Helhetslösning som berör städernas alla
tre försörjningssystem VA, avfall och energi
SBRS hanterar hållbart Förnybart Organiskt Material
i hygieniska slutna system nära källan.
Skyddar luft, vatten, mark, mat och hälsa.
Bidrag till ”Cleantech Innovation Challenge” 2019-06-02
BAS-BIO HB, R. Svedelius & B. Sölverud

1. Introduktion
Föreslagen helhetslösning för hantering av förnybart organiskt material
- dvs. allt som kommer från nu levande växter och djur –
i Sustainable Biological Recycling System (SBRS) gör möjlig omställning till
hållbara lösningar för städernas försörjningssystem VA, avfall och energi.
SBRS består av
Insamlingstoaletter CC BAS (Collecting Closet BAS)
Insamlings anordningar för matavfall CFW BAS (Collecting Food Waste BAS)
Modern logistik från insamling av mat- och toalettavfal till biogasanläggningar
Lokala högteknologiska biogasanläggningar som använder metod Optimal Solids Anaerobic
Digestion (OSAD)
• Lokala biologiska reningsverk för grå vatten (BDT vatten) BioH2O
•
•
•
•
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2a. Problem: Översikt

Hantering av avfall och avloppsvatten i dagens centrala system
Utsläpp = föroreningar + förluster från förnybart organiskt material (FOM).
Utsläpp
(a)

Utsläpp
(b)

Utsläpp
(c)

Utsläpp
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Utsläpp
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Behandling
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(f)

Föroreningar av luften under a, b och c från fast avfall, övriga från
avloppssystem. Behandlat avloppsvatten är fortfarande förorenat.
Båda system genererar utsläpp som är hälsorisker och
resursslöseri, använder energikrävande processer samt medför
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2b. Problem
När förnybart organiskt material hanteras med nuvarande metoder uppstår ohälsosamma
utsläpp av bioaerosoller redan vid insamling av mat- och toalettavfall.
Vid kompostering ca 70 vikt % av material blir utsläpp = förluster.
Vattenburna biogasanläggningar är ineffektiva, ohygieniska och orsakar utsläpp.
Termiska processer (förbränning, termisk förgasning och pyrolys) utöver förorenande utsläpp
avsevärt minskar biologisk mångfald genom att döda mikroorganismer som lever på och i allt
som kommer från nu levande växter och djur.
Förnybart organiskt material i avloppsvatten skapar problem med
• Läkemedel - Hämtad ur ” Läkemedel i miljön” (Reviderat 16 augusti 2018) https://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/

• Syreförbrukande ämnen

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/a---c/ordbok-a-c/2013-03-14-biologisk-syreforbrukning.html

• Miljögifter

https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/j---m.html

• Kväve (N), fosfor (P) och övriga kemiska grundämnen som är essentiella för de flesta högre
växter: väte (H), kol (C), syre (O), kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg), svavel (S), klor (Cl), järn (Fe), bor (B), mangan
(Mn), zink (Zn), koppar (Cu), molybden (Mo) samt stimulerande grundämnen som anses vara kobolt (Co), krom (Cr), nickel
(Ni), vanadin (V), tenn (Sn), litium (Li), fluor (F), selen (Se), kisel (Si), m fl. enligt olika källor.
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3a. Lösning: Omställning
För att skapa hållbara städer och hållbar landsbygd krävs en radikal omställning vid hantering av förnybart
organiskt material i mat- och toalettavfall samt övriga förnybara organiska material.
• Insamlingstoaletter ”CC BAS” och insamlings anordningar för matavfall ”CFW BAS” för att
skydda vatten från läkemedelsrester, miljögifter dvs kemikalier som används vid rengöring, i avloppsbrunnar och i
avloppsreningsverk vid behandling av avloppsvatten och från växtnäringsämnen som i stället kommer att bidra till
utfasning av energikrävande mineral gödselmedel och av en del syntetiska bekämpningsmedel samt
• förhindra utsläpp till luften som är ohälsosamma och medför kostsamma förluster av bioenergi och växtnäring.
•

• Städernas moderniserad infrastruktur - från mat- och toalettavfallets uppkomst till upparbetning i lokala
högteknologiska biogasanläggningar - ska skydda luften från utsläpp som efter regn förorenar vatten,
marken och växter.
Övriga förnybara organiska material från grönområden, industrier, hotell, restauranger, torghandel, mm
samlas varsamt och blandas med mat- och toalettavfall till substrat för metanjäsning.
• Hållbara lokala biogasanläggningar för effektiv produktion av både biogas och biogödsel innebär
energieffektivisering och materialåtervinning samt med hjälp av mikroorganismernas enzymer
inaktivering/spjälkning av vissa aktiva ämnen i läkemedlen och kemikalier.
• Biogasens energi i metan omvandlat till el och värme/kyla eller använd som råvara till industri hjälper till
att fasa ut fossila energikällor.
• Biogödsel går till landsbygdens odlingar där inaktivering av läkemedlen och merparten av kemikalier
fortsätter med hjälp av markens mikroorganismer. Kväve, fosfor samt övriga kemiska grundämnen ökar
markens bördighet och minskar behov av syntetiska kemikalier.
Biologiskt bundet kol i biogödsel ökar kolinlagring och är viktig som energikälla för markens organismer
dvs. bidrar till ökad biologisk mångfald i marken.
• Avloppsvatten utan mat- och toalettavfall renas i lokala BioH2O och används till bevattning mm.
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3b. Lösning: Helhetsbild på SBRS
Hållbar hantering av avlopp och avfall
Lokal hantering– nära källa, minimerar utsläpp, hygienisk, kostnadseffektiv

SBRS innebär:
• korta transporter
• minskad sårbarhet
• lokala jobb
• tydlig transparens
och därmed större
delaktighet

Säker mat
El
Värme/kyla
Råvara

GV

G&G

Odlingssystem

R

Biogas
 R. Svedelius 2002

Biogödsel

med bioenergi

GV – grå vatten behandlas lokalt med biologiska metoder
G&G – biogas och biogödsel produceras av förnybart organiskt material i lokala högteknologiska biogasanläggningar
R – rest = övrigt kommunalt avfall som går till återvinning

Teknik i biologins tjänst
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3b. Lösning: Detaljbild på SBRS
Grå vatten

Förnybart Organiskt Material
“Vått”

“Bio-H2O”
Rent
vatten

Bevattning

Övrigt avfall

“Tort”

”Rester”

“G&G system”

Biogödsel

Biogas Återvinning

Deponi

”BioH2O” är ett slutet lokalt system för biologisk rening av
grå vatten från bostadsområden och liknande.
Avloppsvattnet leds i smala rör till en lokal anläggning, där
vattnet leds genom ett flertal kärl innehållande material,
som gynnar utveckling av mikroorganismer.
2019-06-02

”G&G-system” (Gas & Gödsel) för hållbar lokal
hantering av förnybart organiskt material i helt
slutet system där mikroorganismer omvandlar
substrat, bestående av väl komponerad
blandning, till biogas och för odling värdefull
biogödsel.
”Rester”
Här sorteras förpackningar, glas, metaller, olika
typer av plaster, förbrukade och/eller trasiga
varor samt farligt avfall. Vissa fraktioner
komprimeras vid behov och/eller krossas och
omhändertas av ansvariga.
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3c. Lösning: Cirkulär bioekonomi - “Sustainable Biological Recycling System”
Kaskadutnyttjande av Förnybara Organiska Material i samhället avslutas med SBRS för att skydda
vatten, luft, mark, mat och hälsa samt minska negativ klimatpåverkan.
Växter – primära producenter

Under fotosyntes blir solens strålningsenergi omvandlat till
bioenergi i växternas biomassa. Bioenergi är nödvändig för
övriga organismer inklusive människor.

Städer och övriga bosättningar ska vara skyldiga att

återföra till odlingar kväve (N), fosfor (P) och följande
kemiska grundämnen som är essentiella för de flesta högre
växter: väte (H), kol (C), syre (O), kalium (K), kalcium (Ca),
magnesium (Mg), svavel (S), klor (Cl), järn (Fe), bor (B),
mangan (Mn), zink (Zn), koppar (Cu), molybden (Mo)
samt stimulerande grundämnen som anses vara kobolt (Co),
krom (Cr), nickel (Ni), vanadin (V), tenn (Sn), litium (Li), fluor
(F), selen (Se), kisel (Si), m fl. enligt olika källor.

Land – stad i samarbete kommer med införandet
av SBRS att positivt påverka 10 av de 17 globala
målen i Agenda 2030 direkt - och övriga indirekt.

ODLINGSSYSTEM
 Skogsbruk
 Lantbruk
 Trädgårdsbruk
 Grönytor
o i städer
o längst vägar
o övriga
 Energigrödor
Biogödsel

DJURHÅLLNING

INDUSTRI

KOMMUN

Process

Biogas

2009 Ruzena Svedelius AgrD

KRETSLOPP FÖR HÅLLBARHET
Växternas, djurens och mikroorganismernas biomassa blir till nytta för människor som mat, andra produkter och
energi i biogasen. Biogödsel innehåller bioenergi, växtnäring och nyttiga mikroorganismer.

Teknik i biologins tjänst
2019-06-02

SBRS R Svedelius & B Sölverud

8

3d. Lösning

Prototyper för hygienisk och resursfrämjande insamling
CC BAS
”Collecting Closet BAS”
för toalettavfall

Prototyp

Urin, avföring
och toalettpapper
i biomaterial

CFW BAS
”Collecting Food Waste BAS”
för matavfall

Varumärke

Prototyp

Matavfall

Teknik i biologins tjänst
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3e. Lösning – skiss på lokal högteknologisk biogasanläggning
Biogasanläggning OSAD

Stirlingmotor

Biogas

Kontrollsystem
Biofilter
TORRT
fin fördelat
material

El
Värme/kyla

VATTENHALTIGT
material

Bioreaktor

TORRT
material
låg pH

Våg

Blandare

Våg
Våg
Våg

Blandare

KVARN

OSAD betyder Optimal Solids Anaerobic Digestion
och är metanjäsning med optimal torrsubstans i substratet.
Kräver noggrann förbehandling samt efterbehandling av biogödsel.
Förhindrar utsläpp och därmed erbjuder hygienisk arbetsmiljö.

Biogödsel

Teknik i biologins tjänst
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4. Produkt / tjänst
Tjänsten är utbildning för en hållbar hantering av mat- och toalettavfall som fordrar inblandning av
växtmaterial från grönytor och odlingar, organiska rester från industrier och gödsel för att skapa rätt balans för
mikroorganismer som omvandlar substrat i biogasanläggningarnas bioreaktorer till biogas och biogödsel.
Syfte är att
• förhindra förorening av vatten och maten med läkemedelsrester
• skydda luften och därmed hälsa, miljö och klimat från utsläpp från insamling och termiska metoder
• energieffektivisera avfall- och avloppssystem genom att använda biologiska metoder för att minimera
behovet av vatten, kemikalier och fossil energi
• utvinna biogas med effektivare metoder
• återvinna hållbart alla växtnäringsämnen och därmed fasa ut merparten av syntetiska gödselmedel och
bekämpningsmedel
• öka kolinlagring och biologisk mångfald av organismer i odlade marker
Produkter: För att tjänsten kan fungera krävs det både nya och anpassning av befintliga produkter:
• hygieniska insamlings anordningar för mat- och toalettavfall (CC BAS och CFW BAS)
• alla delar till hållbart logistiksystem (kärl, elfordon, mm), till hållbara lokala högteknologiska
biogasanläggningar (kvarnar, blandare, vågar, bioreaktorer, mm) och till hållbara lokala biologiska reningsverk
för grå vatten (rör, pumpar, bassänger, mm)
2019-06-02
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5a. Verifiering genom exempel: Malmö
NULÄGE
Staden med VA SYD planerar att bygga en avloppstunnel för 2,1 miljard SEK för att stödja nuvarande ohållbart
avloppssystem för ca 300 000 invånare.
Staden blir en byggplats under ca 7 år.
Nackdelar:
Avloppstunnel är ingen innovation, endast innebär kommande kostnader för underhåll.
De flesta avloppsledningar är gamla, fetproppar bildas, råttor trivs, avloppsvatten behandlas i
avloppsreningsverk med förorenande och energikrävande metoder samt kemikalier men utgående vatten blir
aldrig ren.
Staden kommer att tömmas på vatten ännu snabbare, misshushållning med vatten.
Avloppsvatten behandlas med kemikalier och energikrävande metoder.
Från 300 000 invånare per år
Värdet av endast NPK (kväve, fosfor, kalium) är i toalettavfall ca 22 miljoner SEK och i matavfallet ca 6,5
miljoner SEK. Merparten samt övriga växtnäringsämnen går förlorade med energikrävande och kostsamma
metoder eller några återvinns (fosfor) med ännu kostsammare metoder.
Innehållet av organiskt bundet kol är i toalettavfall ca 25 000 ton och i matavfallet ca 4 500 ton. Med
nuvarande metoder avgår merparten av organiskt kol som koldioxid (CO2) endast en del blir kvar i biogasen och
i slammet. Om slammet förbränns bildas förorenande utsläpp, ingen kolsänka i marken, inga mikroorganismer
överlever.
2019-06-02
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5b. Verifiering genom exempel: Malmö (forts.)
FÖRSLAG TILL OMSTÄLLNING
Staden kan i stället under 7 år bygga ca 100 enheter bestående av lokala högteknologiska biogasanläggningar
och lokala biologiska reningsverk för hushållens grå vatten. Kostnad för anläggningar ca 2,1 miljard SEK.
Varje biogasanläggning tar hand om mat- och toalettavfall från 3 000 invånare blandat med växtavfall från
grönområden och odlingar, gödsel, organiskt avfall från företag, mm. Det är nödvändigt för att skapa rätt
blandning för mikroorganismer som utför omvandling till biogas och biogödsel samt undvika utspädning med
vatten som fördyrar uppbyggnad och drift av nuvarande biogasanläggningar.
Vatten från biologiska reningsverk återanvänds i staden.
Fördelar:
*Vatten skyddas – inga läkemedelsrester, kemikalier eller näringsämnen går till havet.
*Lägre vattenförbrukning.
*Hushållning med vatten från biologisk rening av hushållens grå vatten. Renat vatten stannar i staden för
bevattning, fontäner, vattenlek, används av vissa industrier, mm.
* Inkomster från biogas som omvandlas till el och värme/kyla eller används som råvara samt från biogödsel
som används av yrkes och hobbyodlare.
* Organiskt bundet kol från mat- och toalettavfall samt från övriga tillsatta material blir
a) i biogasens energirik metan (CH4) och koldioxid (CO2)
b) en mindre del avgår som koldioxid under metanjäsning
c) en stor del blir kvar i biogödsel och utgör en mycket viktig kolsänka som samtidigt med all recirkulerad
växtnäring och mikroorganismer ökar markernas bördighet.
Biogödsel hjälper till att fasa ut minerala gödselmedel.
Med biologisk mångfald av mikroorganismer skapas balans i marken och därför uteblir behovet av syntetiska
bekämpningsmedel.
2019-06-02
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5c. Verifiering genom exempel: MALMÖ
Förslag som omfattar 100 anläggningar för omställning till Sustainable Biological Recycling System (SBRS)
Central för alla anläggningar
•

•
•

Tillhandahåller senaste information
om produkter, processer och
system för hållbar produktion av
biogas och biogödsel.
Förmedlar kontakt för effektivt
utnyttjande av biogas.
Ombesörjer kontakt med odlare
som behöver biogödsel anpassad
för både olika jordar och grödor

Högteknologisk biogasanläggning och
biologisk vattenrening för ca 3 000 personer

Planerad avloppstunnel
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6. Team

• Ruzena Svedelius – agronomie doktor med kunskaper om biologiska kretslopp,
erfarenheter från forskning och försöksverksamhet samt stort intresse förhållbara
innovationer inom cirkulär bioekonomi och Agenda 2030.
• Birger Sölverud – ingenjör inom bygg, el och VA, innovatör inom olika områden
Tillverkade prototyper av CC BAS och CFW BAS.
Vi söker samarbetsparters för:
• Marknadsföring för att upplysa både medborgare och alla beslutsfattare som har ansvar för
att verkställa långsiktiga hållbara lösningar i kommunerna.
• Nya arbetstillfällen tillkommer under vidareutveckling av
•
•
•
•
•
•

2019-06-02

Insamlingstoalett ”CC BAS”.
Insamlingsanordning för matavfall ”CFW BAS”.
Infrastruktur.
Lokala högteknologiska biogasanläggningar inklusive hållbarare användning av biogas och biogödsel.
Lokala biologiska reningsverk för hushållens grå vatten (BDT-vatten).
Tillverkning av alla ovannämnda delar av systemet som ska leda till omställning.
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7. Marknad
Potentiella kunder för utbildning är främst beslutsfattare men även alla medborgare.

Syfte är att förklara vilka långsiktiga vinster finns att uppnå med att ställa om nuvarande ohygieniska system för
hantering av förnybart organiskt material i avfall och avlopp.

Potentiella kunder för implementering av systemet är kommunerna.

Deras uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.
I stället för att renovera och bygga ut ohållbara system som skapar hälso-, miljö- och klimatstörande utsläpp,
höga kostnader med energikrävande processer och samtidigt förluster i form av utsläpp som innehåller
värdefulla grundämnen och livsviktig bioenergi ska kommunernas resurser användas för omställning till
hälsofrämjande anläggningar för cirkulär bioekonomi.

Nya arbetstillfällen tillkommer för framställning av produkter och vidareutveckling av metoder
och system.
Alla delar kräver innovationer för att skydda hälsa och miljö samt minska negativ
klimatpåverkan.
Insamlingsanordnigar
Logistik
Lokala högteknologiska biogasanläggningar
Lokala biologiska reningsverk

2019-06-02
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8. Konkurrenter
• Olika typer av toaletter finns på marknaden med eller utan vatten och alla skapar problem. Alla
nuvarande modell medför föroreningar som är skadliga för hälsa – främst bioaerosoller - samt
orsakar förluster av bioenergi och växtnäring. Utsläpp av koldioxid och andra föreningar är
betydande. Inga modeller kan följa sina utsläpp ut i naturen.
• Insamling av matavfall i papperspåsar eller plastpåsar innebär liknande problem som för
toaletter.
Gamla typer av avfallskvarnar i köket som lanseras som innovation är förkastliga eftersom
utspädning med vatten fördyrar hantering. Extra ledningar kostar och vatten förorenas i onödan
vid användning som transportmedel.
• Nuvarande logistik till centrala anläggningar är förorenande och mycket kostsam.
• Vattenburna centrala biogasanläggningar är ineffektiva eftersom överoptimal vattenhalt fördyrar
processen. Av vatten blir varken biogas eller biogödsel. Tekniken försvårar biologiska processer.
• Avloppsreningsverk med mekanisk, biologisk och kemisk behandling av avloppsvatten samt
slamhantering är ohållbara. Förorenar miljö med växthusgaser, bioaerosoller och andra föreningar
vilket påverkar hälsa, miljö och klimat negativt.
2019-06-02
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9. Affärsmodell
• Hur ska vi tjäna pengar?

Det är en öppen fråga eftersom vi söker samarbetspartners med vilka
vi kan erhålla resurser för att vidareutveckla prototyper och bygga
demonstrationsanläggning för lokal högteknologisk biogasanläggning.

• Hur ser vår modell ut för att göra affärer?

Samarbete - enligt ovan.

2019-06-02

SBRS R Svedelius & B Sölverud

18

10. Investering
Hållbarhet hos alla tre försörjningssystem VA, avfall och energi
är livsviktig för medborgares säkerhet och därför borde staten
och statens myndigheter, kommuner och kommunförbund se till
att omställning som leder till smartare städer och smartare
landsbygd får skyndsamt resurser eftersom miljöproblem, ohälsa
och klimatförändringarna alvarligt hotar välståndet.
Vår budget
• Fram till nu har en del av våra besparingar och pensionspengar samt mycket av vår
tid har gått till utveckling och tester av prototyper både för CC BAS och CFW BAS
samt åt att utarbeta förslag för helhetslösning och skaffa underlagsfakta för detta.
Det tar tid att finna helt nya sätt att planera för logistik, lokala biogasanläggningar
och lokala biologiska reningsverk.
• För att kunna fortsätta söker vi samarbetspartners med vilka vi kan lämna in ansökan
om resurser och med vilka vi kan förfina produkter, metoder och hela systemet för
hantering av förnybart organiskt material som uppkommer i form av restprodukter
och avfall. Villkor för samarbete kommer att diskuteras.
2019-06-02
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11. Kontaktuppgifter
BAS-BIO HB
Organisationsnummer: 969790-5918
Aspavägen 41
261 65 Härslöv

• Ruzena Svedelius DrAgr
070 733 22 20
rsvedelius@hotmail.com
www.biotransform.eu (CV finns på hemsidan)
• Birger Sölverud
070 511 76 88
birger@bas-konsult.se
www.baskonsult.eu
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