UPPDRAG
SAMARBETSPARTNERS FÖR KRETSLOPPSTEKNIK
VERKSAMHET
Företaget BAS-konsult håller på att utveckla en form av miljöteknik för en mer effektiv användning av
jordens resurser. Grundaren till företaget, Svedelius, har en 27-årig bakgrund på SLU Alnarp där hon
började sköta olika försök, läste hortonomprogrammet för att sedan forskade vidare inom
återvinning av växtnäring. Genom forskningen fick hon djupa kunskaper om bioenergi och om
näringsämnenas flöden i naturen och såg att det borde hushållas med dessa i betydligt större grad än
vad som görs idag.
BAS-konsult har ambitionen att bidra till en utveckling av lokala och slutna system, såväl små som
stora, för att utnyttja bioenergi och växtnäring från förnybart organiskt material i avfall från hushållen,
grönområden, industrier, fiskenäring och areella näringar (skogs-, jord- och trädgårdsodling).
BAKGRUND
Det finns16 kemiska grundämnen som är essentiella för växters tillväxt och utveckling. Kol, syre och
väte får växterna från koldioxid och vatten. Övriga essentiella grundämnen är kväve, fosfor, kalium,
kalcium, magnesium, svavel, klor, järn, bor, mangan, zink, koppar och molybden. Därutöver finns även
ett antal stimulerande grundämnen. Dessa grundämnen är byggstenar för allt levande på jorden inklusive människan som får bioenergi och näring från maten. Ett effektivt kretslopp av alla essentiella
grundämnen kan bromsa förluster av dessa. Förluster som skapar föroreningar av luft, mark och
vatten och som hotar människornas hälsa, ruinerar haven, leder till en degradering av ändliga
naturresurser och negativt påverkar klimatet.
BAS-konsults koncept handlar om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar helhetslösning för ett
bostadsområde, en by eller ett företag där allt som härstammar från växt och djurriket kan samlas in
på ett hygieniskt sätt och upparbetas i högteknologiska biogasanläggningar till två värdefulla
produkter: biogas och biogödsel. Biogasen kan utnyttjas för lokal produktion av el och värme/kyla
medan biogödseln kan användas för att återföra alla växtnäringsämnen, nyttiga mikroorganismer och
mullämnen till åkrarna. Återföringen bidrar till att öka markernas bördighet och skapa bättre
ekologisk balans i odlingar och då åkrarna ger plats för tillväxt av nya grödor sluts cirkeln. Det är
något som BAS-konsult vill uppnå.
För att skapa ett sådant kretslopp krävs det att insamling och transport av både mat- och toalettavfall
ska ske hygieniskt, användarvänligt och utan förluster av bioenergi och växtnäring. Företaget håller på
att utveckla två produkter: ”Recycling Food Waste automatic” (RFWaut) och ”Recycling Closet
automatic (RCaut).
RFWaut går ut på att påsar av biomaterial försluts allteftersom matavfallet placeras i anordningen och
bildar en korvliknande längd med paket som hamnar i ett kärl för köksavfall. När kärlet innehåller 510 kg matavfall lämnas innehållet till sopkärl för vidare transport till biogasanläggning. När RFWaut
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fungerar perfekt för vattenhaltiga material är samma princip tänkt att användas i insamlingstoaletten
RCaut. Genom att försluta urin och fekalier i liknande påsar kan dessa upparbetas i biogasanläggning
utan att vatten behöver förorenas. Dyra system och hälsofarliga kemikalier för att rena
avloppsvatten, vilket pågår i dagens avloppsreningsverk, blir överflödiga.
Förhoppningen är att RCaut till att börja med ska installeras på allmänna platser, i
konferensbyggnader, hotell, på bussar, tåg, flygplan för att visa invånare funktion och fördelar och
sedan byggas in i bostäder. Utveckling av konceptet är fortfarande i sin linda och mycket av arbetet
handlar just nu om att utveckla prototyperna och hitta resurser i form av samarbetspartners och
bidragsgivare. För en snabbare implementering av lokala biogasanläggningar ska kommunernas
beslutsfattare informeras om möjlighet att använda innovationsupphandling vid nybygge och
ombyggnader i kommunerna för att hantera organiskt material i avfallet och avloppsvatten på ett
hållbart sätt.
UPPGIFT
Som ett steg för att kunna utveckla produkten vidare vill företaget nu få hjälp med att hitta
samarbetspartners som antingen vill vara med och bygga upp samt testa RFWaut och RCaut, leverera
utrustning såsom kvarnar, blandare, vågar, biofiltrar och bioreaktorer till högteknologiska, lokala
biogasanläggningar eller som kan bistå med finansiering av konceptet.
Uppdraget syftar till att identifiera olika parter, framförallt i Skåne, som har ett intresse för frågor
såsom cirkulär ekonomi, bioekonomi, framtida städer, landsbygdsutveckling och liknande frågor.
De aktörer som ska identifieras kan till exempel vara institutioner på universitet och högskolor eller
andra kunskaps- och forskningscentra, myndigheter, investerare eller bidragsgivare och företag.
Lämpliga samarbetspartners ska samlas i en kortfattad rapport och en motivering ska göras för varför
respektive part kan vara lämpliga för eventuellt samarbete.

Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Härslöv, Landskrona kommun
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Nej
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25, helena.e@miljobron.se
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
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Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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