Hantering av
spillvatten
i det öppna landskapet

Infiltrationsanläggningar

Hantering av spillvatten i det öppna landskapet
Spillvatten i det öppna landskapet är ett
ämne som just nu röner stor uppmärksamhet. Ämnet handlar om rening av
spillvatten och därmed förbättring av
miljön i de svenska sjöarna, fjordarna,
åarna, havet m.m.
Det är i synnerhet relevant för bebyggelse på landet, i sommarstugeområden
och liknande som inte är anslutna till
det kommunala avloppssystemet.
Med en infiltrationsanläggning från WaterCare kan varje hushåll själv hantera
husets spillvatten utan det kommunala
avloppssystemet.

2

När anläggningen är etablerad är det
enda synliga tecknet på den ett lock,
eller två, i gräsmattan.
WaterCares infiltrationsanläggningar
är en driftbesparande och vanligt
förekommande lösning för rening av
spillvatten. Infiltrationsanläggningar är
ekonomiskt sett den mest fördelaktiga
reningslösningen jämfört med andra
anläggningstyper.

Från en infiltrationsanläggning sipprar
spillvattnet ner genom jordskikten. I
den omättade zonen (över grundvattensspegeln) bryter mikroorganismer på
jordpartiklarna ner spillvattnets innehåll
av nedbrytbara ämnen samtidigt som
syre förbrukas. Om infiltration inte är
möjligt kan WaterCare erbjuda en biologisk sandfilteranläggning.
WaterCare har många års erfarenhet av
både små och stora infiltrationsanläggningar.

WaterCare 5 PE-tryckinfiltration med pump som är integrerad i slamavskiljarens 3:e kammare

Anläggningens uppbyggnad
En infiltrationsanläggning finns som gravitations- eller tryckinfiltration beroende på vad markförhållande tillåter. I båda dessa
anläggningar placeras en WaterCare-slamavskiljare före infiltrationsrören så att slammet avlägsnas innan vattnet rinner in
i infiltrationsrören. Efter att spillvattnet har runnit ut i infiltrationsrören sker den naturliga reningen ner genom jordskikten.
WaterCare rekommenderar att du använder tryckinfiltration eftersom fördelningen av spillvattnet i infiltrationsrören är bättre.
Anläggningarna dimensioneras enligt kraven i Natur Vårds Verkets vägledning om infiltrationsanläggning.

Tryck

Gravitation

En tryckanläggning består av WaterCares slamavskiljare med pump i tankens
3:e kammare eller alternativt av en
gravitationstank med efterföljande
pumpbrunn. Efter slamavskiljaren placeras Ø40 tryckinfiltrationsrör.
WaterCares tryckinfiltrationsrör finns
med antingen dragfasta spännförband
eller ekoförband.

En gravitationsanläggning består av
WaterCares slamavskiljare utan pump
och en efterföljande fördelarbrunn med
t.ex. 2 eller 4 utlopp. Alternativt kan
WaterCare leverera en gravitationstank med två utlopp där tankens tredje
kammare fungerar som fördelarbrunn.
Det gör att du slipper en efterföljande
fördelarbrunn efter tanken.

Från fördelarbrunnen fördelas spillvattnet ut i Ø110 gravitationsinfiltrationsrör.
WaterCare rekommenderar att anläggningar som är större än 5 PE alltid
etableras som tryckanläggningar för att
få bra fördelning av spillvattnet i infiltrationsrören eftersom det här är fråga
om en stor infiltrationsyta. WaterCares
tryckanläggningar över 10 PE använder sig av ett fördelningsrör som ger
en enhetlig fördelning av spillvattnet i
tryckinfiltrationsrören.

10 års
garanti
på själva
tanken

Slamavskiljare
WaterCares slamavskiljare lämpar sig väl
i anslutning till infiltrationsanläggningar,
biologiska sandfilteranläggningar och
minireningsverk.
WaterCares slamavskiljare skiljer sig från
andra slamavskiljare genom att de har
stor vätskeyta och stor vattenvolym.
Resultatet blir bra strömningsfördelning
så att vattnet befinner sig länge i tanken. Det leder i sin tur till att partiklarna
avskiljs bättre.
WaterCare gjuter tankar för både mindre
och större anläggningar. Anläggningarna finns som 5 PE (ett hushåll), 10 PE
(två hushåll) och upp till 1000 PE. För
större anläggningar kan du kontakta
WaterCare för att få veta mer om vilka
alternativ du har.

5 PE

Tankens funktion och
uppbyggnad
WaterCares slamavskiljare levereras
alltid som trekammarbrunnar. Slamavskiljaren fångar upp fasta ämnen
genom avskiljning när ämnet har högre
densitet än vatten. Samtidigt fångar den
upp flytslam. Vid avskiljning får man en
vattenkvalitet som gör det möjligt att
göra en efterföljande rening i en infiltrationsanläggning, en biologisk sandfilteranläggning, ett minireningsverk eller en
beplantad filteranläggning m.m.
WaterCares slamavskiljare (t.ex. 5 PE)
har ett mycket lågt installationsdjup. Det
innebär enkel, snabb och billig installation eftersom den kan utföras med en
minigrävare.

10 PE

15 PE

Läs mer om WaterCares slamavskiljare i
broschyren ”Slamavskiljare”.

WaterCare
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Avluftning av tank
och inlopp. Vid
luktproblem: använd
WaterCares kolfilter

WaterCare Ø500 PElock, godkänd enl.
SS/EN 124 Kl. A15

2 x 15 m gravitationsinfiltrationsrör Ø110.
Styck om 5 x 3 m.

Avluftningen leds
till marknivå

WaterCares Ø600
Fördelarbrunn med
2 utlopp

WaterCares 5 PE
gravitationstank

WaterCare kompletta 5 PE-gravitationsanläggning med extern fördelarbrunn

Gravitationsanläggning
En gravitationsanläggning består av
en WaterCare slamavskiljare utan pump
och en efterföljande fördelarbrunn med
t.ex. 2 (5 PE) eller 4 (10 PE) utlopp samt
Ø110 gravitationsinfiltrationsrör.
Som alternativ till en efterföljande
fördelarbrunn kan WaterCare erbjuda en
gravitationstank med inbyggd fördelarbrunn. Denna tank har två utlopp
från. enna lösning minimerar grävarbetet och kunden slipper investera i ett
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lock i gräsmattan. Tankar med inbyggd
fördelarbrunn finns både som 5 PE och
10 PE-lösning (bägge med 2 st. Ø110utlopp).

Gravitationsinfiltrationsrör
WaterCares gravitationsinfiltrationsrör
kan avluftas enligt
gällande krav och renas via de medföljande avluftningshattarna (rör som förs
över marknivå).
WaterCares gravitationsinfiltrationsrör
består som standard av 5 x 3 m Ø110
infiltrationsrör med förbindingsmuffar,
0,5 x 16 m geotextil, 1 st. Ø110 mm
avluftningsrör, 1 st. Ø110 mm-böj samt 1
st. avluftningshatt.

WaterCares kompletta 5 PE-gravitationsanläggning med inbyggd fördelarbrunn slamavskiljar
Infiltrationsanläggningar

Större infiltrationsanläggningar med fördelningsrör (15 PE +)
WaterCare rekommenderar att större infiltrationsanläggningar på 15 PE och upp
trycksätts med en extern pumpbrunn.
Alla större infiltrationsanläggningar
etableras med ett fördelningsrör.
Fördelningsrörets funktion är att få bra
fördelning av spillvattnet.
Ett fördelningsrör är en sträng i Ø110
mm med nödvändigt antal utlopp längst
upp på strängen. Det innebär att hela
fördelningsröret fylls med vatten innan
spillvattnet samtidigt når alla fördelningsrörets utlopp så att spillvattnet
fördelas jämnt i alla infiltrationsrör på
en gång.

Det finns en ingång på Ø50 mm på fördelningsröret samt önskat antal utlopp
på Ø40 mm fördelade över fördelningsröret.
Fördelningsrörets utlopp kan placeras
med ett avstånd på 0,5 m eller 1,0 m
beroende på om du vill ha förgreningar
till båda sidorna (fiskbensmönster) eller
till samma sida. Som standard tillverkas
fördelningsröret med förgreningar till
båda sidorna.

Fördelningsröret installeras med spolåtkomst till marknivå och levereras med
ett trycktätt lock.
WaterCares infiltrationsrör till fördelningsrör och fördelningsröret levereras
alltid med dragfasta spännförband.
WaterCares fördelningsrör samt tryckinfiltrationsrör kan beställas i önskad
längd, men de måste uppfylla de krav
som kommunen samt Natur Vårds Verket ställer.

15 PE
anläggning

Avluftning av tank.
Vid luktproblem: använd
WaterCares kolfilter

6 m3 slamavskiljare med
3 kammare



WaterCares Ø600mm
skruvlock

WaterCares Ø500-lock för
gångtrafik. Godkänt enligt
SS/EN124 kl. A15.

600 L
pumpbrunn

6 x 15 m tryckinfiltrationsrör

Spolåtkomst

3 m fördelningsrör
med 6 utlopp i fiskbensmönster

WaterCares kompletta 15 PE-tryckinfiltrationsanläggning med extern pumpbrunn,
grenrör och 6 x 15 m tryckinfiltrationsrör.

WaterCare
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Produkter och varianter
Nedan hittar du WaterCares produktöversikt över infiltrationsrör för både tryck och gravitation samt för mindre och större
anläggningar. Förutom ”standard”-produkterna nedan kan du beställa projektanpassade produkter. WaterCare har många års
erfarenhet av dimensionering och vägledning i slamavskiljare och tillhörande reningsanläggningar. Kontakta oss om du vill
veta mer om dina möjligheter i ditt nästa projekt. Se dessutom översikten över slamavskiljare i broschyren ”Slamavskiljare”.
Tabell 6: Produktöversikt

PE

Artikelnummer

Typ

Dimension

Geotextil

Förband

Fördelarrör

223190025

Tryckinfiltrationsrör 1 x 15m

Ø40

0,5 x 16 m

Spännförband PN 10

1x1m

223190028

Tryckinfiltrationsrören 2 x 15m (5 PE)

Ø40

0,5 x 32 m

Spännförband PN 10

2x1m

223190029

Tryckinfiltrationsrören 4 x 15m (10 PE)

Ø40

0,5 x 64 m

Spännförband PN 10

4x1m

223190026

Tryckinfiltrationsrör 1 x 15m EKO

Ø40

Ingår inte*

Grå avloppsförband

1x1m

223190030

Tryckinfiltrationsrör 1x15m EKO (5 PE)

Ø40

Ingår inte*

Grå avloppsförband

2x1m

223190031

Tryckinfiltrationsrören 4x15m EKO (10PE)

Ø40

Ingår inte*

Grå avloppsförband

4x1m

223190027

Gravitationinfiltrationsrör 1 x 15m

Ø110

0,5 x 16 m

-

Ingen

223190020

Tryckinfiltrationsrör till fördelningsrör 1x15m

Ø40

Ingår inte*

Spännförband PN 10

Ingen

15 PE

223190103

3 m fördelningsrör med 6 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

20 PE

223190104

4 m fördelningsrör med 8 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

25 PE

223190102

5 m fördelningsrör med 10 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

30 PE

223190106

6 m fördelningsrör med 12 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

35 PE

223190107

7 m fördelningsrör med 14 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

40 PE

223190108

8 m fördelningsrör med 16 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

45 PE

223190109

9 m grenrör med 18 utlopp förberedda för Ø40 mm tryckrör, med spolåtkomst. Utan geotextil

5 och 10 PE

223190702

Fördelarbrunn (PE) Ø600 x 1000 mm inkl. 2 st. Ø110 utlopp. Utan lock (för 5 PE-gravitationsanläggningar)

223190704

Fördelarbrunn (PE) Ø600 x 1000 mm inkl. 4 st. Ø110-utlopp. Utan lock (för 10 PE-gravitationsanläggningar)

223188100

Borr/pejlings- och provtagningsutrustning för jordprov

223300591

Geotextil 0,6 m x 16 m (en per infiltrationsrör)
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En komplett
anläggning

Höga kvalitetskrav

Underhåll

En komplett infiltrationsanläggning från
WaterCare består förutom slamavskiljaren, pumpbrunnen/fördelarbrunnen
och infiltrationsrör även av ett WaterCare-larm för pumpbortfall, WaterCare-lock för gångtrafik, geotextil till
infiltrationsrör samt ett aktivkolfilter för
att avslägsna lukt från avluftningen av
tanken och inloppet.

Precis som WaterCares andra produkter
är infiltrationsanläggningen tillverkad
med stränga krav på konstant hög
kvalitet. Alla tankar kvalitetstestas
före leverans, både genom mätning av
godstjocklek och täthetsprovning.

Häll inte ner ämnen i slamavskiljaren
som inte kan brytas ner under förmultningsprocessen, t.ex. kaffesump,
cigarettfimpar, trasor, blöjor m.m.
Töm slamavskiljaren vid behov, dock
minst en gång om året. Spola tanken vid
samma tillfälle.

Till WaterCares VA-larm kan du dessutom använda WaterCares sms-modul
med inbyggt GSM-modem som kan
anslutas till upp till åtta telefonnummer.
På så sätt kan du även ta emot larm på
avstånd vid ett eventuellt pumpbortfall.
Dessutom kan WaterCare även leverera
förlängarstycken till tankens/pumpbrunnens stigrör samt rördragning så
att tankarna och brunnarna kan anpassas till markförhållandena på installationsadressen. Men observera att du
måste följa installationsanvisningen för
att tanken/brunnen inte ska grävas ner
för djupt i marken.

WaterCare

WaterCares tankar har genomgått
omfattande tester hos danska Teknologisk Instituts Rørcenter. Tankarna
är CE-märkta, strömnings- och styrketestade enl. SS/EN 12566. WaterCares
tankar uppfyller dessutom de ökade
kraven på slamavskiljare som infördes
den 1. januari 2011.
Vid gjutningen används miljövänliga
material och produktionsmetoder. Tankarna och brunnarna är rotationsgjutna i slagtålig polyetylen (PE) som inte
skapar problem i inomhusklimatet under
produktion. PE är ett 100 % återvinningsbart material.

Om det är fråga om en tryckanläggning
ska alla mekaniska delar (pumpen)
servas enligt pumpleverantörens anvisningar (dock minst en gång om året).
Fördelarrören (tryck eller gravitation)
bör spolas regelbundet, t.ex. varje eller
vartannat år, eftersom det sker en
naturlig bakterietillväxt i rören och kring
hålen, liksom det kan förekomma slambildning. Då undviker du att infiltrationsrör stoppar till.
Dessutom ska installationen och underhållet ske enligt Natur vårds verket och
WaterCares installationsvägledning.
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WaterCare – fokus på vattenmiljön

Referencer

WaterCare är ett solitt, danskt tillverkningsföretag som har
specialiserat sig på produkter för förbättring av miljön i
danska fjordar, vattenlopp och andra recipienter.

WaterCare levererar dagligen infiltrationsanläggningar till många 5- och
10 PE-anläggningar. Dessutom har vi
bland annat nyligen levererat kompletta infiltrationsanläggningar till nedanstående större projekt:

WaterCare har många års erfarenhet av hantering av
spillvatten och levererar årligen mer än 5 000 tankar och
brunnar.
WaterCare rotationsgjuter tankar, pumpbrunnar m.m. på sin
egen fabrik i Assens på Fyn. Där ser skickliga och erfarna
medarbetare till att kvaliteten är i topp. Alla tankar kvalitetsäkras före leverans så att de lever upp till våra stränga
krav på konstant hög kvalitet.
Hos WaterCare har vi känsla för produkterna och det är inte
långt från gjutning till försäljning.

Parnas Natur og Aktivitetspark,
Sorø:
30 PE-anläggningar, komplett med
tryckinfiltration (12 000 l slamavskiljare
med pumpbrunn, fördelningsrör och 12
x 15 m tryckinfiltrationsrör)
Skarrildhus, Sinatur Hotel:
380 PE-slamavskiljare och infiltrationsanläggning.
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