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Tegelviken skole med dammen forrest

Tegelviken skole i Kvicksund

Tegelviken skole blev indviet i efteråret 1998. Skolen bruges
dagligt af ca. 500 personer. Aktiviteterne spreder sig over hele
dagen, idet lokalerne bliver brugt som børnehave, skole,
SFO/klub og til aftenaktiviteter. Skolen er bygget efter moder-
ne pædagogiske systemer og modtager mange besøgende.

Spildevandssystemet
Skolen er udstyret med 43 vakuumtoi-
letter, der afleder til et separat tank for
sort spildevand. Systemet er forberedt
til, at madaffald kan tilføres det sorte
spildevand gennem en køkkenkværn.
Fra opsamlingstanken transporteres
det sorte spildevand med traktor til en
nærliggende gård (5 km), hvor det
vådkomposteres og spredes sammen
med en del af gårdens gylle.
En af tankerne bag anlægget er således
– efter norsk model – at behandle
toiletaffald, organisk husholdningsaf-
fald og organisk gødning fra landbru-
get i et fælles system.
Det grå spildevand på skolen bliver
opsamlet og pumpet til et rodzonean-
læg. Herefter løber det ved gravitation
gennem to mindre damme og videre
ud på en naturlig eng/rørsump.

Tegelviken skole anvender 43
vakuumtoiletter af typen Evac

Spildevandstanken ligger under dækslet på
skolens område
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Det sorte spildevand
Toiletterne er vakuumtoiletter af mær-
ket Evac. Toiletterne separerer ikke
urin og fækalier og skyller med
samme lille vandmængde på 0,9-1,2 l
pr. skyl ved alle skyl. Det sorte spilde-
vand suges til en urintank placeret ved
skolen med to pumper på hver 4 kW.
Mængden af sort spildevand er lav, ca.
1 l/person/dag, svarende til 1 skyl pr.
person hver dag. Tørstofindholdet i
det sorte spildevand er ca. 1 %. Det er
planlagt at montere køkkenkværne, så
skolens madaffald kan behandles
sammen med det sorte spildevand. Det
vil hæve tørstofindholdet og gøre den
videre behandling i systemet lettere.
Det sorte spildevand afhentes og køres
til behandling i et vådkomposterings-
anlæg installeret ved Sörby gård, 5 km
derfra.

Det grå spildevand
Det grå spildevand fra skolen ledes
efter passage af sedimentationstanke
til et 700 m2 rodzoneanlæg, der er
inspireret af det design, Hans Brix,
Århus universitet, arbejder med.
Bedene i anlægget er opbygget af et
groft materiale. Der er ikke anvendt
kalksten, der kan binde fosfor.
Fra rodzoneanlægget
ledes vandet gennem
to bassiner på hhv.
320 og 1.100 m2 og
videre gennem en
grøft og et rør til en
naturlig våd eng på
4,5 ha og videre der-
fra til en vig i Mäla-
ren.
Analysedata på an-
lægget er tilgænge-
lige hos Eskilstuna
Kommune.

Vådkomposteringen
Det sorte spildevand køres til Sörby gård 5 km fra skolen. Her iblandes
ca. 70 % gylle for at hæve tørstofindholdet, så komposteringsprocessen
kan forløbe, hvilket kræver et tørstofindhold på minimum 3% og
maksimum 8-10%. Gylle skal ellers ikke komposteres.
Blandingen ledes portionsvis til vådkomposteringsreaktoren, der
arbejder semi-kontinuert, idet 15 % af materialet bliver udskiftet ca.
hver 36. time efter mindst 12 timers opholdstid ved en temperatur på
mere end 550 C. Til opblanding i blandingstanken er der monteret en 13
kWh motor, der kun kører med mellemrum. Energiforbruget til denne
motor bliver ikke målt.
Det komposterede materiale ledes til en gylletank. Gylletanken er
overdækket for at reducere ammoniakemissionen efter krav fra de
lokale myndigheder, idet der som følge af vådkomposteringen ikke
dannes flydelag, der ellers reducerer ammoniak emissionen.

Komposteringsreaktoren tilledes gylle/spildevand og komprimeret luft
vha. en tallerkenomrører i reaktorens bund. Reaktoren er kontinuert
beluftet og omrørt. I reaktorens top er der monteret to store motorer (1,2
kWh), der kan piske skum i reaktoren i stykker. Motorerne kører kun
med mellemrum .
Reaktoren er udstyret med adskillige skum- og termofølere. Afgangs-
luften fra reaktoren ledes til et biofilter. Hele vådkomposterings-
anlægget er udviklet af Alfa Laval i samarbejde med Det Norske Land-
brugsuniversitet.
Det er planlagt, at sprede den komposterede blanding af gylle og
spildevand på landbrugsjord. Spredningen skal ske med et ældre
spredeudstyr, der skaber en væsentlig ammoniakfordampning.

Rodzoneanlægget til rensning af det grå spildevand er lavt belastet og spredt bevokset
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Udløbet fra rodzoneanlægget

Referencer

Rundvisere: Per-Ola Nilsson og
Christoffer Gruvberger

Eskilstuna Energi och Miljö AB er ansvarlige for
forsøget.
Alva Myrdalsgata 5
631 16 Eskilstuna
Tlf: +46-16-10 20 00
Fax: +46-16-14 88 05
Internet: www.eskilstuna-em.se

Per-Ola Nilsson, Eskilstuna Energi og Miljø er
ansvarlig for behandlingen af det grå spildevand,
Tlf. +46-16-10 22 16,
E-mail: per-ola.nilsson@eskilstuna-em.se

Christoffer Gruvberger – Swedish Institute og
Agricultural Engineering
Tlf: +46-18-30 33 63
E-mail: christoffer.gruvberger@jti.slu.se

Rundvisernes erfaringer
og vurderinger

Det sorte spildevand
Ingen af rundviserne har driftsansvar
for toiletterne. Der blev beskrevet
enkelte problemer med forstoppelse af
systemet (bl.a. var en T-shirt forsøgt
trukket ud i toilettet).

Det grå spildevand
Det betragtes som et problem, at
rodzoneanlægget er for tørt til at vege-
tationen kan brede sig i det. Desuden
er dammene uklare.

Vådkomposteringen
Der har kun været enkelte indkørings-
problemer med anlægget.
Det lave indhold af tørstof i det sorte
spildevand betragtes som et problem,
idet komposteringsprocessen kræver et
tørstofindhold på mindst 3-8 %.
Der er generel tilfredshed med anlæg-
get, der tænkes etableret i større skala
på en skærgårdsø nær Stockholm.
Rundviseren angiver, at energiforbru-
get teoretisk kan nå ned på 25 - 30
kWh/m3 spildevand ved vådkomposte-
ring af ”tykt” sort spildevand og køk-
kenaffald.
En vurdering af vådkomposterings-
anlæggets energiforbrug indgår i en
VA-Forsk rapport, der ventes færdig i
efteråret 99.

Vores vurdering:

Området, hvor skolen ligger, er kloakeret. Den alternative spildevands-
behandling på skolen skal betragtes som et forsøgs- og demonstrations-
projekt, der skal vise, hvordan sort og gråt spildevand kan håndteres.

Det sorte spildevand
Vakuumtoiletterne fremtræder som relativt almindelige toiletter og ser
ud til at fungere. De bruger samme mængde vand til skyl pr. døgn som
f.eks. Dubblettens urinsorterende toilet. Energiforbrug opgives til 2000
kWh pr år. Følsomheden af systemet er ikke oplyst.

Det grå spildevand
Rodzoneanlægget er stort dimensioneret (mere end 10 m2/PE), og
belastningen er lav, idet det sorte spildevand er afskåret.
Funktionen af dammene i behandlingen af det grå spildevand er efter
vores vurdering uklar. Det risikeres, at der opstår massiv algeproduktion
i dammene. Herved vil spildevandets indhold af suspenderet og
iltforbrugende stof blive forøget umiddelbart efter at det er renset væk i
rodzoneanlægget. Samtidig vil grøften blive belastet med dette.
De to bassiner efter anlægget er uklare på grund af suspenderet stof –
sandsynligvis lerpartikler fra rodzoneanlægget. Der er ikke tegn på
væsentlig algeproduktion.

Vådkomposteringen
Energiforbruget alene til vådkomposteringen af 200 m3 spildevand og
ca. 650 m3 gylle opgives til ca. 30.000 kWh/år. På grund af manglende
målinger kan det være større. Da gyllen kun tilsættes for at hæve tør-
stofindholdet, anvendes mindst 150 kWh/m3 spildevand til vådkompos-
teringen.

Det er vores vurdering, at det er et uacceptabelt stort energiforbrug, der
skal nedbringes væsentligt, hvis systemet skal have en bredere anven-
delse.
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Vådkomposteringsanlægget med reaktortank, biofilter til venstre og overdækket lagertank til højre

             Vådkomposteringsanlægget på Sörby gård

Den overdækkede lagertank

Tilførselsbrønd for sort spildevand Toppen af komposteringstank med diverse pumper og følere


