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Smedens Ekoby med den kunstige dam i forgrunden

Smedens Ekoby i Jönköping

Smedens Ekoby er et økologisk andelsbyggeri på 24 lejlighe-
der (70 beboere) i udkanten af Jönköping.
Bebyggelsen er fra 1995 og er blevet til på initiativ af kommu-
nen, der indbød interesserede til at lave en økoby i området.
Der er anvendt miljøvenlige byggematerialer, og energi- og
vandforbrug er søgt reduceret.

Spildevandssystemet
Spildevandssystemet er opbygget med
vandskyllende urinsortererende toilet-
ter. Urinen opsamles i to tanke, hvor-
fra den hentes og bruges som gødning
på landbrugsjord.
Fækalierne separeres fra det sorte
spildevand og komposteres i kældrene
under de enkelte huse.
Det grå og det resterende sorte spilde-
vand ledes til en trekammertank, hvor
den tiloversblevne faste del sedimen-
terer. Derefter renses spildevandet i et
biofilter, eftersedimenterer og pumpes
op i en kunstig åben dam, hvorfra det
ledes til nedstrøms recipient.

Smedens Ekoby bruger Dubbletten og WM Ekologen

14 "Alternative spildevandssystemer - 10 illustrerede eksempler fra Sverige", Det Økologiske Råd 1999.
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Smedens Ekoby har et glimrende informationsmateriale til gæster og
nyindflyttere

Brønde, Bioclere anlæg og urintanke ligger i en lavning ved bebyggelsen

Urinsystemet
Alle boliger er udstyret med urinsorte-
rende toiletter af typen WM-Ekolo-
gen eller Dubbletten. Urinen opsamles
i to 30 m3 store tanke i jorden.
Urinen afhentes af en lokal bonde, der
anvender denne som gødning på mar-
ken. Kommunen stiller ikke krav om
lagring forud for anvendelsen af
urinen. Der foreligger ikke målinger af
urinmængder eller næringsstofindhold
i urinen.

Fækaliesystemet
Fækalierne bliver transporteret med
vandskyllet til en lav kælder lige uden
for huset. I kælderen er en etkammer
komposttank, hvor fækalierne skilles
fra det sorte spildevand af en
Aquatron-separator oven på kompost-
beholderen. I enkelte huse er der
installeret en større model af separa-
toren og en firekammer  Aquatron
komposttank.
Komposteringen foregår i en
ormekompost, og der bliver løbende
tilsat flis til komposten. Rundviserens
familie (to voksne) producerer 30 - 40
liter færdig kompost om året.
Komposttanken er fastmonteret og
drænet i bunden. Tømning sker med
en skovl gennem et hul i siden.
Efter separationen ledes den vandige
del af det sorte spildevand sammen
med det grå spildevand til en
trekammerbrønd. Efter sedimentering
renses spildevandet i et biologisk
risleanlæg af typen Bioclere. Derefter
eftersedimenterer spildevandet, inden
det pumpes op i en kunstig dam,
hvorfra det ad en kunstig bæk løber til
en naturlig dam og ud i et vandløb.
De komposterede fækalier anvendes
til gødskning af  egne jordbær og
bærbuske. Slammet fra trekammer-
brønden hentes af en lokal bonde og
anvendes som gødning på mark.

Fækaliekomposteringen sker i kælderen
Der er en del teknik i bryggerset, primært til
styring af energisystemet
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Aquatron - separatoren

Beboernes erfaringer og
vurderinger

Urindelen
Brugerne er tilfredse med Dubbletten
og har udviklet et simpelt system til at
rense urinledningen.
Der har været mange problemer med
toiletterne fra WM Ekologen. Specielt
spulesystemet har givet problemer.
Tre forskellige spulesystemer har
været afprøvet.
Urinen afhentes og bruges uden
restriktioner af en lokal landmand til
gødskning af foder til slagtekvæg. De
svenske mejerier har modsat sig, at
urinen bliver brugt på mælkeproduce-
rende landbrug.

Fækaliedelen
Separatoren er velfungerende, men der
har været problemer med installa-
tionen. Det er vigtigt, at det sidste
stykke af afløbsrøret til separatoren
falder 5% for at sikre separation. Der
var i starten flere eksempler på
fejltilslutninger, hvor vand fra
håndvask og brusebad kunne løbe ned
i kompostbeholderen via faldstammen,
som fejlagtigt blev anvendt som
ventilationsrør. Dette gav problemer
med for meget vand i komposten.
Separat ventilation til kompostbe-
holderen er lavet.
Det har været forholdsvis uproble-
matisk at få komposteringen til at
forløbe, undtagen i de huse, hvor
kompostbeholderen modtog for meget
vand.
Komposten kræver en vis pasning,
bl.a. skal der tilsættes flis eller spagh-
num.
Brugerne er tilfredse med spildevands-
systemet, men er opmærksomme på, at
det udledte vand har et relativt højt
indhold af fosfor. Bioclereanlægget
beskrives som velfungerende. Ved
planlægningen af bebyggelsen blev
det diskuteret at bortskaffe spilde-
vandet ved nedsivning. Dette var ikke
muligt på grund af jordbundsfor-
holdene.

Andet:
Vandforbruget er 100 l/person/dag, og
det totale elforbrug er (incl. opvarm-
ning) 11.000 kWh/år i et hus på 117
m2, svarende til 94 kWh/m2. Elvarmen
suppleres med solvarme og lidt
opvarmning med brændeovn.

Vores vurdering:

Urindelen
Sammen med Understenshöj-
den er Smedens Ekoby den
bebyggelse, hvor der findes
flest erfaringer med vand-
skyllende urinsorterende
toiletter.
Det urinsorterende toilet
Dubbletten fungerer i
Smedens Ekoby uden væ-
sentlige problemer.
Rensning af urinledningen er
af og til nødvendig for at
undgå tilstopning.
Toilettet WM Ekologen har
derimod givet en del
problemer med spulesyste-
met, og vurderes endvidere at
have problemer med at fækalieskyllevand løber til urintank, ligesom det
vurderes at WM Ekologen opsamler betydeligt mindre urin end
Dubbletten på grund af toilettets konstruktion.

Fækaliedelen
Komposten ser god og tør ud og er fyldt med orme. Der er ingen lugt i
kompostkælderen på trods af, at kælderen ikke er ventileret.
Omstikning og håndtering af fækaliekomposten er i hygiejnisk
henseende en problematisk proces. Flerkammersystemet kan have den
fordel, at komposten ikke skal omstikkes og at frisk kompost ikke skal
håndteres.
De små mængder af kompost gør, at det ikke vurderes som et væsentligt
problem at skovle komposten ud af kompostbeholderen og derefter bære
komposten op af kælderen.
Fosforrensningen er for dårlig til, at spildevandet kan afledes til fersk
recipient. Idéen med at indskyde en kunstig dam i afløbet fra anlægget
er, at dammen skal øge denitrifikationen og sollyset skal reducere
antallet af tiloversblevne bakterier, ligesom væksterne skal fjerne
næring fra vandet. Dammen vurderes imidlertid ikke at have væsentlig
renseeffekt, men giver derimod anledning til algevækst.
Dammen fremstår relativt pæn med nogen vækst af trådalger.
Udover dammen indeholder anlægget ikke forsøg på aktivt at fjerne
kvælstof eller fosfor.

Komposten skal skovles ud


