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Sammanfattning
Funktionen på Susedalens komposteringstoaletter (av typen Clivus M3) har undersökts under år
2000. Undersökningen har omfattat kontroll av allmänt intryck i toalett- och källarutrymmen,
dörräkning samt analys av kompostvätskans innehåll av näringsämnen, tungmetaller och indikatororganismer.
I nuläget fungerar systemet inte enligt tillverkarnas intentioner.
- Komposteringen av det fasta materialet till jord i behållarna fungerar ej tillfredsställande.
- Reningsprocessen i komposteringsbehållarna fungerar inte som den ska (bakteriehalterna i
kompostvätskan tilltar).
- Återförseln av näring till lantbrukaren fungerar ej p g a problem med lagringsbehållarna
- Systemets nuvarande miljönytta är lägre än den varit om systemet fungerat som avsett eftersom kompostvätskan körs till reningsverk.
De stigande bakteriehalterna, tidigare driftproblem och det stora underhållsbehovet tyder på att
systemet är mycket känsligt.
Antalet besökare har under semesterperioden varit 3 till 4 gånger högre än vad behållarna
ursprungligen var dimensionerade för och anläggningens kapacitet har överskridits.
Driftproblem uppstår dock även då antalet besökare är lägre än det dimensionerande antalet.
Detta visar på svårigheterna att vid val av ny och delvis oprövad teknik dimensionera
anläggningar rätt. Svårigheterna förstärks när besöksantalet inte är känt på förhand och antalet
besökare periodvis blir mångdubbelt högre än dimensionerande.
Studier av alternativa toalettsystem på rastplatser och andra offentliga anläggningar visar att
olika driftproblem som observerats på Susedalens rastplats i olika grad observerats även vid
övriga studerade anläggningar med komposteringstoaletter.
I rapporten ges förslag på förbättringar av komposteringstoaletterna vid Susedalens rastplats.
Andra toalettsystem som skulle kunna vara lämpliga på rastplatsen kommenteras också.
Studien har gjorts av toaletter på rastplatser vid högtrafikerade vägar och andra offentliga
anläggningar med hög och ojämn belastning. Slutsatser skall inte dras från detta om hur
systemen kan fungera när belastningen är lägre och jämnare, t.ex. i annan offentlig miljö där
ständig övervakning sker, i ett hushåll eller längs en lågtrafikerad väg.

Det är viktigt att betona att principen med komposteringstoaletter mycket väl kan
fungera på andra platser där förutsättningarna inte är så extrema som på Susedalens
rastplats. Komposteringstoaletter av olika slag kan vara lämpliga på rastplatser där
belastningen är lägre och jämnare, t.ex. vid mindre vägar. Det är mycket viktigt att
byggnadernas utformning anpassas för toalettbehållarna, bl.a. med hänsyn till skötsel
och tömning redan vid projektering och byggande.
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Inledning
Syfte och omfattning
Scandiaconsult Sverige AB har på uppdrag av Vägverket Region Väst genomfört en utredning
av funktionen av komposteringstoaletterna på Susedalens rastplats för brukare, Vägverket, driftpersonal och miljö. Syftet med utredningen är att
- Kontrollera toaletternas funktion
- Kontrollera att vätskan uppfyller gällande lagkrav för spridning på åkermark
- Upplysa lantbrukaren om vätskans näringsinnehåll
- Ge beslutsunderlag för Vägverkets beslut om systemet ska behållas (eventuellt med vissa
justeringar) eller bytas ut
Utredningen har genomförts av Gunilla Jansson och Marie Magnusson under augusti 1999 till
oktober 2000. Den har omfattat provtagning på urin, okulärbesiktning av toalettutrymmen samt
kontakter med driftpersonal och övrig personal. Dessutom har tidigare undersökningar och erfarenheter beskrivits kort. En konceptversion daterad 2000-10-20 redovisades vid ett möte med
Vägverkets personal i november 2000 och synpunkter från detta möte har arbetats in i den
slutliga rapporten.

Bakgrund
Komposteringstoaletterna installerades 1997 som ett miljövänligare alternativ till vattenklosett
på Susedalens rastplats mellan Halmstad och Falkenberg. Toaletterna syftar till att minska
vattenförbrukningen och sluta kretsloppet av näringsämnen, genom återförsel av näring till jordbruket. Toaletternas funktion och lämplighet på allmän plats har dock ifrågasatts, bl.a. på grund
av driftproblem.
Komposteringstoaletterna är av typen Clivus
M3, en separerande modell av multrum.
Anläggningen kan sägas fungera som en
enklare reningsanläggning på plats. Toalettavfallet faller ned i en behållare utan att
vattenspolning sker. Det fasta avfallet
befuktas dock regelbundet (sker automatiskt). Behållaren är försedd med två bottnar.
Den översta bottnen är täckt med torv och
strö. Det fasta avfallet (fekalier och papper)
stannar kvar över torvlagret, medan kompostvätskan rinner igenom torvlagret och
ansamlas i behållarens nedre del. När kompostvätskan nått en viss nivå, pumpas den
till en centraltank utanför toalettbyggnaden
3
(volym 3 m ).

Schematisk bild av komposteringsbehållarna på
Susedalens rastplats (Clivus M3)
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Kompostvätskan är tänkt att användas som gödningsmedel på åkermark efter den lagstadgade
lagringstiden på 6 månader. På Susedalen är det tänkt att lagringen ska ske i en särskild behållare
hos en närbelägen lantbrukare. Två behållare, utförda som dammar med botten och tak av
gummiduk, installerades under våren/sommaren 1999.
Det fasta avfallet ska enligt tillverkaren brytas ned i behållaren till jord som kan användas som
jordförbättringsmedel (ca en hink per behållare och år).
Toalettbyggnader finns på båda sidor om E6. På den östra sidan (där det även finns ett kafé)
finns 5 komposteringsbehållare, och på den västra 4 stycken. En centraltank finns på var sida om
E6.

Definitioner
Centraltank

Tank utanför toalettbyggnaden där kompostvätskan lagras före
transport till lantbrukare/reningsverk.

Fekalt material

Benämning som här används på det fasta material, som blir kvar i
komposteringsbehållaren (fekalier och toalettpapper).

Gråvatten

Bad-, dusch- och tvättvatten.

Indikatororganismer

Mikroorganismer, vars förekomst visar att även andra,
smittbärande organismer kan finnas.

Komposteringsbehållare

Behållaren i källarutrymmet under toalettstolen där fekalt material
och kompostvätska separeras.

Kompostvätska

Benämning som här används på den vätska som kommer ut från
komposteringsbehållaren: består i huvudsak av urin blandat med
lösta fekalier samt en liten del vatten från komposteringsprocessen
och rengöring av toalettstolen.

Patogener

Sjukdomsframkallande mikroorganismer

Snabbkoppling

Koppling på urintank för att underlätta tömning och minska
kontakten med tankens innehåll. Jämför oljetank.

Svämbrunn

Bassäng av betong för förvaring av flytgödsel.

Svartvatten

Fekalier och spolvatten från toalett.
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Drift och skötsel
Tidigare erfarenheter
Under 1997 och 1998 togs fem prover, som analyserades på förekomst av indikatororganismer
(Kristina Hargelius, Scandiaconsult Bygg och Mark AB).
De prover som togs 1997 visade på kraftig inblandning av fekalt material i komposteringsvätskan och höga halter av indikatororganismer. Analyser av fekala steroler visade på en
inblandning av fekalier motsvarande 300-400
mg/liter urin. Detta jämfördes med
inblandningen i urinsorterande toaletter, som
aldrig ligger över 100 mg/liter urin. Halterna
av totala koliformer var 10 gånger högre i
proverna än i källsorterad urin.
Då tillverkaren i marknadsföring uppgett att
kompostvätskan skulle vara lika ren som
badvatten, jämfördes resultatet med Statens
naturvårdsverk föreskrifter för strandbadvatten (SNFS 1996:6). Halten totala koliformer och fekala streptokocker var 100
gånger högre än högsta tillåtna värde för
strandbadvatten. Även halterna av E. coli var
30 respektive 100 gånger högre än högsta
tillåtna värde.
De höga halterna av indikatororganismer
antogs bero på att filterbädden i behållarnas
botten hade rörts om av polisen. Det påpekades att en hög fekal inblandning ökar risken
för att smittande ämnen kan finnas i den urin
som ska användas som gödningsmedel.
Sedan filterbädden gjorts om i januari 1998
togs nya prover på kompostvätskan (Kristina
Hargelius, Scandiaconsult Bygg och Mark
AB samt Marie Magnusson, Vägverket
Region Väst). De nya proverna innehöll låga En av komposteringsbehållarna i källarutrymmet på
den östra sidan.
halter av fekalt material och indikatororganismer, vilket visade att reningsprocessen
fungerade. Det antogs att bottenmaterialet fungerar som ett filter som hindrar bakterier att följa
med kompostvätskan. Det ansågs dock ovisst hur länge bottenlagrets filterfunktion skulle bestå.
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Under perioden uppträdde även andra störningar i driften:
• Under 1997/1998 uppträdde lukt utanför toalettbyggnaderna. Detta löstes med att ett högre
ventilationsrör installerades.
• Vid ett flertal tillfällen under 1998 samlades papper och fekalier i toalettrören vilket medförde att undertrycket i toalettutrymmena upphörde. Flugor och lukt uppträdde i källare
respektive toalettutrymmen. Detta antas bero på att utrakning av det fekala materialet inte
skedde i tillräcklig utsträckning.
• Vid upprepade tillfällen förekom att besökare inte använde pissoarens urinskål utan uträttade
sina behov på golvet. Vid ett eller två tillfällen hade urinskålen fyllts med fekalier. Detta
löstes genom att pissoaren ersattes med en vanlig toalettstol.

Hösten 1999-2000
Nuvarande torvströbädd i komposteringsbehållarna installerades i januari 1998. (Den tidigare
torvströbädden hade blivit förstörd sedan polisen gjort eftersökningar i toaletterna och då rört om
i dessa.)

Filtermaterialet i en av komposteringsbehållarna.

Under år 2000 har regelbundet underhåll skett av toaletterna 2 gånger per vecka under högsäsongen april till september och 1 gång per vecka under resten av året. Vid varje tillfälle rakas
det fasta materialet i behållarna ut och packas ihop något. Därefter strös sågspån och torrbark
över materialet. Dessutom hålls allmän ordning i källarutrymmena. Varje besökstillfälle tar ca
0,5 timme (Sven Johansson, Larssons renhållning, pers. komm.).
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Vid behov, ca två gånger per år, tillsätts nya maskar. Antalet maskar kontrolleras regelbundet i
den under inspektionsluckan. Då antalet minskar, tillsätts nya maskar (maskarna dör om det blir
för vått). Nya maskar tillsätts i fekaliehögen i den övre inspektionsluckan.
Även den automatiska befuktningen kontrolleras regelbundet och justeras vid behov. Vintertid
krävs högre befuktning än sommartid.
Städning av toaletterna sker en gång varje dag. Enligt lokalvårdaren är toaletterna något svårare
och tar längre tid att städa än vanliga vattenklosetter. Det beror på att endast lite vatten får användas i själva trummorna och inget rengöringsmedel. Rengöring sker med en liten mängd varmt
vatten och borste. Det kan ibland vara svårt att få bort smutsen i toalettrumman, speciellt om det
gått längre tid än ett dygn mellan städningstillfällena. Toalettsitsen rengörs med rengöringsmedel
och torkas av med liten mängd vatten, så att inget rengöringsmedel hamnar i komposteringsbehållarna. Städningen tar ca 1 timme per sida under vinterhalvåret och betydligt längre tid
sommartid, bl.a. beroende på att det stora antalet besökare hindrar arbetet.
Tömning av kompostvätskan har skett 8 gånger under januari till september år 2000. Det medför
3
en total volym kompostvätska på ca 50 m . Det är något mera än vad som producerades under
3
1998 och 1999 (ca 30 m ).
En del driftproblem har uppstått under 1999 och 2000, vilket i en del fall har lett till avvikelser
från ursprungligt planerad drift.
• Vid ett flertal tillfällen under 1999 samlades papper och fekalier i toalettrören, vilket medförde att undertrycket i toalettutrymmena upphörde. Flugor och lukt uppträdde i källare
respektive toalettutrymmen. Detta antas bero på att utrakning av det fekala materialet inte
skedde i tillräcklig utsträckning. Underhållet skedde under 1999 av kafépersonalen. Under år
2000 har underhållet upphandlats direkt av tillverkaren.
• Komposteringsbehållarna har blivit fulla med fekalt material vid tre tillfällen under året.
Problemet har lösts genom att ”toppsugning” har skett d v s den övre delen av det fekala
materialet har sugits ut med slamsugare. Det har skett 3 gånger under året (i maj, juli och
augusti). Materialet har körts till en svämbrunn på Storegård och använts inom jordbruket.
• Stora mängder papper har använts under juli (92 stora rullar under 2 veckor). Detta antas
dock bero på att ett stort antal toalettrullar blivit stulna från pappershållarna (Mats Persson,
VV Produktion, pers. komm.).
• Problem har uppstått vid påfyllning av behållarna hos lantbrukaren. Vid första påfyllningstillfället efter installation av behållarna våren/sommaren 1999 hade regnvatten ansamlats
ovanpå gummiblåsorna, vilket försvårade påfyllningen. Åkaren löste problemet genom att
suga in regnvattnet i tankbilen och sedan tömma den utspädda kompostvätskan i behållaren
3
3
(5 m kompostvätska späddes ut till 14 m ). Därefter har komposteringsvätskan körts till
Falkenbergs reningsverk och ingen spridning av kompostvätskan på åkermark har skett.
• En pump stannade i början av augusti och fick bytas.
• Sedan något år tillbaka sker tömning av kompostvätskan av Varbergsspolaren (Lastbilscentralen i Varberg) istället för som tidigare av Larssons renhållning i Falkenberg. Toppsugning och transport av det fasta materialet sker fortfarande av Larssons renhållning.
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Provtagningar och kontroller
Provtagning på kompostvätskan i centraltankarna har skett 7 gånger sedan 1997 (varav 3 gånger
under år 2000). Provtagning har utförts av Scandiaconsult Sverige AB. Proverna har analyserats
på följande faktorer:
Näringsämnen

N-tot (Totalkväve)
NH4-N (Ammoniumkväve)
NO3 (Nitrat)
NO2 (Nitrit)
P-tot (Totalfosfor)
K (Kalium)
Hygien
Koliforma bakterier
E-coli
Termotoleranta koliformer
Fekala streptokocker
Sulfitreducerade clostridier
Fekala steroler
Salmonella
Temperatur och pH har mätts på plats vid provtagningstillfället.
Vid ett tillfälle (990913) gjordes även analyser av tungmetallhalter.
Dörräknarna har lästs av en gång i veckan under år 2000. En dörräknare finns monterad till ett av
toalettutrymmena på vardera sidan E6 (totalt två dörräknare). Avläsning har utförts av Vägverket.
Kontroll av toalett- och källarutrymmen m a p hygien, fräschhet och allmänt intryck har gjorts 4
gånger under år 2000. Kontrollen har utförts av Scandiaconsult Sverige AB.
För ytterligare information om provtagningar och kontroller hänvisas till upprättat kontrollprogram.
Ej utförda analyser och kontroller
I kontrollprogrammet för år 2000 ingick även visuell kontroll av nedbrytningsgraden på det
fekala materialet vid toppsugning. Detta har dock ej kunnat genomföras, då toppsugning skett
utan att Scandiaconsult Sverige AB underrättats. Ej heller har provtagning i behållaren hos lantbrukaren kunnat utföras, då kompostvätskan körts direkt till reningsverk.
Analyser av fekala steroler var planerat att genomföra för samtliga provtagningstillfällen i slutet
av utredningen. För detta ändamål har ett prov vid varje provtagningstillfälle frusits in. I detta
skede har det dock bedömts att tillräckliga slutsatser om anläggningens funktion kan dras av
redan tillgängliga analyser.
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Resultat och slutsatser
Susedalens komposteringstoaletter
Miljönytta
Systemets nuvarande miljönytta är lägre än den skulle varit om toaletterna fungerat som avsett.
Miljönyttan består av
- minskad vattenförbrukning
- viss näringsåterförsel (fosforn i fekalierna återförs till jordbruket)
- inga utsläpp av gödande eller syretärande ämnen till Suseån.
Miljönyttan kunde varit betydligt högre om kompostvätskan använts inom jordbruket och transportbehovet varit lägre. Transportbehovet är i dagsläget stort eftersom underhåll krävs relativt
ofta, centraltankarna på rastplatsen är för små (mindre än slamsugningsbilens tank) och
entreprenör för tömning av kompostvätskan anlitas från Varberg istället för lokal entreprenör.
Kompostvätskans innehåll av kväve och kalium samt tungmetaller är jämförbara med källsorterad urin. Fosforhalten är något lägre, då denna troligen läggs fast i torvskiktet, ledningarna eller
tankarna. Näringsämnena förekommer i en form som är lätt upptaglig för växterna.
Halterna av tungmetaller är låga, långt under gränsvärdena för spridning av slam på åkermark.
Kadmium är den tungmetall som är mest kritisk i jordbruket. Kadmiumhalterna i kompostvätskan är lägre än det renaste handelsgödseln som säljs i Sverige.
Kompostvätskan är därför, liksom källsorterad urin, ett utmärkt gödselmedel och miljönyttan
hade varit betydligt större om vätskan spridits på åkermark enligt de ursprungliga planerna.
Fräschhet och allmänt intryck
En svag urindoft i toalettutrymmena kan uppträda vid enstaka tillfällen. Detta bekräftas av
SCC:s bedömning och av lokalvårdaren. Inga flugor har förekommit i toalettutrymmena vid de
fyra tillfällen då SCC besökt toaletterna. Vid de flesta besökstillfällen har det sett rent och prydligt ut i toalettutrymmena. Vid något tillfälle har klotter observerats och vid ett annat har några
av tvålautomaterna varit försvunna.
Det allmänna intrycket sänks något av de ränder av fekalier som vid flertalet av besökstillfällena
funnits på insidan av toalettrummorna. Det gör att toaletten kan se ofräsch ut.
På en skala av ett till tre bedömer SCC det allmänna intrycket i toalettutrymmena till två.
I källarutrymmet på den östra sidan fanns vid besök i oktober en ganska stark lukt av ammoniak.
I övrigt var båda källarutrymmena välstädade och fräscha. På grund av kompostbehållarnas konstruktion kan det vara svårt att hålla rent i springor och skarvar.
Underhållspersonalens tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur arbetet med toaletterna
uppfattas. Komposteringssystemets manuella hantering av fekalierna ställer extra höga krav på
att rätt person utför arbetet. Det är också viktigt att all personal informeras om hur systemet ska
skötas, och varför. Nuvarande personal hade dock inget att invända mot komposteringssystemet.
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Lokalvårdaren anser inte att det är otrevligare att städa toaletterna på Susedalen än vattentoaletter i andra offentliga miljöer, men påpekade att det tar längre tid eftersom endast en liten mängd
vatten får användas och inget rengöringsmedel. Sven Johansson på Larssons renhållning anser
inte att arbetet med att raka ut toalettavfallet i behållarna är otrevligt. Han har kört latrin i 30 år
och tycker att de latrintunnor som kördes förr var värre.
Smittskydd och arbetsmiljö
Källsorterad urin innehåller lite mikroorganismer medan fekalier innehåller mycket höga halter
av mikroorgansimer. När urin filtrerats genom eller runnit av från fekaliebädden i komposteringstoaletterna är risken stor att innehållet av smittspridande mikroorganismer (patogener) blir
förhöjt. De höga halterna av indikatorbakterier, vilka förekommer i kompostvätskan, visar att
inblandningen av fekalier i urinen är hög och att det därmed finns en förhöjd risk för att även
patogener kan finnas i vätskan. Vid en turistanläggning eller rastplats är risken för att smittsamma tarmbakterier ska finnas närvarande större än i det egna hushållet, eftersom så många
olika personer använder den.
Smittspridningsrisken kan minskas genom olika behandlingsmetoder. Faktorer som bidrar till
minskad smittspridning är lång lagring innan tömning, att olika material inte blandas, kompostering av fekalier innan tömning, sluten hantering, genomtänkta system med t.ex. snabbkopplingar
på tömnings- och påfyllningsanordningar. Även biologiska processer i mark (t.ex. en markbädd
eller infiltrationsanläggning) eller behandlingsanläggningar medför en avdödning.
I Susedalens toaletter sker en avdödning av mikroorganismerna i komposteringsprocessen och då
kompostvätskan filtreras genom lagret av torv och strö i komposteringsbehållaren (jämför markbädd). Risken minskas ytterligare under den tid som vätskan lagras i centraltankarna. Den planerade lagringen hos lantbrukaren innan spridning på åker hade också inneburit en reduktion av
smittorisken. Genom lagring av urin i ett halvår innan den sprids anses att en mycket stor avdödning skett och att säkerheten är tillräcklig. När urinen, de behandlade fekalierna eller slammet
brukas ned i åkermark sker också snabbt en avdödning genom kontakt med markorganismerna
Den största risken för att människor ska komma i kontakt med patogener vid Susedalens komposteringstoaletter finns framförallt vid drift- och underhåll eftersom en stor manuell hantering
krävs. För att undvika smittspridningen bör generellt sett så få människor som möjligt komma i
kontakt med smittförande material. När människor behöver hantera fekalierna manuellt innebär
det dels en större utsatthet ur arbetsmiljösynpunkt för de personer som hanterar materialet, dels
att fler smittspridningsvägar uppstår i samhället, d v s fler människor kan riskera att komma i
kontakt med smitta.
Utrakning av det fasta materialet i behållarna, toppsugning samt tömning av centraltankarna
medför en hög risk för att patogener ska överföras till driftpersonalen via till exempel inandning
eller direktkontakt. Till skillnad från kompostvätskan, där en viss rening skett, är det fasta materialet inte hygieniserat.
Risk för smittspridning finns även vid städning och användning av toaletterna.
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Systemets funktion
I nuläget fungerar systemet inte enligt tillverkarnas intentioner.
- Komposteringen av det fasta materialet till jord i behållarna fungerar ej tillfredsställande.
- Reningsprocessen i komposteringsbehållarna fungerar inte som den ska (bakteriehalterna i
kompostvätskan tilltar, se analysresultat i bilaga 2).
- Återförseln av näring till lantbrukaren fungerar ej, p g a problem med lagringsbehållarna
- Systemets nuvarande miljönytta är lägre än den varit om systemet fungerat som avsett.
De stigande bakteriehalterna, tidigare driftproblem och det stora underhållsbehovet tyder på att
systemet är mycket känsligt för varierande belastningar.
En förklaring till att reningsprocessen och komposteringen inte fungerar kan vara att antalet
besökare under sommarmånaderna (början av juni till mitten av september) är större än anläggningens kapacitet.
Antalet besökare vid två av dörrarna (där dörräknare finns) redovisas i figur 1. På den västra
sidan sitter dörräknaren på den toalett som är närmast kafeét. Antalet besökare på övriga toaletter
(totalt 4 på ena sidan, 5 på andra sidan) har av Vägverket uppskattats till lika många på alla
toaletterna, som vid den dörr där dörräknaren är monterad. Antalet besök uppskattas till ca
95 000 per år och sida (ca 80 000 under undersökningsperioden januari till september). Denna
metod har flera felkällor. Uppskattningen av antalet besök vid övriga toaletter, utan dörräknare,
är mycket grov. Dessutom kan besöksantalet påverkas av att en person kan öppna toaletten med
dörräknare utan att gå på toaletten: flera toaletter kan inspekteras innan den fräschaste väljs, eller
den toalett där pappret inte är slut. Vid köbildning blir antalet besök å andra sidan underskattat,
då besökarna oftast håller upp dörren åt varandra (en dörröppning motsvarar ett besök).
Under de sju mest besökta veckorna, i samband med semesterperioden 2000, var det mellan 130260 besökare per toalett. Totala antalet besökare på båda sidorna kan då uppskattas till 1600-2
400 besökare per dygn. Under vintern vid lågsäsong kan totala antalet besökare per dygn
uppskattas till ca 180- 270 besökare.
En uppskattning av antalet besök kan också räknas ut från den insamlade mängden urin. Omräknat till antal besök under undersökningsperioden motsvarar urinmängden ca 125 000 besökare
3
per sida (25 m uppsamlad urin varav ca 0,2 l per besökande person) under
undersökningsperioden. Eftersom behållarna tillförs vätska genom det automatiska
befuktningssystemet och vatten även bildas vid komposteringsprocessen blir antalet besökare
överskattat med detta beräkningssätt.
Enligt dörräkningen är antalet besökare vid de två toaletter där dörräkning skett större än det
antal besökare som behållarna är dimensionerade för under början av juni till mitten av
september. Dimensioneringen angavs vara ca 80 besökare/behållare och dygn när anläggningen
byggdes. Toppsugning av behållarna har dock gjorts redan i maj månad, d v s innan antalet
besökare blev större än det dimensionerande. Det tyder på att behållarna inte klarar den
ursprungliga dimensionerande belastningen 80 personer/dygn. Dimensioneringen verkar senare
ha ändrats av leverantören till ca 40 besökare, eller en större familj, per behållare.
Antalet besökare låg på en låg nivå under januari till mars och steg därefter under april och maj
innan toppsugning skedde. Det tyder på att antalet besökare verkar vara en kritisk faktor för toaletternas funktion. Enligt Vägverket har materialet i behållarna sjunkit ihop under vintern, vilket
tyder på att komposteringsprocessen fungerar vid den låga belastning som råder vintertid.
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Figur 1 Antal besökare per dygn under januari till september vid en av toaletterna på östra respektive
västra sidan. Behållarna är dimensionerade för 80 besökare/dygn, vilket har markerats i figuren

Kostnader
Kostnaden för komposteringstoaletternas miljönytta är stor, även om systemet fungerat optimalt.
Kostnaden bör dock jämföras med kostnaden för andra system. Anläggningskostnaden har varit
lägre än för ett konventionellt system enligt de översiktliga beräkningar som gjordes vid
byggandet.
Jämfört med vanliga vattentoaletter med infiltration och lokal rening innebär systemet
• Minskade kostnader för lokal behandlingsanläggning (ytan kan minskas med ca 25-30%)
• Ökade kostnader för komposteringsbehållare och lagringstankar
• Ökad kostnad för underhåll och tömning
• Stor transportkostnad
• Stor kostnad för nyttiggörande av näringsämnena
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Jämförelse med andra toalettsystem i offentliga miljöer
Ett urval av alternativa toalettsystem på rastplatser och i andra offentliga miljöer har studerats
m a p funktion, underhållsbehov och miljöpåverkan. Anläggningarna beskrivs i bilaga 3. Systemens miljöpåverkan sammanfattas i tabell 1.
Tabell 1. Miljöpåverkan från olika typer av toalettsystem på rastplatser och i andra offentliga miljöer.
System

Transporter

Susedalen

Torrt, urinseparerande
komposterande

Långa transporter
för urin.
Tillsyn varje vecka.

Vänga

Torrt, urinseparerande
komposterande

Få transporter.
Låg
Tillsyn varje vecka.

Torrt
Urinseparerande
komposterande
Vått, dubbelspolande
urinseparerande

Korta transporter

Låg

Korta transporter
Tillsyn varje dag
av personal på
museet
Korta transporter
Tillsyn varje dag
av personal på
bensinstationen
Tillsyn varje vecka
samt vid larm

Lägre än konventionell toalett p g a
dubbelspolning

Oppen, Tanum
Vitlycke Museum

Skrea bensinstation

Japansk toalett
Rastplats,
Katrineholm

Vått
Enkelspolande

Vått
Vattenspolande
med inbyggt minireningsverk

Vattenförbrukning
Låg

Näringsämnen till
jordbruket
Endast delvis i
nuläget (fosforn i
fekalt material).
Ingen återförsel
ännu. Ev. av fekalierna (fosfor)
Kvävet från urinen
till jordbruk

Relativt hög

Kvävet från urinen
till jordbruk.
Kvävet från urinen
till jordbruk

Låg pga recirkulation

Ingen återförsel.

Funktion
De driftproblem som beskrivits ovan verkar inte vara specifika för Susedalens toaletter. Liknande problem finns även vid övriga studerade anläggningar med komposteringstoaletter och
kompostering av fekalier från urinsorterande anläggningar.
•

Samtliga studerade komposteringsanläggningar är känsliga för hög sommarbelastning

•

Problem har uppstått med komposteringen av det fasta materialet

•

Anläggningarna har ett högt skötselbehov

•

Komposteringsprocesserna kräver i många fall manuell hantering (utlastning, rakning av
fekalier/papper etc.) vilket också medför hög smittspridningsrisk

Minst driftproblem orsakar de japanska minireningsverket och urinsorterande toaletter där fekalierna körs till reningsverk (via ledningar eller tank).
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Generellt gäller att smittspridningsrisken minskar med mindre manuell hantering. Hanteringen
av vätskan från komposteringstoaletter, där fekalier och urin blandas medför högre risk, än hantering av urinen från urinsorterande toaletter.
Då liknande system med komposteringstoaletter eller urinsorterande toaletter ska installeras på
rastplatser bör man tänka på att
•

stora tankar underlättar – samma volym som tankbilens ger färre transporter

•

två stora tankar på rastplatsen (med plats för en årsproduktion som fylls alternerande, töms
efter lagringstiden och körs direkt ut på åkern) minskar transporterna ännu mer. Lagringstankarna hos lantbrukaren kan då uteslutas.

•

så liten manuell hantering av fekalierna som möjligt bör eftersträvas av arbetsmiljö- och
smittskyddsskäl. Systemet bör helst vara slutet och lätthanterligt.

•

husen skall byggas så att enkel utlastning kan ske, t.ex. genom skiftning av container el dyl .
Materialet skall inte behöva bäras ut!

•

tankarna bör vara utrustade med snabbkopplingar

•

underhållsbehovet bör vara lågt, det minskar transporterna

•

toaletterna bör tåla hög belastning sommartid

Vid små rastplatser eller andra offentliga miljöer med låg och jämn belastning, framför allt
sommartid, kan den gamla beprövade torrtoaletten (med bra ventilation!) vara att föredra framför avancerade komposteringssystem. Om torrtoaletten inte används vintertid sker en nedbrytning och hygienisering. Behållaren bör vara stor och så vid att en avdunstning kan ske.
Observera att endast toaletter på rastplatser vid högtrafikerade vägar och andra offentliga
anläggningar med hög och ojämn belastning har studerats. Inga slutsatser kan dras om hur
systemen fungerar när belastningen är lägre och jämnare, t.ex. i ett hushåll eller längs en lågtrafikerad väg.
Miljönytta
Vid värdering av systemens miljönytta är det viktigt att hänsyn tas till miljöproblemen i det
aktuella området och vad det är man vill åstadkomma. I t.ex. Tanums kommun är bristen på
vatten ett växande problem medan problemen med övergödning är viktigare i t.ex. Susedalen.
Som framgår av tabell 1 varierar de olika toalettsystemens miljönytta. Samtliga toaletter har ett
stort behov av tillsyn för att fungera väl. Transporterna för tillsyn och tömning varierar dock
beroende på var anläggningen ligger. I t.ex. ett museum eller bensinstation, där personal finns i
närheten, blir transporterna för tillsyn och underhåll korta. Vattenförbrukningen är låg för
samtliga system, utom urinsorteringstoaletten vid Skrea. Återförseln av näringsämnen till
jordbruket verkar fungera bäst för urinsorterande system. I Susedalen beror den låga återförseln
på tekniska problem, i Vänga troligen på att urinmängderna är små (större delen av urinet
ventileras bort).
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Nuvarande komposteringstoaletter eller nytt system?
Förbättring av nuvarande komposteringstoaletter
Möjligheter finns att nuvarande system skulle kunna fungera tillfredsställande och ge en högre
miljönytta än i nuläget. Systemet har flera fördelar, vilket talar för att förändringar av systemet
kan vara fördelaktigt.
•

Även om komposteringen inte fungerar helt har det ändå inneburit delvis nedbrytning,
volymminskning och hygienisering av det fasta materialet. Det innebär i sin tur, liksom den
låga vattenförbrukningen, mindre transporter än t.ex. ett system med snålspolande tank.

•

En stor del av näringen i urinen kan nyttiggöras med fungerande lagringssystem

•

Miljönyttan skulle kunna optimeras ytterligare med förbättrad logistik.

•

Näringen förekommer i en form som är lättillgänglig för växterna.

•

Innehållet av tungmetaller är lågt, långt under gränsvärdena för spridning av avloppsslam.

Nödvändiga förbättringar, för att systemet ska fungera tillfredsställande
Kretsloppet av näringsämnen måste slutas.
Lagringen av urinen måste förbättras, t.ex. genom förbättringar av gummibehållarna eller att
urinen omhändertas på annat sätt, t.ex. i svämbrunn.
Transporterna bör minimeras.
Till exempel genom att använda lokala entreprenörer för slamsugning eller byta till större
centraltankar, så att lagring av urinen kan ske direkt vid rastplatsen utan transporter.
Systemet bör eventuellt tömmas och rengöras
Anläggningens reningseffekt verkar av olika orsaker förändras med tiden. Rengöring med
t.ex. 2 års mellanrum kan vara lämpligt. Därefter kan processen startas om med nytt torvskikt.

Innan kompostvätskan används i jordbruket bör innehållet av indikatormikroorganismer undersökas, då detta inte kunnat göras i denna studier. Det kan göras genom
analys av bakteriehalterna före och efter lagring.
Vissa problem kommer att finnas kvar sedan ovanstående förändringar genomförts, t.ex. den
manuella hanteringen av fekalier, samt underkapacitet sommartid. Systemet kan dock förbättras
ytterligare.
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Ytterligare förbättringar av systemet

Kommentarer

Fler toaletter
Överbelastning sommartid är ett av de stora
problemen. Genom fler toaletter kan överbelastningsproblemen minskas.

Det är dyrt att bygga nya toaletter, då ingen
extra plats finns i de befintliga byggnaderna.

Bättre fekaliebehållare
Genom större volym på behållarna blir lagringstiden längre, de blir inte så känsliga för
överbelastning och nedbrytningen kan
fungera bättre
Bättre tömningssystem
- Ett system med relativt stora behållare som
skiftas ut

- Sugning med slamsugare ur större behållare

Utrymmet i källarna är trångt och det är
svårt att få plats med större tankar.

Bättre ur logistiksynpunkt.
Man slipper dagens manuella hantering.
Byggnaden är inte byggd för rationell utlastning. En ombyggnad innebär ett mycket
stort och dyrt ingrepp.
Komposteringsprocessen är en biologisk
process. Genom att byta till tomma behållare avbryts den och det tar troligen tid
innan processen kommer igång igen.
Komposteringsprocessen avbryts.
Mindre manuell hantering.

Nya toalettsystem på Susedalens rastplats
Andra toalettsystem som skulle kunna vara ett alternativ på Susedalen redovisas nedan med
kommentarer. Vid utbyte av toalettsystemet bör de investeringar som redan gjorts utnyttjas så
långt som möjligt. Den markbädd som finns är dimensionerad för rening av tvätt- och köksvatten
och en annan sammansättning av avloppsvattnet än den nuvarande innebär att reningsanläggningen kan behöva kompletteras. Innan eventuella förändringar görs bör kontakt tas med berörda
myndigheter, framför allt Miljökontoret i Falkenberg. Anmälan kan behöva göras enligt miljöbalken. För anslutning av vattentoalett krävs tillstånd enligt miljöbalken från Miljökontoret..
Vid val av toalettsystem är miljöskydd och kretslopp de viktigaste aspekterna, givetvis med
beaktande av hygien. Att minska vattenförbrukningen är inte primärt, eftersom lokal vattentäkt
finns. Men genom ökade vattenmängder blir transportbehov större och större flöden skall hanteras i en eventuell reningsanläggning, och påverkan på miljön kan därigenom öka.
Med snålspolande toalett minskar vattenförbrukningen och transportbehovet ökar inte så mycket.
Innehållet i sluten tank kan behandlas i anläggning för våtkompostering. Tekniken är under utveckling. Det är okänt om någon sådan anläggning finns i närheten.
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Kommentarer
Urinen blir mer utspädd genom vattenspolningen. Nuvarande urintankar kan användas men behöver tömmas oftare.
Fekalierna kan avledas till markbädden,
som kan behöva förstoras eller kompletteras med ytterligare reningssteg för att klara
ökad organisk belastning.
Vattenförbrukningen ökar.
Urinen kan utnyttjas i jordbruket. Transporterna av urin ökar, men transporterna
och hanteringen av fekalierna upphör.
Osäkert om enkelspolande toaletter finns i
hållbart rostfritt utförande. Porslinstoaletter
är otänkbart p g a vandalism.
Stor risk för igensättning av urindelen i
toalettskålen ger stora skötselproblem.
I övrigt som enkelspolande system.

Konventionell vattentoalett
Ansluten till sluten tank

Ökat transportbehov och vattenförbrukning
Kan innebära ett kretslopp av fosfor och
delar av kväveinnehållet, om slammet från
reningsverket recirkuleras till jordbruk

Ansluten till markbädden

Ökad vattenförbrukning. Inget kretslopp av
näringsämnen. Belastningen på markbädden ökar avsevärt. Den måste byggas ut
och/eller kompletteras med minireningsverk. Innebär troligen större utsläpp av
kväve och syreförbrukande ämnen till
Suseån, vilket kan vara oacceptabelt av
miljöskäl.

Ansluten till kommunalt reningsverk via
överföringsledning

Ökad vattenförbrukning
Har tidigare bedömts som för dyrt.
För att inte ha två system för avloppsrening
bör troligen allt vatten avledas. Investeringen i markbädd blir då onyttig..
Kan innebära ett kretslopp av fosfor och
delar av kväveinnehållet, om slammet från
reningsverket recirkuleras till jordbruk.
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Japansk toalett

Kommentarer

Toalett med inbyggt minireningsverk och
recirkulation av vatten

Osäkert hur systemet reagerar på mycket
hög sommarbelastning. Ökad vattenförbrukning.
Troligen ingen recirkulation av näringsämnen

Källor
Tidigare analysresultat från Smittskyddsinstitutet och Scandiaconsult Bygg och Mark AB.
Jönsson, H. m.fl. (2000). Källsorterad humanurin i kretslopp. VA-FORSK rapport 2000.

Dörräkningsdiagram från Stig Carlsson, VVÄ.
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Kontrollprogram för multrumstoaletter på Susedalens rastplats
Bakgrund
Multrumstoaletterna installerades 1997 som ett miljövänligare alternativ till vattenklosett på
Susedalens rastplats mellan Halmstad och Falkenberg.
Toaletterna är godkända av miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna i Falkenbergs och Halmstads
kommuner under förutsättning att kompostvätskan lagras i minst 6 månader innan den sprids på
åker. Toaletternas funktion och lämplighet på allmän plats har dock ifrågasatts av ett flertal
aktörer. Därför har provtagning av kompostvätskan och temperaturmätning i behållarna skett. De
första provtagningarna i 1997 visade på kraftig inblandning av fekalt material i
komposteringsvätskan från toaletterna. Detta berodde troligen på att filterbädden i behållarnas
botten rörts om. En ny bädd av torv och strö gjordes i januari 1998. Under 1998 och 1999
gjordes ett antal provtagningar på kompostvätskan i centraltankarna. Analyserna visade på låg
inblandning av fekalt material. Bottenmaterialet fungerar som ett filter som hindrar bakterier att
följa med kompostvätskan. Det är osäkert om och hur länge bottenlagrets filterfunktion består.
Vid ett flertal tillfällen har papper och fekalier samlats i toalettrören, vilket medfört att
undertrycket i toalettutrymmena har upphört. Flugor och lukt har uppträtt i toalettutrymmena.
För år 2000 har Vägverket tecknat ett service- och underhållsavtal med tillverkaren, Clivus
Multrum Int. AB. Företaget anlitar i sin tur Larssons renhållning i Falkenberg service- och
underhållsåtgärder. Tömning sköts av Varbergsspolaren (Lastbilscentralen i Varberg)
Multrumstoaletterna fungerar på så sätt att toalettavfallet faller ned i en behållare utan att
vattenspolning sker. Det fasta avfallet i behållaren fuktas dock regelbundet. Kompostvätskan
avskiljs i botten av behållaren medan det fasta avfallet blir kvar och enligt uppgift från
tillverkaren ska brytas ned till jord. Kompostvätskan pumpas till en centraltank som töms ca 5-6
ggr/år. På varje sida om E6 finns 4 respektive 5 komposteringsbehållare och en centraltank.
Vätskan lagras i 6 månader i en särskild gummibehållare hos en närbelägen lantbrukare innan
den används som gödningsmedel.

Kontrollprogrammets syfte
Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera att vätskan uppfyller gällande lagkrav för
spridning på åkermark, upplysa lantbrukaren om vätskans näringsinnehåll samt kontrollera
toaletternas funktion. Kontrollprogrammet ska dessutom ge underlag för en allmän bedömning
av toalettanläggningens funktion. Kontrollprogrammet ska anpassas till de service- och
underhållsåtgärder som vidtas av Clivus Multrum Inc. AB.
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Revidering
Följande har utgått ur uppföljningsprogrammet
• Analyser av tungmetaller i kompostvätskan upphör då den innehåller mycket låga halter av
dessa ämnen (halten av kadmium är t.ex. 40 gånger lägre än gränsvärdet för spridning av
slam på åkermark).
• Analyser av EHEC och maskägg upphör då osäkerheterna i analysresultaten är alltför stora.
• Mätning av temperaturen i komposteringsbehållarna då förhöjd temperatur troligen endast
föreligger tidvis och kan vara svårt att pricka in.
Följande har tillkommit
• Redovisning av tömningstillfällen samt mängden fast avfall och urin kommer att
dokumenteras.
• Dörräknarna kommer att avläsas vid varje tömningstillfälle.
• Funktionskontroll som innebär: Kontroll av toalettutrymmen och rum för
komposteringsbehållarna m a p allmänt intryck, hygien och ”fräschhet” kommer att ske
oftare än tidigare. En bedömning kommer att göras på en tregradig skala.
• Kontroll av i vilken grad det fekala materialet brutits ned kommer att ske om någon av
komposteringsbehållarna töms under den tid som uppföljningsprogrammet pågår. Ersätter
temperaturmätningen i komposteringsbehållarna.

Lagkrav
För spridning av urin, stallgödsel och avloppsslam gäller samma spridningsrestriktioner (SNV:s
föreskrifter, SNSF 1994:2). Riktlinjerna anger hur mycket tungmetaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni,
Zn) och näringsämnen som får tillföras åkermarken per år. Nya, skärpta riktlinjer har införts
fr o m år 2000.
Av smittskyddsskäl krävs lagring av urin i minst 6 månader. Miljö- och
hälsoskyddsmyndigheten i respektive kommun är ansvariga för tillsyn och tillståndsgivning och
meddelar restriktioner för spridning och hantering.

Omfattning
Plats och tidpunkt för provtagning
Provtagning på rastplatsen
Provtagning ska ske på rastplatsen, i centraltankarna (2 st) på vardera sidan E6 under perioden
juni till september. Provtagning sker någon eller några veckor innan tankarna töms. Tankarna
kommer troligen att tömmas en gång i månaden under perioden juni till september.
Genom provtagning i centraltankarna kan instabiliteter i toaletternas funktion konstateras, t.ex.
om filtren i behållarna börjar bli ”mättade”.
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Provtagning hos lantbrukaren
Provtagning ska ske i behållaren för lagring av kompostvätskan hos lantbrukaren då sista
tömningen skett (troligen oktober) och innan vätskan sprids på åker i slutet av april/början på
maj. Provtagning efter lagring ger lantbrukaren viktiga upplysningar om vätskans
näringsinnehåll och rekommenderas av Statens naturvårdsverk och KRAV. Genom provtagning
innan lagring får man ett mått på den sammanlagda halten föroreningar innan lagring och
lagringens effekt kan mätas. Vätskan får inte spridas på åker innan analysresultaten och
utvärderingen är klara.
Övriga kontroller
Avläsning av dörräknare
En dörräknare har installerats på varje sida av E6. Dessa ska läsas av vid varje tillfälle som
centraltankarna töms. Genom avläsning av dörräknarna kan volymen kompostvätska relateras till
antalet besökare.
Funktionskontroll
Kontroll av toalett- och källarutrymmen m a p hygien, fräschhet och allmänt intryck ska göras av
Scandiaconsult Sverige AB under juni till september.
Vid kontrollen ska en checklista användas. Förekomsten av flugor och lukt skall kontrolleras.
En bedömning av fräschhet och allmänt intryck görs på en tregradig skala. Nivån kontrolleras på
det fasta materialet och kan vid behov fotodokumenteras.
Kontrollen ska utföras vid varje provtagningstillfälle.
Bedömning av komposteringsgrad
Om komposteringsbehållarna kommer att tömmas på fast material under den period som
kontrollprogrammet pågår, ska en visuell kontroll göras av nedbrytningsgraden på det fasta
materialet vid tömning. Kontrollen utförs av Scandiaconsult Sverige AB och ska ske samtidigt
som tömningen av behållarna. Entreprenören skall varsko Scandiaconsult Sverige AB minst tio
dagar i förväg.
Rapportering
Clivus Multrum Int. AB ska ombesörja att journalföring av tömningstillfällen (både
kompostvätska och fekalt material) journalförs. Journalen ska omfatta uppgift om datum för
tömning, tömd volym samt avläsning av dörräknare (2 st). Även skötsel- och underhållsåtgärder
som avviker från normalt underhåll ska journalföras. Journalen ska översändas till
Scandiaconsult Sverige AB senast 15 september 2000.
Clivus multrum ska också ombesörja att Scandiaconsult Sverige AB underrättas om att tömning
kommer att ske senast 10 dagar innan tömning. Detta gäller tömning av både kompostvätska och
fekalt material. Kontaktperson Gunilla Jansson, tel. 031-335 33 15 eller Marie Magnusson, tel.
031-335 33 88.
Eventuella avvikelser i analysresultaten som föranleder åtgärd meddelas till Sven Olov
Johansson, VVÄ. En slutlig utvärdering av analysresultaten görs efter avslutad provtagning
under hösten 2000.
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Tabell 1. Planerade aktiviteter, ansvarsfördelning och tidpunkt för utförande. Clivus Multrum Int AB
anlitar Larssons renhållning för tömning och underhåll.

Aktivitet

Utförs av

Tidpunkt

Rapportering före
tömningstillfälle (kompostvätska och fekalt material)

Clivus Multrum Int. AB

Senast 10 dagar före
tömningstillfället (juniseptember)

Journalföring av

Clivus Multrum Int. AB

Vid varje tömningstillfälle
(kompostvätska och fekalt
material) samt vid avvikelse
från normalt underhåll.
Översändes till Scandiaconsult
Sverige AB senast 15
september.

Avläsning av dörräknare

Clivus Multrum Int. AB

Vid varje tömningstillfälle
under juni till september
(kompostvätska och fekalt
material)

Provtagning av
komposteringsvätska i
centraltankar

Scandiaconsult Sverige AB

Vid varje tömningstillfälle
under juni till september
(kompostvätska)

Provtagning av
komposteringsvätska hos
lantbrukare

Scandiaconsult Sverige AB

I början av lagringsperioden
(oktober) samt före spridning
(april).

datum
tömd mängd vätska
tömd mängd fekalt material

Funktionskontroll (bedömning Scandiaconsult Sverige AB
av fräschhet och allmänt
intryck)

Vid varje provtagningstillfälle
under juni till september

Bedömning av
komposteringsgrad

Scandiaconsult Sverige AB

Vid tömning av det fekala
materialet i komposteringsbehållarna under juni till
september

Utvärdering av analysresultat

Scandiaconsult Sverige AB

Efter provtagningsperiodens
slut, hösten 2000. Avvikelser
som föranleder åtgärd
meddelas till Sven Olov
Johansson, VVÄ.
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Analyser av kompostvätskan
Vid varje provtagningstillfälle
Samtliga prover från centraltankarna vid rastplatsen samt från behållaren hos lantbrukaren ska
analyseras på följande faktorer.
Näringsämnen

N-tot (Totalkväve)
NH4-N (Ammoniumkväve)
NO3 (Nitrat)
NO2 (Nitrit)
P-tot (Totalfosfor)
K (Kalium)

Hygien

Koliforma bakterier
E-coli
Termotoleranta koliformer
Fekala streptokocker
Sulfitreducerade clostridier
Fekala steroler
Salmonella

Temperatur samt pH mäts vid varje provtagningstillfälle.
Ett prov infryses vid varje provtagningstillfälle för senare analys av fekala steroler.
Analys av fekala steroler
Prover från samtliga provtagningar 1998-2000 har frusits in och förvaras hos AnalyCen AB i
Göteborg. Samtliga prover ska analyseras under efter avslutad provtagning hösten 2000 på
Smittskyddsinstitutet i Stockholm. Proverna kan ge värdefulla kunskaper om inblandning av
fekal förorening i kompostvätskan och därmed eventuella smittskyddsrisker.
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Analysresultat från urintankar vid Susedalens rastplats
Tabell 1. Analysresultat från centraltanken på den östra sidan av Susedalens rastplats (samma sida som
kaféet).
970428 970930 980420 980902 981014 990913 000628 000822 001009
PH
Koliforma bakt.
37º *
Koliforma bakt.
44º *
Pres E. Coli*
Entero-kocker*
Pres. Fekala
strepto-kocker*
Sulfitred.
Clostridier*

7,45

-

2 100

-

9,0

8,5

8,5

8,5

2 700

<10 <10 ***

32

<100

40

56

1 100
-

260
<1
-

<10 <10 ***
<10
<10
-

32
32
<100

100
100
1 260

20
10
-

70
70

500

2 200

<10

20 ***

-

-

700

100

20

60

30

<10
****

<100

250

1 400

1 700

-

-

-

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

-

-

Nej

Nej

Nej

-

-

-

-

-

3 900

4 000

3 200

2 900

-

-

-

<0,5
<0,5

<0,5
<0,5

<0,05
<0,05

75
0,476

5 900
(tot-N)
33
3,8

-

-

-

3 900
250
1 022
15,6

3 400
2 900
280
190
1 500
1 578
0,001
- 0,0003
<0,02
<0,05
- <0,0002
<0,05
0,07
14,3
16,8

1 300
370
1 610
8

6 100
232
1 625
25

Salmonella
(påvisad i 25 g)
E. coli O157
(påvisad i 25 g)
Kväve, Kjelldahl
**
Nitrat-kväve**
Nitrit-kväve**
Ammoniumkväve **
Fosfor total**
Kalium K**
Bly Pb*
Kadmium**
Koppar **
Krom **
Kvicksilver**
Nickel **
Zink **
N/P-kvot
*
antal/ml.
**
mg/l
*** antal / 100 ml
**** antal / 50 ml

8,60

8,5
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Tabell 2. Analysresultat från centraltanken på den västra sidan av Susedalens rastplats.
980420

981014

990913

000628

000822

001009

9,09

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

<10

<10

200

9 600

2 000

<10
<10
-

<10
<10
100

200
2 000
1 260

800
600
-

6 300
6 300

<10

-

-

14 000

43 000

1

<100

3980

<100

1 400

-

Nej

Nej

Nej

Nej

-

Nej

Nej

-

-

-

3 300

2 700

4 300

Nitrat-kväve**
25
<0,05
Nitrit-kväve**
<0,5
<0,05
Ammoniumkväve **
3 100
2 400
Fosfor total **
270
180
Kalium K **
1 200
1 430
Bly Pb*
0,002
Kadmium **
0,0005
Koppar **
0,04
Krom **
<0,05
Kvicksilver **
- <0,0002
Nickel **
<0,05
Zink **
0,10
N/P-kvot
12,2
15
*
kolonibildande enheter/ml (cfu/ml)
**
mg/l
*** antal / 100 ml
**** antal / 50 ml

0,62
0,671

5 400
(total-N)
3,8
37

3 400
230
1 500
18,7

6 300
240
1 590
22,5

pH
Koliforma
bakterier 37º *

Koliforma
bakterier 44º *
Pres. E. coli *
Enterokocker*
Pres. fekala
streptokocker*
Sulfitred.
Clostridier*
Salmonella
(påvisad i 25g)
E. coli O157
(påvisad i 25g)
Kväve,
Kjelldahl **
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Kommentarer till analysresultaten
Systemets funktion
Komposteringstoaletter skiljer sig från urinsorterande toaletter genom att fekalier och urin blandas innan vätskan avskiljs. Det medför att vätskan innehåller höga halter av den bakterieflora
som finns i fekalier (urin är i det närmaste bakteriefri). Under processen sker avdödning av bakterier genom temperaturhöjning under komposteringsprocessen eller genom att vätskan filtreras
genom ett lager av torv och strö eller jord (jämför markbädd). Halterna av indikatorbakterier i
komposteringsvätskan kan användas för att se om reningsprocessen fungerar.
Under 1998, sedan torvbädden gjorts om, uppvisades mycket låga halter av indikatororganismer
på båda sidor av E6, vilket tyder på att processen fungerade väl under denna tid. Under 1999
gjordes endast en provtagning, som visade att halterna av indikatororganismer hade ökat. Under
år 2000 var halterna av indikatororganismer på den östra sidan ungefär likvärdiga som 1999. På
den västra sidan var halterna betydligt högre än provtagningarna under tidigare år och även
betydligt högre än på den östra sidan. Halterna i provet från augusti är genomgående högre än i
provet från juni månad.
Halterna av koliforma bakterier på den västra sidan under år 2000 är jämförbara med bakteriehalterna i obehandlat avloppsvatten medan halterna av streptokocker och clostridier är något
högre (jämför tabell 3).
På den östra sidan är halterna av koliforma bakterier och streptokocker lägre än i obehandlat
avloppsvatten.
Att bakteriehalterna tilltar under 1999 och 2000 kan dels bero på att bakterierna växer till någonstans i systemet (t.ex. i rörledningarna eller i tankarna) dels på att reningseffekten i behållarna
avtar med tiden. En avtagande reningseffekt kan bero på
• störningar i systemet till följd av den höga belastningen (den omättade zonen i torvskiktet
skulle kunna försvinna vid den höga belastningen eller så rinner vätskan igenom för fort och
hinner inte renas tillräckligt snabbt vid den höga belastningen).
• att reningseffekten normalt avtar med tiden, t.ex. för att torvskiktets filtrerande effekt avtar
eller att sprickor uppstår i torvfiltret där urinen kan rinna igenom snabbare
• tekniskt fel, t.ex. för att torvfiltret skadats vid t.ex. toppsugning
På den östra sidan fungerar reningsprocessen fortfarande till viss del eftersom bakteriehalterna är
lägre än i vanligt avloppsvatten. Oavsett orsaken till de förhöjda bakteriehalterna kan konstateras
att systemet är mycket känsligt.
Tabell 3. Halter av indikatorbakterier i färsk avföring och i obehandlat avloppsvatten.(Jönsson m.fl., 2000)
Indikatorbakterie

Avföring

Totala koliformer
E. coli
Enterokocker (fek. streptokocker)
Clostridier

10 -10
7
9
10 -10
5
7
10 -10
5
6
10 -10

7

9

Obehandlat avloppsvatten
3
5
10 -10
3
5
10 -10
3
4
10 -10
2
10
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Innehåll av näringsämnen och tungmetaller
Innehållet av kväve i kompostvätskan är jämförbar med källsorterad urin. Halterna av fosfor var
dock lägre än i källsorterad urin och kaliumhalterna högre. Att fosforhalten är lägre kan bero på
att fosforn fälls ut i torvskiktet, i ledningarna eller i centraltanken.
Kvävet förekommer framförallt som ammonium och ammoniak, vilket är lättillgängligt för växterna. Även fosfor och kalium antas föreligga i mineralisk form (fosfat och kaliumjoner), som i
källsorterad urin och är således också lätt upptagligt för växterna.
Halterna av tungmetaller är låga, i flera fall under detektionsgränsen. Halterna ligger långt under
gränsvärdena för spridning av slam på åkermark.
Kadmium är den tungmetall som är mest kritisk inom jordbruket. Analyserna visade på 1,6
respektive 2,8 mg Cd/kg P. Det är mindre än den kadmium/fosforkvot som garanteras för den
renaste handelsgödseln i Sverige (5 mg Cd/kg P). (Jönsson m.fl., 2000).
Smittskydd
Salmonella och E. coli har ej kunnat påvisas i de prover som har tagits. Det bör understrykas att
det endast är en liten del av den totala vätskemängden som har undersökts. Förekomsten av
bakterierna beror på om någon av personerna som vistats på toaletten burit med sig smittan. För
att undersöka i vilken grad som avdödning av smittbärande bakterier sker, krävs mer ingående
studier.
För övriga kommentarer om smittskydd, se slutsatser.
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Beskrivning av alternativa toalettsystem på rastplatser och i
andra offentliga miljöer
Ett urval av toalettsystem på rastplatser och andra offentliga miljöer har studerats. Studien har
gjorts genom telefonintervjuer med personer som är väl insatta i toalettsystemens funktion och
skötsel under september-oktober 2000. Toalettsystemen beskrivs nedan med avseende på bl.a.
teknisk funktion, drift- och underhåll, kretslopp och miljöpåverkan
Följande toaletter har studerats:
•

Komposteringstoalett från Terra Munda på rastplats längs väg R 42.

•

Multrum av typ Toatrone på rastplats vid E6 i Tanums kommun

•

Urinsorterande toalett av typ Dubletten på Vitlycke museum i Tanums kommun

•

Urinsorterande toalett från WM-ekologen på bensinstation längs E6 i Falkenbergs kommun

•

Minireningsverk av typ Recyclet från Danfo på rastplats i Katrineholm
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Komposteringstoalett i Vänga
Anläggning
Plats
Installerad
Antal besökare per år
Kapacitet
Kontaktperson
Drift- och underhåll
Urinmängd

Terra Munda komposterande toalett
Rastplats vid R 42 mellan Fristad och Vårgårda
Februari 2000
Livligt frekventerad
En toalett på varje sida vägen
Stefan Lundh, Vägverket 031-63 51 76
Patrik Ahlqvisst, Vägverket Produktion Rångedala
Mycket liten

Teknisk funktion
Allt toalettavfall går till en gemensam komposteringsbehållare. Överskottsvätska rinner av via
ett kopparrör till plastdunkar som töms manuellt. Endast en liten mängd överskottsvätska uppkommer.
Skäl till teknikval
Anslutningsmöjlighet till kommunalt VA saknas. Vägverket ville ha en miljövänlig lösning.
Avloppsanläggningen för gråvatten behöver inte göras lika stor när inte toaletter är anslutna.
Skötselbehov
Toalettsystemet har inte behövt mycket skötsel. Komposteringsdelen har fungerat utan anmärkning. Endast tömning av urindunkarna à 10 l för överskottsvätska kräver separat skötsel. De har
behövt tömmas varje eller varannan vecka, med tätare tömning i början innan systemet stabiliserats. Det är betydligt tätare tömning än vad som anges i tillverkarens anvisningar.
Erfarenheter av drift
Ventilationen har fungerat bra och det är ingen dålig lukt, utom en gång vid driftavbrott.
Urindunkarna kunde vara bättre utformade och större så de inte behövde tömmas manuellt och
ofta. Nivåerna i anläggningen är sådan att det inte går att få in större behållare.
Man har man haft mycket stora problem med skadegörelse och stöld. Allt löst har stulits. Vägverket föredrar system där toalettstolar, handfat, blandare och element är integrerade i väggarna,
typ Pactosan. Väggmaterialet måste vara lätt att klottersanera.
Kretslopp och miljöpåverkan
Genom separat omhändertagande av toalettavfallet blir miljöpåverkan från avloppsanläggningen
mindre.
De små mängder urin som uppkommer slängs. Kompostbehållaren har inte tömts ännu, så inga
erfarenheter finns av det.
Källor
Uppgifter om anläggningen har fåtts av Patrik Ahlqvisst vid Vägverket Produktion i Rångedala
och Sven Johansson, vägvakt.
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Oppen, Tanum
Anläggning
Plats
Installerad
Antal besökare per år
Kapacitet
Kontaktperson
Drift- och underhåll
Urinmängd

Multrum Toatrone
Rastplats vid E6.
1995
Många
4 toaletter, 1 urinoar
Inge Berntsson, Tanums kommun, tel. 0525-18 000
Sköts av Tekniska kontoret
3
Ca 10- 12 m per år

Teknisk funktion
3
Urin och fekalier går via en vid trumma till en behållare på 1 m i plast under varje toalett.
Överskottsvattnet leds till en urintank. Urinen från toaletterna har kommit i direktkontakt med
fekalierna. Urin från separat urinoar leds direkt till urintanken.
BDT-vatten och avloppet från tömningsstation för husvagnstoaletter går till det kommunala
avloppsreningsverket.
Urintanken töms av lantbrukare. Tömningen av det fasta avfallet ombesörjs av Tekniska kontoret.
Skäl till teknikval
Kommunen ville ha ett referensobjekt med torrt toalettsystem.
Skötselbehov
Vid högsäsong 2 ggr/dag, vid lågsäsong 2-3 ggr/vecka.
Några toaletter stängs vintertid för att minska städbehovet.
Erfarenheter av drift
Urintömningen har fungerat utan problem. Fekalietankarna är dock för små sommartid, materialet fyller på fortare än det hinner förmultna, det blir för blött och småflugor trivs. Utlastningen av
fekalierna har inte fungerat bra, då man får skyffla för hand.
Fekalierna hämtades de första åren av en lantbrukare som lade upp det på sin gödselplatta. Efter
lagring spreds det som gödsel.
Toaletterna har även använts som papperskorg för allt möjligt som burkar, gamla kläder mm.
Lantbrukaren ansåg det vara ett störande problem för användningen av fekalierna som gödsel.
Lantbrukaren påtalade också att de stora säsongvariationerna i belastningen medförde en del
problem. Några av toaletterna stängdes av vintertid. Nedbrytningen gick då mycket långsamt när
inte fukt tillfördes.
Det har brunnit tre gånger i toalettavfallet. Det kan bero på att toaletterna används som
"papperskorg". Tankarna är av plast, har förstörts och fått bytas helt efter varje brand.
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Kretslopp och miljöpåverkan
Urinen har spridits på vall, som inte betas. Den utgör en marginell del av gårdens gödselbehov.
Genom att avskilja toalettavloppet minskar utsläpp till mark och vatten.
Övriga kommentarer
Lantbrukaren som sköter tömningen anser att system som dessa kräver mycket motivation hos
brukarna och att de därför passar bättre i privata (ej offentliga) anläggningar. Kommunen har
även vanliga torrdass vid några badplatser (med klart lägre besöksfrekvens än Oppen). De är
enklare ur skötselsynpunkt och materialet lättare att hantera.
Källor
Uppgifter om anläggningen har fåtts av Inge Berntsson och Mats Tillander, tekniska kontoret i
Tanum, Arne Hognert som sköter urintömning och tidigare även det torra toalettavfallet, samt
Ingvar Olofsson, Miljökontoret i Tanum.
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Vitlycke museum, Tanum
Anläggning
Plats
Installerad
Antal besökare per år
Kapacitet
Kontaktperson
Drift- och underhåll
Urinmängd

BB-innovation (Dubletten)
Vitlycke museum
1997
Ca 90 000 museibesökare
2 urinoarer, 8 toaletter (räcker ej)
Jan Zachariasson, Vitlycke museum, tel. 0525-20950
Sköts av museet
3
Ca 25 m per år

Teknisk funktion
Ett dubbelspolande toalettsystem: toalettskålens främre del är avsedd för urin och spolas med en
liten mängd vatten, dess bakre del är avsedd för fekalier och spolas med en större mängd vatten.
3
Urin leds till separat urintank à 10 m som töms av lantbrukare och används som gödning i jordbruket. Fekalier leds till kommunens VA-system tillsammans med övrigt avloppsvatten.
Skäl till teknikval
Krav från Tanums kommun och miljöintresse från museet. Nya urinsorterande toaletter planeras
som komplement till de befintliga.
Skötselbehov
Stort städ- och skötselbehov i början när inte besökarna förstod funktionen med urinseparerande
toalett. Urinskålen behövde tömmas 5-10 ggr dagen. Med tydlig information har problemet nästan helt försvunnit. Larm anger när tanken är full och behöver tömmas.
Erfarenheter av drift
Stora svårigheter i början att få besökarna att förstå toaletternas funktionen, trots anvisningar på
fem språk. (Man har många internationella besökare.) Det har förbättrats avsevärt sedan man satt
upp mycket tydlig, pedagogiskt utformad bildinformation (pictogram). Inga problem med urintankens funktion. Toaletterna är för få och fler skall byggas.
Kretslopp och miljöpåverkan
Urinen nyttiggörs i jordbruket. Fekalierna spolas ner i avloppssystemet och går till kommunalt
avloppsreningsverk. Ingen manuell hantering av fekalier, vilket minskar de hygieniska riskerna.
Övriga kommentarer
De tekniska detaljerna med tankar, anslutningar etc är ogenomtänkt och dåligt utformat, vilket
delvis beror på att detaljutformningen överläts till byggaren som inte hade erfarenhet av detta.
Inga snabbkopplingar finns, manuell hantering vid tömning av tanken vilket är opraktiskt.
Det fungerade mycket dåligt i början och de var på väg att byta system, men genom den förbättrade informationen fungerar det nu bra. Det känns som en seger enligt personalen. Toaletterna
ligger inne i museibyggnaden och personalen kan övervaka om något inte fungerar. Det iienbär
att det hålls snyggt.
Källor
Uppgifter om anläggningen har fåtts av Jan Zachariasson, Vitlycke Museum och Håkan Baatz,
Landstingets driftavdelning vid Strömstad sjukhus.
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Shellstation Skrea, Falkenberg
Anläggning
Plats
Installerad
Antal besökare per år
Kapacitet
Kontaktperson
Drift- och underhåll
Urinmängd

WM-ekologens system
Kundtoalett på bensinstation intill E6
Ingen uppgift
Ca 50 000 ? (uppskattas till ca 150-200 besökare per dag)
Ingen uppgift
Benny Berger, Shell, tel. 0346-530 70
Hämtning av latrin: Sven-Johan Svensson, Storegård
3
3
Ca 30 m per år, max 50 m

Teknisk funktion
Urinseparerande system med enkelspolning. Separat urinoar.
3
Urintanken är på 15 m och är indelad i tre fack. Automatiskt larm när tanken är full. Man suger
de två delar som lagrats längst och är hygieniserade genom lagring, och låter det färskaste vara
3
kvar. Fekalietankar ca 3 m .
Skäl till teknikval
Kravet ställdes i detaljplanen.
Skötselbehov
Ingen speciell skötsel av toalettutrymmena där allt fungerat bra.
Lantbrukaren som sköter tömningen ser till systemet då och då på eget initiativ och tömmer när
det passar in, vilket gör att de sällan behöver buda.
Erfarenheter av drift
Personalen på macken upplever inte att det är några problem med kundernas användning av
toaletten. Ingen särskild bruksanvisning behövs då toaletten är enkelspolande.
Urintankarna töms med regelbundna intervall av lantbrukaren. Fekalietanken töms ca 2 gånger
per år.
Kretslopp och miljöpåverkan
3
Urinen töms i lantbrukarens svämgödselbrunn på 700 m och sprids med annan gödsel när det är
lämpligt ur växtsynpunkt.
Fekalierna körs till det kommunala reningsverket.
Bensinstationen har eget vatten och avlopp i överensstämmelse med den detaljplan som gäller.
Övriga kommentarer
Viktigt att urintankarna är stora för att hålla nere tömningskostnaderna då framkörningskostnaden är den största delen. Storleken bör avpassas efter tankbilarnas storlek Snabbkopplingar vid
tanken respektive hos mottagaren måste finnas för enkel och hygienisk hantering. Viktigt att
urinen pumpas in under svämtäcket för att minska ammoniakavgång till luft. Spridningskostna3
den är låg, ca 13-15 kr m .
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Japanska toaletten
Anläggning
Plats
Installerad
Antal besökare per år
Kapacitet
Kontaktperson
Drift- och underhåll

Japansk toalett importerad av Danfo
Rastplats utanför Katrineholm
Oktober 1998
100 pe/dygn
200 pe/dygn (2 toalettstolar)
Curt Sjöberg, Vägverket, tel. 016-15 70 68
Christer Rydman, Danfo, tel. 0587-86117

Teknisk funktion
Toaletten fungerar som ett minireningsverk, där svartvattnet renas och återanvänds. Reningen
sker i en tank, som är avdelad i flera olika kammare. I den första kammaren frånskiljs grövre
avfall genom sedimentation, varefter vattnet leds till den andra kammaren, där näringen bryts
ned av bakterier som sitter på lavastenar. Därefter sker bakterieavdödning med ozon.
Vattnet har en något brungul ton. Färgen kan tas bort med filter om så önskas. Det används
endast för toalettspolning, trots att vattnet blir så rent att det skulle kunna användas för handtvätt
enligt tillverkaren.
Skäl till teknikval
Minimera miljöpåverkan eftersom rastplatsen ligger i ett miljökänsligt område.
Skötselbehov
Toaletten ”tittas till” en gång per vecka, ca 15 minuter per gång. Vid besöket kontrolleras att
inga larm har gått och att systemet fungerar som det ska. Vattenprover tas en gång per månad
och analyseras på bakterieinnehåll. Slamsugning och påfyllning av lavastenarna sker vid behov.
Slamsugning har skett en gång (hösten 2000) sedan ibruktagandet. Lavastenarna fylls på då de
förbrukats. De har ännu aldrig fyllts på sedan ibruktagandet.
Flera larm för olika typer av driftstopp är kopplade till anläggningen. Larmet är kopplat till
Vägverkets larmcentral, som i sin tur meddelar Danfo.
Erfarenheter av drift
Anläggningen har fungerat bra. Under högsäsongen i sommar har inte ett enda stopp förekommit. Vägverket är nöjda och har efter den 2-åriga driftperioden tecknat ett tioårigt drift- och
underhållsavtal med Danfo. Vid ett tillfälle har en slampump som skurit bytts ut.
Kretslopp och miljöpåverkan
Låg vattenförbrukning då vattnet återanvänds. Näringen i latrinet omhändertas ej. Slammet körs
till reningsverk. Lågt transportbehov då slammet behöver tömmas mycket sällan (vartannat år).
Källor
Uppgifter om anläggningen har erhållits från Krister Rydman, Danfo och Maria Eriksson,
Vägverket.
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