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Gebers

Gebers i Stockholm

Gebers er et bofællesskab fra 1997 indrettet i en tidligere ho-
spitalsbygning i udkanten af Stockholm ved en stor sø. Bygnin-
gerne er ombygget til boliger med anvendelse af miljøvenlige
genbrugsmaterialer, har et relativt lavt energi og vandforbrug
og er forsynet med fjernvarme fra eget ”pellets”fyr.
Indretningen er i høj grad udført af beboerne selv i samarbejde
med HSB, Sveriges største boligselskab. Allerede i 1995 havde
beboerne dannet en forening med bæredygtig livsstil for øje.

Spildevandssystemet
Spildevandssystemet er baseret på
urinsorterende toiletter uden vandskyl
i fækalieskålen. Urinen og den lille
mængde skyllevand opsamles i tanke,
hvorfra den hentes af og køres til
Stockholm Vattens landbrugsforsøg.
Fækalier falder fra toiletterne i stuen
og 1. sal ned i beholdere i kælderen,
der er indkapslet af brandhensyn. Efter
opfyldning sættes beholderne til hvile
i kælderen med henblik på hygiejni-
sering og vandfordampning, for til
sidst at eftermodne i fri luft. For at
undgå lugtproblemer holdes undertryk
i beholderne. Det grå spildevand ledes
gennem eksisterende kloakledning på
søens bund til konventionel rensning.

Gebers anvender tørtoiletter af
typen WM Ekologen ES med
vandskyl i urinskålen

Et installeret toilet med hjælpemidler: En
sprayflaske med sæbevand til rengøring og
en spartel til fjernelse af ”pletter”
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To serieforbundne urintanke på hver 2 m3  i
kælderen

Efterkomposteringen sker i kælderen med anvendelse
af et meget svagt sug for at undgå lugtproblemer

Urinsystemet
De urinsorterende toiletter er af mær-
ket WM-Ekologen modell ES (enkelt-
spulende) af tørtoilettypen, der skyller
urinskålen med 15 – 50 ml vand pr.
skyl. Urinledningen har ingen vandlås
for at mindske problemet med krystal-
lisering. I stedet er der etableret en art
vandlås ved indløbet i bunden af urin-
tankene.
Urinen ledes til kælderen med 9 ”små”
urintanke, der er seriekoblede to og to.
Små tanke gav meget lave installa-
tionsomkostninger og et minimum af
ledninger. Tilsammen har urintankene
et volumen på 13 m3, således at  en
tømning fylder en tankbil. Urinen kan
tømmes udefra.
Urinen hentes af Stockholm Vatten i
tankbil. Urin lagres ved Bornsjön og
bruges i Stockholm Vattens land-
brugsforsøg.
Urintankene har overløbssikring til
afløbet for det grå spildevand.

Fækaliesystemet
Fækalierne falder sammen
med papiret lodret ned i
kælderen fra toiletterne
gennem rør fra stue og 1.
sal. Her ender de i en op-
samlings- og forkomposte-
ringsbeholder på 140 liter,
der er planlagt til at skulle
række til et halvt års
opsamling. Beholderne er
placeret i stålskabe af
brandhensyn. For at undgå
lugt fra de åbne rør fra toi-
let til kælder er der etable-
ret et svagt sug nedad.
Når beholderen er fyldt
sættes den til hvile i mindst
6 måneder. I den periode
forventes at ske afdamp-
ning af vand og hygiejni-
sering. Også her er etab-
leret et svagt sug. Udsug-
ningsluften fra begge typer
fækaliekompostbeholdere
er ført op over taget.
Efter hvileperioden trilles
beholderne hen til en skakt,
hvorpå der kan monteres en
galge, som hejser beholde-
ren op fra kælderen.
Beholderen tømmes til
kompostering ved hånd-
kraft i en mile, der placeres
på fast underlag under tag
med vægge til 3 sider på en
høj i skoven, og blandes
med haveaffald.
Beboerne overvejer at
prøve flere forskellige be-
handlingsmetoder, såsom
tromlekompostering sam-
men med grønt hushold-
ningsaffald.
Efter mindst et års kompos-
tering køres den færdige
kompost 10 km til en bon-
de, der avler hestefoder,
hvor den anvendes på
marken.
Det grå spildevand ledes
fra køkken, bad, håndvask
og vaskemaskine gennem
Gebers egen trykledning til
kloakledning på søbunden
og herfra til konventionel
rensning.

Forskellige typer af urintanke er valgt efter
behovet og pladsen i kælderen

Fækalierne falder ned i opsamlingsbeholderen, der
er placeret i stålskab af brandhensyn. Beholderen er
udluftet for at forhindre lugtgener i toiletrum.
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Nedgangen til kælder er betinget af mulighederne under de
eksisterende bygninger

Referencer

Nicholas Hort, Gebers,
Tlf: +46-8-605 59 59
Fax: +46-8-605 77 21
e-mail: nicholashort@hotmail.com
Internet: www.ekbo.se

HSB: (Boligselskab)
Tlf: +46-8-785 30 00
Internet: www.hsb.se

Håkan Jönsson,
Inst. for lantbruksteknik, SLU.
Tlf. +46-18-67 18 86,
e-mail: hakan.jonsson@lt.slu.se

Beboernes erfaringer og
vurderinger

Urindelen
Urindelen fungerer godt, og på trods
af, at vandlås er etableret ved urintank
i stedet for på toilet, så skaber dette
ikke lugtproblemer.
Der er ingen problemer med tilstop-
ning af urinledning.
Et enkelt løbende toilet havde dog
fyldt en urintank på 4 dage, så der skal
være opmærksomhed vedrørende det-
te.

Fækaliedelen
Beboerne er tilfredse med funktionen
af fækaliesystemet, selvom der har
været og fortsat er store problemer i
perioder med fluer i toiletstolen.
Nogle lejligheder har fået styr på dette
med Pyretryum spray eller med tilsæt-
ning af jord og kalk.
Der kræves rengøring mindst én gang
om ugen, og der sprayes med sæbe-
vand efter hver rengøring for at
”imprægnere” toiletstolen og mindske
tendensen til at fækalier og urinrester
sætter sig fast.

Vores vurdering:

Urindelen
Urindelen ser ud til at fungere uden
større problemer.

Fækaliedelen
Løsningen virker rimelig i en bebyg-
gelse som Gebers, hvor alle beboere
har valgt at bo med klart miljømæssigt
og socialt sigte.

Beboerne har desuden udført
en stor del af ombygningen
selv, hvilket betyder, at der er
stor motivation for en ander-
ledes miljømæssig tankegang.

Toilettets fækaliedel kræver
omhu med meget jævnlig ren-
gøring.
Kældrene er ikke alle steder
hensigtsmæssige at arbejde i,
da de på grund af store klippe-
formationer ikke kan udgraves.
Det er dog ikke meget arbejde,
der foregår der.
Vi har ikke set en hygiejnisk
måling på fækaliekomposten,
hverken under opsamling, hvi-
le eller eftermodning.

Mængden af udsugningsluft fra toilet gennem fækalieopsamler kan
indstilles manuelt på spjæld i kælder

Tømning af urintanke foregår fra
udvendig urinstuds


