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Grafikens Hus  ved Gripsholm slot i Mariefred

Grafikens hus anvender Dubbletten

Grafikens hus i Mariefred

Grafikens Hus er åbnet i 1996 og er placeret i forbindelse med
Gripsholm slot i Mariefred ca. 60 km øst for Stockholm. Museet
er anlagt i nogle ældre produktionbygninger på slottets jorde.
Bygningerne var ikke kloakerede, og kommunen ønskede ikke at
forøge belastningen af kloaksystemet ved at etablere kloak til
museet.

Spildevandssystemet
På museet er der installeret fem urin-
sorterende toiletter af typen Dubblet-
ten. Urinen ledes til en 19 m3 tank, der
tømmes én gang årligt.
 Fækalierne separeres fra det sorte
spildevand i et system af to trådkurve
(udviklet af BB Innovation), der er
placeret øverst i en tokammerbrønd.
Vandfraktionen af det sorte spildevand
løber gennem nettet til brøndens første
kammer, hvor også gråt spildevand
tilledes. Herfra løber vandet gennem
brøndens andet kammer og gennem
endnu en sedimentationsbrønd før det
nedsiver. Alle tekniske anlæg er lagt i
fri luft uden for bygningen for at
eliminere problemer med lugt.
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BB Innovations tank til behandling af sort og gråt spildevand er placeret i fri luft
uden for museet

Kompostfanget er som hele systemet til behandling af sort og gråt spildevand
voldsomt overbelastet

Urinsystemet
Grafikens hus har installeret 5 toiletter
af typen Dubbletten. Fra toiletterne
ledes urinen til en urintank placeret i
skrænten til museet. Herfra tømmes
urinen  af en landmand ca. én gang om
året og køres ud på marken som
gødning. Der er ikke krav fra kommu-
nen om lagringstid.
Toiletterne bliver vel modtaget blandt
museets medarbejdere og besøgende.
Et opslag på toiletdøren forklarer på
flere sprog om toilettets funktion.

Fækaliesystemet
Fra toilettet bliver det sorte spildevand
og fækalierne ved gravitation ledt til
en tokammerbrønd.
Øverst i brønden er der monteret to
kurve, der er lavet af rustfri hulplade.
Systemet fungerer ved, at det sorte
spildevand bliver filtreret i den ene
kurv, der langsomt bliver fyldt op,
mens den anden efterkomposterer.
Efter kompostering i kurvene bliver
komposten afhentet af en lokal land-
mand og brugt i landbruget.
Den vandige fraktion af det sorte
spildevand siver gennem kurven til
tokammerbrøndens første kammer.
Her bliver også det grå spildevand
tilledt.
Efter tokammerbrønden bliver spilde-
vandet ledt gennem endnu en brønd og
videre til et traditionelt nedsivnings-
anlæg.

Anlægget er dimensioneret til de for-
ventede ca. 5.000 besøgende pr. år.
Allerede i 1998 var antallet af besø-
gende så stort som 40.000. Det giver
problemer med kødannelse ved toilet-
terne og voldsomt forøgede mængder
af sort og gråt spildevand.

Der planlægges en udvidelse af toilet-
faciliteterne på museet.
Udvidelsen baseres også på urinsorte-
rende toiletter.

Urintank med udluftning er placeret i skrænt
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Rundviserens erfaringer
og vurderinger

Urindelen
Museets driftsansvarlige er meget til-
freds med toiletterne.
Der har ikke været kritiske bemærk-
ninger fra gæsterne.
Der bliver ikke rapporteret om tilstop-
ninger af urinledning.
Der har været problemer med toilet-
brædderne. Træ er ikke et godt mate-
riale. Det kræver lakering og har
tendens til at suge vand og revne.

Fækaliedelen
Det er rundviserens og driftpasserens
vurdering, at adskillelsen og kompos-
teringen af fækalier ikke fungerer
tilfredsstillende på grund af overbe-
lastning af anlægget.
Også nedsivningsanlægget er vold-
somt overbelastet. Tilstopningsproble-
mer i anlægget forklares med over-
belastning af fedt, der bliver tilledt
med det grå spildevand fra kantine-
køkkenet.
Problemerne skyldes således, at an-
lægget generelt er dimensioneret til
5.000 gæster, men at der kommer
40.000 gæster årligt.

Vores vurdering:

Urindelen
Toiletterne fremstår – på trods af
lange køer – rene og indbydende.
Det underdimensionerede system
skaber ikke problemer for bort-
skaffelsen af urin.
Den uproblematiske drift af toi-
letterne kan skyldes, at de  ren-
gøres professionelt flere gange
dagligt. Ligeledes må det formo-
des, at den intense brug af
toiletterne er med til at modvirke
udfældninger i urinledning og
vandlås og dermed med til at
modvirke tilstopning af urinled-
ningen.
På museet har toiletterne vist
deres brugervenlighed, og det
ses, at urinsortering kan benyttes
uden problemer selv på institu-
tioner med mange besøgende.

Fækaliedelen
Anlægget er tydeligt underdimensioneret – både hvad angår antallet af
toiletter og behandlingen af det sorte og grå spildevand.
Tilbageholdelsen af fækalier i kurvene i tokammerbrønden er tvivlsom,
idet kurvene er delvis oversvømmet. Belastningen er så stor, at der ikke
sker synlig nedbrydning i kurvene.
Det vurderes, at den valgte separator ikke er tilstrækkelig ved så store
belastninger, som de der forekommer på museet. Anvendeligheden kan
ikke vurderes på grund af overbelastningen.
Overbelastningen af nedsivningsanlægget skyldes manglende kapacitet i
anlægget forårsaget af uventet besøgssucces. Herved reduceres
tokammerbrøndens funktion, så nedsivningsanlægget overbelastes med
både vand og stof.
Adskillelse og kompostering af fækalier fungerer desuden  ikke
tilfredsstillende.  Vi kan ikke vurdere om dette skyldes andre forhold
end for lille kapacitet.

Det anvendte system vurderes at være spændende og velplaceret i et
område, hvor der ikke er kloakeret.


