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Palsternacken

Palsternacken i Stockholm

Palsternacken i Stockholm er et lejebyggeri, hvor 135 små æl-
dreboliger med svalegang er ombygget til 51 større lejeboliger
(120-130 beboere) af et almennyttigt boligselskab i 1996.
Renoveringens sigte var at gøre boligerne attraktive.
Beboerne kommer ofte fra ringere lejligheder, og har ingen for-
udgående tilskyndelse til at bruge alternative toiletsystemer.

Spildevandssystemet
Boligselskabet har etableret urin-
sorterende toiletter af typen Dubblet-
ten, hvor urinen opsamles og udnyttes
i landbrug.
Det sorte og det grå spildevand ledes
til eksisterende kloak.
Ved boligerne er der desuden etableret
en udbygget affaldssortering (15 frak-
tioner).
Derudover er der taget visse andre
miljøhensyn ved valg af materialer og
metoder ved renoveringen.

Palsternacken bruger Dubbletten ( billedet er fra Ekoporten)
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Urintankene er anbragt under dæksler på fællessti

Urinsystemet
De urinsorterende toiletter er af
mærket Dubbletten, og afleder
urin til 3 stk. 30 m3 tanke.
Tankene tømmes en gang pr. år
for ca. 60 m3 urin. Urinen køres
til lagertank på Stockholm
Vattens landbrugsforsøg ved
Bornsjön.

Fækaliesystemet
Sort og gråt spildevand ledes til
kloak og videre til traditionel
spildevandsrensning på Stock-
holm Vattens renseanlæg.

Boligselskabets erfaringer
og vurderinger

Urindelen
Både rundviser og brugere beretter om
problemer med tilstopning af urinled-
ninger. Nogle få familier har ingen
problemer, andre har problemer flere
gange pr. år. Måske har problemerne
relation til rengøring af toiletterne
eller brug af for ringe mængde skylle-
vand. Brugerne beskriver rengøringen
som mere besværlig end på et traditio-
nelt toilet, men uden at det er et pro-
blem. Toiletbrættet, der er af træ rev-
ner, og suger vand og beslagene
ruster.

Fækaliedelen
Det sorte og det grå spildevand afledes
til kloak og kommunalt renseanlæg og
fungerer som i alle andre bebyggelser.

Vores vurdering:

Urindelen
Urindelen fungerer uden de store pro-
blemer. Toilettet kræver en del om-
hyggelighed m.h.t. rengøring og har
tendens til at stoppe til i urinled-
ningen. I kombination med at beboer-
ne har valgt at flytte til Palsternacken
hovedsageligt for at få en bedre
lejlighed, og derfor ikke havde ”valgt”
miljødelen, så giver det problemer
med toiletterne.
Problemer med holdbarheden af træ-
sæderne og hængsler, der ruster, skyl-
des, at urinspulingen ved skyl også
rammer undersiden af sædet. En
udskiftning af spuledysen til urinskyl
på nye modeller vurderes dog at kunne
afhjælpe problemer med træsædet og
de rustne hængsler.
Den installerede version af Dubbletten
lever således ikke op til alle krav om
driftsikkerhed og rengøringsvenlighed
i denne boligbebyggelse.
Anvendelsen af urinen ved Bornsjön
kræver lang transport, men er en del af
et forsøg.
Under de betingelser vurderes det, at
systemet virker uden problemer.

Fækaliedelen
Afledning af sort og gråt spildevand til
kloak synes både miljømæssigt og
økonomisk konkurrencedygtigt i kloa-
kerede områder.
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