloppsrening kan i praktiken innebära många olika saker. Det finns ett stort 
antal olika alternativa vägar att gå, som allihop har sina poänger- och för- och nackdelar. 

Inför utformning och systemval av den lokala lösningen för avloppsvatten har 
ekobyföreningen formulerat ett antal designkriterier som utgångspunkt och vägledning. 
Systemet skall beakta/tillgodose dessa krav: 

Ekologi: 

• Minskad samlad miljöpåverkan och resursanvändning 
• Bidra till ökad lokal biologisk mångfald 
• Minskad lokal vattenanvändning och möjligheter till vattenhushållning 
• Omhändertagande och nyttiggörande av närsalter 
• Bidra till att möjliggöra fossilfri och lokal odling  
• Nedbrytning av hormoner och oskadliggörande av tungmetaller 
• Reningsnivåer för kväve, fosfor och BOD som minst når upp till samhällets krav 
• Förebyggande av patogena mikrober och parasiter 

 

Pedagogik: 

• Synliggöra ekosystemtjänster och resursflöden i vardagsmiljön 
• Lära, utbilda, inspirera kring kretslopp, vatten, biologi och avlopp. 
• Arena för högskolor, skolor och förskolor 

 

Ekonomi: 

• Låga anläggningskostnader och låga driftskostnader 
• Möjliga intäkter till lokal ekonomi från avloppssystemet genom att det exv. blir en 

del av en besöksverksamhet 
• Plattform för forskningssamverkan och innovationsprojekt 

 

Estetik: 

• Avloppet ska bidra till en vackrare närmiljö med mycket grönska 
• Avloppet bidrar till levande miljöer och rehabiliterande rum 
• Avloppet utformas i samklang med landskapet 
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Resiliens: 

• Avloppssystemet ska vara driftssäkert och fungera även i händelse av yttre 
störningar såsom strömavbrott, oväder, översvämningar. 

• Möjlighet att överblicka, förstå, underhålla, sköta och reparera samt att vid behov 
byta ut delar av systemet. 

• Lågt elberoende och inget eller ringa beroende av tillförda ämnen för att 
upprätthålla funktionen. 

 

Skalbarhet: 

• Eftersom Bysjöstrand byggs ut i etapper är det starkt önskvärt att även 
avloppsreningssystemet kan utökas etappvis för att i varje skede hålla en bra 
balans mellan belastning och nödvändig infrastruktur. Ett kraftigt 
överdimensionerat avloppssystem kan drabbas av problem precis som ett 
underdimensionerat dito. 

• En modulariserad uppbyggnad är ur detta perspektiv eftersträvansvärt. 

 

Gemensamt: 

• Vattenrening och vattenförsörjning ska vara en del av områdets gemensamma 
angelägenheter och förvaltas och drivas i en samfällighet 

 

DIMENSIONERING 
Dimensioneringen av avloppssystemet i ekoby behöver redan från start ta höjd för att 
hantera ett scenario med full utbyggnad. Samtidigt bör systemet inte överdimensioneras 
om full utbyggnad dröjer eller aldrig blir av eller om exploateringsnivån (antal boende) blir 
lägre än eftersträvat. Det innebär att anläggningen behöver hantera ett spann mellan 
uppskattningsvis 20 PE till 200 PE och kunna skalas upp stegvis däremellan. Yta behöver 
reserveras i området för att inrymma reningsfunktioner vid full utbyggnad, även om hela 
den reserverade ytan inte tas i bruk inledningsvis. 

Dimensioneringen behöver även ta hänsyn till vilka uppställda reningsnivåer som skall 
uppnås samt vilka flöden som skall hanteras. Vid separering av urin och fekalier blir 
lasterna på det gemensamma reningsverket mindre men å andra sidan blir det 
nödvändigt att hantera de separerade fraktionerna i egna delsystem, osv. 
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RESONEMANG KRING SYSTEMVAL OCH SYSTEMALTERNATIV 
Då vi väger mellan olika systemlösningar tar vi utgångspunkt i de formulerade 
designkriterierna. Även med dessa som vägledning finns det flera vägval som behöver 
göras, med olika konsekvenser för hur systemets delar behöver se ut. I det följande 
resonerar vi kring ett antal av de konkreta överväganden vi behöver göra i ekobyn. 

 

Separering av flöden eller ej? 

Det avloppsvatten som lämnar hushållen består i huvudsak av två flöden: toalettavlopp 
("svartvatten"), samt bad-disk-tvätt-avlopp (BDT / "gråvatten"). Dessa två flöden har från 
början olika karaktär och olika innehåll och kan därför också nyttjas för olika saker – om 
man håller isär dom. Generellt kan man säga att den stora vattenmängden (80%) finns i 
BDT-avloppet medan det främsta näringsinnehållet (80% av kvävet och 65% av fosforn) 
finns i toalettavloppet. 

Några grundläggande vägval handlar därför om huruvida avloppsseparation skall 
tillämpas eller ej och om den skall vara uppdelad på två flöden (svartvatten respektive 
gråvatten), tre flöden (urinfraktion, fekaliefraktion och gråvatten) eller fyra flöden 
(urinfraktion, fekaliefraktion, ”ljust gråvatten” (handfat, dusch, tvätt) och ”mörkt 
gråvatten” (diskhoar och diskmaskiner)).  

Separering av toalettavloppet i toalettstolen kan vara ett bra sätt att hålla nere 
spolmängder och vattenanvändning. Det möjliggör en användning av urinfraktionen efter 
lagring, i samarbete med lantbrukare eller i odlingar. Vid en direkt separation i 
toalettstolen är urinen redan från början nästan steril, den är väl koncentrerad med lite 
övrig vätska, den innehåller få partiklar och mycket låga halter av tungmetaller. 

Sorterande toaletter förutsätter att hushållen klarar av att använda de toaletterna på ett 
bra sätt, vilket inte alltid varit fallet. Det har också historiskt förekommit en del tekniska 
utmaningar med separerade avlopp i kombination med de avstånd mellan byggnader och 
uppsamlingstank som vi tittar på här. Ett problem är att när vattenmängderna är små i 
urinspolningen så sker istället en kristallisering av urin i rörsystemen. Att öka 
spolmängderna leder istället till att urintankarna fylls fortare och måste tömmas mer ofta. 
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Vid sidan av den för många ekobyar 
”traditionella” lösningen där urinen 
separeras, långtidslagras och sprids på en 
åker 2 ggr per år, finns det andra 
varianter av urinhantering som kan 
möjliggöra att urinen ”förädlas” som 
växtnäring. Göteborgsföretaget Again 
Nutrient Recovery har utvecklat ett sådant 
system som sedan några år tillbaka är i 
drift på Ekocentrum i Göteborg (se bild). I 
detta fallet omhändertas urinens innehåll 
av NKP och koncentreras till pellets som 
kan användas som jordförbättring. 

Fekaliefraktionen kan å sin sida ledas till 
en fekaliekompost där den blir till jord. Ett 
väletablerat och beprövat system för 
omhändertagande av fekalier är Aquatron, 
som tillämpar en centrifugal separation 
för att sortera fekalier och toalettpapper från vatten. Det organiska materialet trillar ned i 
en maskkompost som finns i olika storlekar beroende på anläggningens dimensionering 
(antal användande personekvivalenter). Den största delen av energiinnehållet i fekalierna 
omvandlas till spillvärme genom maskarnas metabolism, en mindre del blir till mycket fin 
jord. 

Vattnet som fört fekalierna till aquatronen har en låg halt av närsalter, men vissa 
organiska föreningar och även patogener följer har förorenat vattnet som därför behöver 
ledas till efterbehandling i reningsverk, tillsammans med gråvatten. 

En fekaliekompost av detta slag behöver placeras höjdledsmässigt längst ned i området 
och tillräckligt fall behöver säkerställas från alla delar av området. Det innebär i detta fall 
att skulle kunna krävas ett delvis nedgrävt utrymme. 

De separerande system som har beskrivits ovan medför behov av dubbla eller trippla 
avloppsledningar genom området. Detta komplicerar läggning med fall, höjder på 
rörgravar och påkopplingar från fastigheter. 
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Ett alternativ som i några avseenden kan vara enklare är att varje fastighet självt 
hanterar sin fekaliefraktion i en egen aquatron eller motsvarande. Det kräver återigen att 
det finns möjlighet att placera anläggningen i ett delvis nedgrävt utrymme på fastigheten. 
En lösning av detta slag används framgångsrikt bland annat i Utsiktens Ekoby på Orust.  

Aquatron med närbild på bildad jord + maskar i en av de fyra kamrarna i enfamiljsvarianten. 

En separering av fekalier på detta vis har främst två fördelar: 

• Det minskar belastningen på områdesgemensamt reningsverk och möjliggör en 
minskad dimensionering av detta. 

• Det minskar inflödet av skräp och föremål till reningsverket som inte bör hamna 
där då de kan orsaka stopp, dessa kommer normalt via toalettavloppet.  

 

Aquatron fungerar även med traditionella (ej separerande) toaletter, då den centrifugala 
separationen i Aquatronen med enkla medel delar upp den fasta fraktionen från den 
flytande. En modell med egen fekaliekompost på fastigheterna kan kombineras med att 
urin och gråvatten tillåts rinna samman i ett enda avloppssystem och leds till områdets 
gemensamma reningsverk. Detta förenklar rörläggningen och anslutningarna, samtidigt 
som de avloppsfraktioner som då går till reningsverket är de delar som innehåller minst 
patogener. 

En aquatron på varje fastighet innebär ett behov av källarutrymme eller friliggande 
komplementbyggnad / jordkällare för denna funktion. För att begränsa längden på 
rörgravar bör dessa funktioner lokaliseras i riktning från källan och in mot den 
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gemensamma avloppsstammen, dvs nära bygatan. Det medför att det behövs ett antal 
små byggnader längs bygatan enbart för detta behov. Byggnaderna kan säkert maskeras 
på ett bra sätt (exv. utformade som jordkällare) men de kommer ta upp lite plats och 
påverka gatubilden. 

Ett annat sätt att nyttiggöra och omhänderta avloppens urin- och fekaliefraktioner är att 
dessa går till rötning i en rötkammare. Detta skulle kunna ske för området som helhet 
och restprodukten i en sådan process blir både biogas och näringsrikt gödsel. Det bedrivs 
en mängd försök med rötningsanläggningar i områdesskala och det finns många lovande 
system internationellt. Dock har det enligt vår bedömning ännu inte brutit igenom 
kommersiellt och med tillräcklig ekonomisk bärkraft för att vi ska våga satsa på det här. 

När det gäller gråvattnet kan även detta delas upp i delfraktioner. Bostäder som 
utformats med ett aktivt vattenperspektiv redan i projekteringen, kan leda det ”ljusa 
gråvattnet” (handfat, dusch, tvätt) direkt till odlingar i växthus eller trädgård, medan det 
mörka gråvattnet (diskho och diskmaskin), som innehåller mer närsalter och organiska 
föreningar, leds till reningsverket. Enbart att göra denna uppdelning minskar inflödet av 
vatten till reningsverket med mellan 50 - 60%4, eller, i området fullt utbyggt, med 5 - 6 
miljoner liter vatten per år. Beroende på önskad användning av det ljusa gråvattnet 
(främst är bevattning eller toalettspolning aktuellt) finns det ett antal olika välbeprövade 
tekniker som kan tillämpas. Genom bevattningssystem som omedelbart efter konsumtion 
tillför gråvattnet direkt till det biologiskt aktiva matjordslagret, där jordbakterier snabbt 
bryter ner och omvandlar näringsämnen till växttillgänglig form, undviks effektivt lukt. 

 

Direkt gråvattenåtervinning där vatten från dusch och handfat återförs direkt till dusch och handfat, 
detta systemet finns i HSB:s experimentella bostadshus HSB Living Lab i Göteborg 

 
4 Svenskt Vatten https://www.svensktvatten.se/ 
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Gemensamt system och enskilda lösningar? 

Som berörts ovan kan ett lokalt avloppssystem i området praktiken bestå av en 
kombination mellan gemensamma system/reningsverk och lokalt omhändertagande av 
exempelvis fekalier i egen fekaliekompost vid respektive bostad. 

Från ekobyföreningens sida har vi sett ett värde i att ha gemensamma lösningar inom 
området kring just avloppssystemet. Därigenom kan vi poola kostnader kring underhåll, 
provtagning, tillstånd mm samtidigt som vi får möjlighet att använda reningssystemets 
restflöde i gemensam odling och områdets växthus. 

Samtidigt har föreningens inställning varit att inte förhindra att enskilda fastigheter kan 
få välja egna lösningar inom fastighetens gränser, så länge det kan påvisas att den lokala 
lösningen med hänsyn till reningskvalitet och resurshushållning är minst lika god som 
den gemensamma. Att möjliggöra för dessa alternativ kan vara viktigt för exempelvis sk 
Naturhus5, där ett husintegrerat reningssystem för allt avloppsvatten i jordbäddar är en 
central del av konceptet. Även i det ekologiska huskonceptet Jordskepp eftersträvas att 
använda gråvattnet för odling i husets växthusdel. 

  

 
5 Svenska Naturhus: http://www.greenhouseliving.se/ 

http://www.greenhouseliving.se/
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5. Ett reningssystem baserat på TreeWell 
I nuläget har Bysjöstrands ekobyförening ännu inte gjort ett systemval för avlopp och 
reningsverk, dvs bestämt en önskad lösning och upphandlat en leverantör. Emellertid har 
ekobyföreningen uppdragit åt en av de potentiella leverantörerna (Carex) att lämna ett 
utformningsförslag baserat på deras teknik och produkten TreeWell. Här återges i 
sammanfattad form den systembeskrivning och utformning som denna leverantör har 
rekommenderat för Bysjöstrand. 

 

TEKNISK OCH BIOLOGISK FUNKTION 

I det biologiska reningssystemet TreeWell sker avloppsreningen i två tankar eller 
processmoduler (TW1+TW2) med diametern 2 meter och höjden 2 meter.  Detta skapar 
en arbetsvolym/vattenvolym på 5.5 m3 x 2 st. Det innebär att ett inflöde av 11 m3 avlopp 
jämt utspritt över ett dygn har en uppehållstid i systemet under 24 timmar. För en effektiv 
rening av ett hushållsavlopp med normal sammansättning i TreeWell-systemet, med en 
nedbrytning av allt organiskt material, bör uppehållstiden enligt Carex vara som minimum 
12 timmar. 

Processerna i TreeWell imiterar processer i naturen, i en koncentrerad form och under 
optimerade förhållanden. Funktionen bygger på biofilmer (mikrobiell påväxt) i växlande 
anaeroba - syrefattiga (TW1) och aeroba – syrerika – miljöer  (TW2). Mikrobiella biofilmer 
utgör grunden i näringsväven i naturliga ekosystem. Näringsväven i detta fall inkluderar 
både bakterier, mikrobätare och insekter. 

De organiska föroreningarna bryts först ned enzymatiskt i en syrefattig (anaerob) miljö 
och därefter förfinas renheten och vattenkvalitén i rotzonen av vattenväxter tank 2. 

Växtligheten för tank 2 kan väljas med tanke på tidlös estetik, exponering av lokala 
historiska och medicinala växter, växter som är kända för sin naturliga förmåga att rena 
avloppet, rena luften, attrahera goda nyttiga insekter, osv. Växligheten kan väljas så att 
det krävs minimal skötsel – rotzonen är det centrala. 

Vattenflödet genom systemet imiterar flöden i olika typer av naturliga vattendrag och 
våtmarker; självfall (gravitation), cirkulation, vattenfall med vortex-virvel rörelse samt 
flotation av partiklar.  

Genom optimeringen av de biologiska och fysiska förutsättningarna för en effektiv 
naturlig rening får systemet en hög kapacitet. Genom den sektionsbaserade 
konstruktionen kan processen i reningsverket modifieras och anpassas efter förändrade 
förhållanden, belastningstyp och behovet av vattenkvalité. 
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TreeWell är ett termostatiskt system under förutsättning att behållarna är placerade i rätt 
typ av jord/utrymmen. Mikrobiella processer skapar värme i tank 1. Hela systemet följer 
naturlagar om termodynamik och energibevarande (konserveration). 

 

TreeWells tank 2 erbjuder en aerob miljö och en omfattande rotzon till vattenlevande växter. Mellan 
vattenytan och omgivande ekosystem sker ett utbyte via insekter. 

 

DIMENSIONERING 

Carex utgår i sin dimensionering från att allt avloppsvatten från alla källor i området skall 
ledas in i reningsverket. Varje TreeWell Original (bestående av tankarna TW1+TW2, totalt 
11m3 vattenvolym) renar avloppet från 20 PE (personekvivalenter), enligt 
myndigheternas krav för högskyddsområde. 

Bysjöstrand kan med tiden innehålla upp till 200 invånare enligt ekobyföreningens 
målsättningar. Detta innebär att det med tiden kommer behövas flera TreeWellsystem för 
att klara hela ekobyns behov. I den första utbyggnadsetappen är ekobyföreningens 
ambition mellan 50 - 100 invånare. 
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Med fler fastigheter anslutna kan de stora avloppsmängderna fördelas mer över dagen, 
vilket gör att något fler personer kan anslutas till varje avloppsystem än vad som är fallet 
för en enskild anläggning.  

 

AVSKILJNINGSTANK 

TreeWell Original är i normalläget ett helt slamfritt system, som inte kräver några 
regelbundna slamtömningar. Carex har emellertid upplevt att det vid större anläggningar 
uppstår problem när vissa hushåll spolar ner saker som egentligen inte hör hemma i 
avloppet. Ett annat problem vid avlopp från flera utspridda hushåll är de långa 
avloppsledningarna. Medan avloppsvattnet transporteras i de långa ledningarna sjunker 
temperaturen och fett som medföljer från köken stelnar och klumpar ihop sig. Detta kan 
medföra att stora fettklumpar smetar ihop sig med våtservetter och annat och till slut kan 
det orsaka stopp i avloppsledningarna och i värsta fall i själva reningsanläggningen. 

För att undvika att skräp och fettklumpar skadar reningsanläggningen så kan det i 
anläggningar med flera anslutna hushåll installeras en skräp-/avskiljningstank med 
hävertavskiljare före TreeWell-modul TW1. Avskiljningstanken kan därefter behöva rensas 
med längre mellanrum, beroende på beteenden och vanor hos de boende. 

 

FÖRDELNINGSTANK OCH UPPSAMLINGSTANK 

Då det över tid kommer vara flera TreeWell-moduler anslutna efter skräptanken så bör 
även en fördelningstank ingå i anläggningen. I denna tank ansluts avloppsrör som går till 
vart och ett av de parallella TreeWell-systemen (se skiss). 

Systemets reningsprocess avslutas med en uppsamlingstank där provtagning på det 
renade vattnet kan göras. Uppsamlingstanken fungerar också som buffert för renat 
avloppsvatten som kan användas till bevattning. Ansluts en hydrofor till 
uppsamlingstanken kan ett aktivt bevattningssystem kopplas in. 

 

EFTERPOLERING 

Vatten som lämnar reningsverket kan med fördel användas för bevattning eller för att 
spola toaletter. Krävs en ytterligare efterpolering för direkt släpp till recipient kan detta 
ske genom lämpliga växter planterade efter utloppet, som tar upp fosfor i sina rotsystem.  

Efterpolering kan också ske genom en kalkfilterbrunn. Materialet i kalkfilter (främst 
kalciumkarbonat, magnesium och kisel) är koncentrerat och effektivt för retention av 
fosfor. Materialet kan därefter spridas på odlingar eller åker (tillstånd krävs). 



Sid 18 
 

 

STEGVIS UTBYGGNAD 

Eftersom Bysjöstrands ekoby kommer att byggas ut i etapper föreslår Carex att även 
avloppsreningssystemen ska expanderas stegvis. Härigenom kan man få bättre grepp om 
hur många personer som medelhushållet i området hamnar på och mätningar av 
färskvattenförbrukningen i fastigheterna kan ge en bild av hur mycket vatten hushållen 
använder i genomsnitt i praktiken. Genom att dessutom utföra kontinuerliga mätningar 
på hur väl systemet klarar den uppställda reningsgraden så skaffar man sig underlag för 
dimensionering av den slutliga storleken av reningsanläggningen när alla byggnader är 
uppförda. 

För den norra delen av ekobyn (etapp 1) uppskattar Carex att det krävs en konfiguration 
med fyra TreeWellsystem. 

 

YTBEHOV 

Carex beräknar som tumregel att ett normalt TreeWell Original-system vid installation 
upptar en total yta på ca 35 m2. Efter färdig installation är totalt ca 6,5 m2 synliga 
(manlucka till TW1 och vattenspegel med växter till TW2) - det går att röra sig fritt runt 
tankarna och tankarna kan integreras med växtlighet och planteringar. I detta fallet skall 
flera system installeras parallellt bredvid varandra. Det bör då vara som minst 1 m mellan 
tankarna och det bör vara ca 1,5 m mellan TW1 och TW2. 

Till detta tillkommer skräp-/avskiljningstank, fördelningstank och uppsamlingstank, samt 
att åtminstone 8 st. system skall anläggas bredvid varandra när hela ekobyn är utbyggd 
och ansluten till reningsanläggningen. Därtill kan det behöva reserveras plats för ett eller 
två ytterligare system. Sammantaget kan det därmed krävas ett område på 30x30 m2 vid 
fullständig konfiguration. 

Det samlade ytbehovet kan fördelas ut i olika delar av området eller inom 
Kretsloppskvarteret om man så vill. Avskiljningstank och uppsamlingstank behöver inte 
vara placerade i direkt anslutning till reningsverken osv. 

Det samlade ytbehovet för norra delen (etapp 1 ) kan uppskattas till omkring 300-450 
kvm. Detta är baserat på en dimensionering som innebär att allt avloppsvatten från 
hushållen leds till TreeWell. 

 

RENINGSNIVÅER 
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Under normala driftsförhållanden och med normala belastningar med ett samlat 
hushållsavlopp uppnår TreeWell-systemet följande reningsnivå: 

• Syreförbrukande organiskt material (BOD) >95 % (detektionsgränsen) 

• Partiklar (TSS) >95 % 

• Fosfor (P) 60 - 90 % 

• Kväve (N) 50 – 60 % 

• Hormoner bryts ner till 100 %. 

• Tungmetaller (förekommer i mycket ringa mängd i hushållsavlopp, men i den mån 
de förekommer binds de i växtrötter i TW2. 

 

INTEGRATION I ETT VÄXTHUS 

Carex har ingen erfarenhet av att bygga in TreeWell-systemets TW2 tankar i ett växthus 
såsom ekobyföreningen har skisserat. Om så ska ske behöver man tänka på att växterna 
i TW2 är en del i ett öppet ekosystem där insekter, grodor mm ska kunna komma in och 
ut obehindrat. TW2 ska alltid exponeras mot dagsljus. Det får inte heller bli för varmt och 
fuktigt för växterna och djurlivet och det krävs en tillräcklig ventilation. Under 
denitrifikationen omvandlas kvävet i vattnet till kvävgas. Sommartider bör väggar och tak 
kunna öppnas nästan helt mot utomhusluften. 

 

En grupp om fem st TreeWell steg 2 integrerade i områdets föreslagna växthus i Kretsloppskvarteret 
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DECENTRALISERADE RENINGSVERK 

Carex pekar på möjligheten att, istället för en samlad central placering av alla 
TreeWellmoduler i kretsloppskvarteret, placera ut flera TreeWellanläggningar på olika 
platser i ekobyn. Därmed kan ledningsdragningarna hållas till ett minimum och utflödena 
från reningsverken kan användas runt om i området i små dammar och bäckar och bilda 
ryggraden i byns blågröna infrastruktur. En decentraliserad placering ökar det personliga 
ansvaret och minskar risken för stelnade fettklumpar och kan göra att avskiljningstanken 
helt kan undvikas. 

 

RISKFAKTORER OCH FÖREBYGGANDE AV DESSA 

Patogener: Syrerik miljö i TreeWell-systemet förebygger patogena mikrober och parasiter. 
Ev. tillämpning av UV-LED eller ozonator (PBS/John) säkerställer att vatten kan 
återanvändas i t ex tvätteri. 

Driftstörningar: Kombination av höga totala fetthalter > 500 mg/l kan skapa problem i 
systemet. Det ska förebyggas genom enkla fettavskiljare. Även problem med skräp och 
oorganiska partiklar i avloppet kan förebyggas genom en enkel tank med hävertavskiljare 
före TreeWell-systemet (se egen rubrik).  Dessa utgör de främsta orsakerna till 
driftstörningar. Carex rekommenderar inte skärande pumpar/brunnar. 

Pumpar och bevakningssystem följer garantier och beprövad funktionalitet. Systemet 
kräver mycket lite el och varje par av TW1+TW2 innehåller endast två pumpar, en 
vattenpump från TW 1 till TW2 och en luftpump i TW2 som syresätter vattnet. 

Lukt och slambildning: I det perfekta förhållandet mellan avloppskvalité, avloppets 
temperatur och de tillämpade mikrobiella processer och rätta förhållanden mellan 
mikrober, temperatur och avloppskvalité är systemet är helt slamfritt och luktfritt.  

Buller och ljudstörning: Från luftpumpen kommer ett minimalt lågfrekven ljud som kan 
reduceras ytterligare genom inbyggnad så att det knappast märks på 1 m avstånd. 

Säkerhet och drunkningsrisk: Då tanken innehåller ett tätt nät av tuber precis under 
vattenytan finns ingen drunkningsrisk. 

 

RESILIENT ”LAGOMTEKNOLOGI” 

Carex reningsverk TreeWell är lätt att överblicka och arbetar med lättbegripliga och 
grundläggande biologiska metoder. Det finns inget behov av att tillsätta några kemikalier 
och systemet innehåller få kritiska komponenter eller rörliga delar som kan gå sönder. 
Teknologiskt handlar detta därmed om vad som kan definieras som en "smart 
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lagomteknologi". Beroendet av såväl energtillskott, som specialteknik och 
serviceorganisation blir mycket litet. 
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6. Angående markinfiltration och växthusets roll 
 

INFILTRATION I VÄXTBÄDDAR 

Det restflöde som lämnar det områdesgemensamma reningsverket bör inte släppas rakt 
ut i Bysjön utan bör istället infiltreras i mark med god genomsläpplighet. Kommunen har 
anfört att det kan behövas ett område på 1500 kvm för detta behov, samt att 
markförhållandena måste beaktas.  

Från Ekobyföreningens sida önskar vi i första hand använda restflödet för odling i 
växthuset i ”Kretsloppskvarteret” genom att vattnet sprids på djupet i odlingsbäddar. Det 
är först i och med detta som en stor del av värdet med det lokala avloppssystemet 
realiseras - då vi därmed får chansen att använda vattnet i ett steg till, utnyttjar 
kvarvarande spillvärme i vattnet och kan omhänderta kvarvarande näringsämnen. 

I den föreslagna växthusbyggnaden i kretsloppskvarteret kan cirka 200 kubikmeter 
odlingsbäddar inrymmas med nuvarande utformning på byggnaden. Genom 
stödbelysning med LED-lampor kan en biologisk aktivitet hållas igång året om. Växthuset 
utformas för att i möjligaste mån absorbera och kvarhålla värme vintertid, bland annat 
genom att växthuset isoleras mot norr och genom en värmetröghet från stora integrerade 
vattenmagasin. 

Detta innebär att växthuset i kretsloppskvarteret ska ses som en integrerad del av 
områdets reningssystem. Emellertid bör det finnas möjlighet att infiltrera avloppsvattnet 
på ett bra vis i lämpliga marklager även om växthuset inte skulle vara i drift. 

I andra hand önskar vi använda restflödet för övriga odlingar under sommarhalvåret.  
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7. Konsekvensanalyser 
 

LOKALT AVLOPPSSYSTEM I OMRÅDET - EFFEKTER FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE 

Då fastighetsägarna inom ekobyföreningen accepterar att inom området driva ett eget 
lokalt avloppssystem, samtidigt som kommunen beslutar att inte bygga ut ett kommunalt 
VA-nät i området, medför detta ett långsiktigt och permanent skötselansvar för områdets 
fastighetsägare. Förvaltning av det lokala VA-systemet kommer förslagsvis att hanteras i 
form av en gemensamhetsanläggning som alla fastigheter i området har andelstal i. 

Det enskilda avloppssystemet är tillståndspliktigt och kan inte komma på plats med 
mindre än att dess utformning godkänns av kommunens prövande nämnd. Att en fullgod 
permanent avloppshantering kan tillgodoses kan därtill utgöra ett villkor för bygglov i 
området. I den här meningen bibehåller kommunen sina möjligheter att värna om det 
allmänna intresset av en fullgod avloppshantering i området, även utan utbyggnad av 
kommunalt VA-nät. 

För ekobyföreningens del möjliggör det lokala avloppssystemet förverkligandet av en 
mängd eftersträvade värden i området. 

 

Möjligheter till forskning och innovation: Ekobyföreningen eftersträvar att i samarbete 
med partners i länet och landet använda ekobyn och dess systemlösningar som en 
levande arena för forsknings- och innovationsprojekt. Detta är en möjlighet som skapas i 
området genom tillgången till åtkomliga restflöden och det intresse som finns för dessa 
frågor hos ekobyföreningens medlemmar och andra parter i nätverk runt ekobyn. Det 
bidrar till att stärka forskningen i regionen. 

Ett forskningsprojekt rörande avloppsvattenrening med biokol har nyligen initierats av ett 
nätverk av företag i Göteborg med miljökonsulterna Melica och Again Nutrient Recovery i 
spetsen. Projektet undersöker laborativt samt i reella driftsfall möjligheter att nyttja 
filtermassa av biokol för att adsorbera organiska ämnen och uppnå ännu högre retention 
av fosfor och kväve. Biokolet kan därefter användas som jordförbättring och binder 
permanent CO2 i marken. Bysjöstrands ekobyförening medverkar i forskningsprojektet.  

 

KONSEKVENSANALYS: UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP  

Om det kommunala VA-nätet byggs ut i området medför det som direkt konsekvens att 
alla områdets fastigheter i samband med exploatering tvingas bli anslutna till det 
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kommunala systemet. Därmed försvinner både förutsättningar och incitament för att 
arbeta med näringsåtervinning, vattenhushållning och vattenanvändning i flera led 

Möjligheten att som en komponent i reningssystemets slutsteg bygga upp ett 
områdesgemensamt växthus, som nyttjar restvatten i odlingar och även utgör besöksmål, 
och knutpunkt för områdets matproduktion, försvinner. 

När hushållens restflöden, näringsämnen och vatten, inte längre är åtkomliga i ett lokalt 
kretslopp, stängs även dörren till forsknings- och innovationssamarbeten med dessa 
flöden som utgångspunkt. 

Möjligheten att använda områdets avloppslösningar för pedagogiska syften 
(synliggörande av ekosystemtjänster och rörelsen av närsalter genom habitatet mm) och 
för att försköna närmiljön, försvinner. 

De reningssystem vi prövar – och har beskrivit ovan – tillför habitat, födoplatser och 
förbättrade villkor för insekter, fåglar och salamandrar i området Möjligheten att genom 
avlopssystemet öka områdets biologiska mångfald, försvinner. 

Möjligheten för ekobyns invånare att diskutera och studera vattenrening och 
avloppslösningar som en gemensam och angelägenhet och ett lokalt ansvar, försvinner. 

Möjligheten för ekobyns invånare att genom sitt handlande påverka utvecklingen av 
kostnader för vatten och avlopp försvinner. 

För kommunens del innebär en utbyggnad av kommunalt VA till området att under lång 
tid tvingas bära risken och kostnaden för en infrastruktur som kan ta lång tid att få full 
abonnenttäckning på. I jämförelse planeras ekobyns eget avloppssystem att byggas ut 
stegvis i takt med behov. 


