AVLOPPSRENING
P R O D U K TC E RT I F I E R A D M I L J ÖVÄ N L I G S L A M AV S K I L JA R E

Beprövad reningsmetod
När fastigheten inte är ansluten till
kommunalt reningsverk måste avloppsfrågan lösas på annat sätt. Att
lokalt ta hand om och rena hushållsspillvatten är ett alternativ. Detta kan
göras för en eller flera fastigheter gemensamt. Metoden med infiltration i
mark har använts under lång tid och
man uppnår en hög reningseffekt.

• Låg uppflytningsrisk
• Hög finish
• Konkurrenskraftigt pris
• Liten miljöpåverkan
• Lång hållbarhet

Avloppsvattnet delas upp i två olika
typer beroende på föroreningsgraden – bad, disk och tvättvatten
(BDT-vatten) samt klosettvatten (KLvatten). Om de lokala förutsättningarna medger detta så kan båda spillvattentyperna renas och återföras till
marken i ett naturligt kretslopp.

Slamavskiljare
(trekammarbrunn)

Fördelningsbrunn

I en infiltrationsanläggning passerar avloppsvattnet först genom en slamavskiljare där de fasta föroreningarna avlägsnas. Vattnet renas sedan på
ett naturligt sätt när det långsamt passerar genom jordlagren innan det når
grundvattnet.

Samlingsbrunn

Om de naturliga förutsättningarna för infiltration är ogynnsamma så anläggs i
stället en markbädd. Efter behandlingen samlas vattnet upp och avleds till en
recipient såsom sjö eller vattendrag.
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Råd och Tips för slamavskilj are
ALFA slamavskiljare är mycket enkel
i sin funktion och fordrar normalt
mycket lite tillsyn och service. Det
finns emellertid en del viktiga råd
och anvisningar som måste följas
för att slamavskiljaren skall kunna
fungera på önskat sätt!
Viktiga råd!
• Använd aldrig toaletten som
sopnedkast.
• Spola aldrig ned kemikalier eller
lösningsmedel i toalett, tvättställ
eller golvbrunn. Dessa kan slå ut
slamavskiljarens bakterieflora.
• Vid uppstart, och vid slamtömning se till att slamavskiljaren är
fylld med vatten upp till utloppet.

2. Vattnet är mycket mjukt, varför 		
olika slags tvättmedel typ såpa,
vållar en speciell bakteriekultur.
Det åtgärdas genom att man tillför
en halv säck med trädgårdskalk i
slamavskiljaren. Orsaken till ett
mycket mjukt vatten är i regel 		
beroende på att man har ett
avhärdningsaggregat installerat.
Vattnet kan även naturligt vara 		
mycket mjukt.
3. Om man bakar väldigt mycket
förser detta slamavskiljaren med
näringsämnen och bakterier som
orsakar/gynnar flytslam.
4. Om många av familjemedlemmarna är vegetarianer kan
problem uppstå.

Problem och dess orsaker!
De vanligaste problemen är:

Besvärande lukt från slamavskiljaren.

Besvärande mängder flytslam.

Detta beror i regel på
1. Dålig ventilation. (Se ovan
under 1)
2. Att backspolnings- och regenereringsvatten från någon form av
vattenreningsutrustning är anslutet till fastigheten. Saltlös-		
ningar och kaliumpermanganat
slår ut bakteriekulturen i såväl
slamavskiljaren som i efterföljande reningssteg, varför backspolnings- och regenereringsvatten
skall ledas till dagvattnet.
3. Utsläpp av alla slags kemikalier,
som t. ex. färgborttagningsmedel
eller allt för stora mängder av
starka rengöringsmedel, typ
klorin.

Detta beror normalt på någon av
nedanstående orsaker.
1. Dålig ventilation av slamavskiljaren. Avskiljaren skall avluftas 		
genom fastighetens VA-system
och upp över taknocken på huset.
Bristande ventilation kan bero 		
på sättningar av avloppsledningar
som skapar vattenlås i rören
eller att man har installerat en
vakuumventil på taknocken. Miljön
i slamavskiljaren vid dålig ventilation gynnar de bakterier som
orsakar flytslam.

Rådgör med din kommun hur din anläggning ska uppföras!

Skötselinstruktion
ALFA Avloppsanläggningar
Instruktionen gäller för: SAB05 1000, SAA05 1200L,
SAA05 1200, SAAl0 1200, SAC05 1600L och SAC05 1600S

Det är mycket viktigt för anläggningens funktion och livslängd att
den sköts noggrant och inspekteras
regelbundet.

Slamavskiljare

Pumpbrunn

I övrigt hänvisas till kommunens
Miljö- och hälsoskyddskontor.
I en infiltrationsanläggning ingår
endast spridningsledningar. Vid
markbädd finns dessutom dränledningar och en samlingsbrunn.

Fördelningsbrunn

Spridningsledningar
och dränledningar

Anläggningen ovan kan kompletteras med Fosforfälla.
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Samlingsbrunn

Tillsyn

Objekt/observation

Åtgärd

Vid uppstart

Innan slamavskiljaren tas i bruk

Se till att slamavskiljaren är fylld med vatten upp till utloppet

Månatligen

Flytslam i utloppskammaren. (Normalt skall inget
slam finnas här i en rätt skött anläggning).

Kontrollera att det inte är så mycket flytslam att inloppet riskerar
att sättas igen.
Om slamskiktet överstiger 200 mm är det risk för att efterbehandlingsanläggningen kan sättas igen. För över slammet till inloppskammaren eller beställ extra tömning.

Årligen

Slamtömning

Se till att slamavskiljaren tömmes enligt fastlagt tömningsschema,
vilket normalt ombesörjes av kommunen. Efter slamtömning, se till
att slamavskiljaren är fylld med vatten upp till utloppet.

Slamavskiljare
Enskilda avloppsanläggningar för 11– 200 pe (personekvivalenter) offereras.
Produktnr.

Diam.
d mm

Tot.höjd
H mm

Inlopp
h1

Utlopp
h2

Röransl.
DN

Vikt Botten
kg

Vikt Kona
kg

Vikt Lock
kg

Slamavskiljare av betong inkl. konisk överdel. BDT+KL, typgodkänd för ett hushåll (5 pe) 2 m3.
SAC05 1600L

1635

1950

700

800

110

1975

770

55

Slamavskiljare av betong inkl. konisk överdel. BDT+KL, typgodkänd för ett hushåll (5 pe) 3 m³.
SAC05 1600S 1635

2370

710

810

110

2200

770

55

Pumpbrunn
Produktnr.

Diam.
d mm

Tot.höjd
H mm

Röransl.
DN

Vikt ca
kg

1000
2200

110
110

500
1100

Pumpbrunn inkl. lock.
PB 6010 S
PB 6022 S

600
600

För mer produkter och information, se vår Prislista VA-SYSTEM eller ring 044-20 25 00.
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Godkännandebevis av SITAC
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Starka och
hållbara
Vårt varumärke är inte hugget i sten utan i betong. Ett naturmaterial
lika starkt och hållbart som sten. Vi är kända för vår produktkvalitet,
leveranssäkerhet och goda service. Våra värderingar kommer från
vår historia.
I vårt sortiment finns marksten, plattor, mursten, stödmurselement
och va-system. Vi tillverkar prefabelement för de mest skiftande
ändamål. Och vi levererar även fabriksbetong och gjuter betonggolv på
entreprenad. Kort sagt – våra produkter är oumbärliga i både privat och
offentlig miljö, där de förskönar trädgårdar, gator och torg. Vi är cirka
275 medarbetare vid anläggningarna i Kristianstad, Lund, Strängnäs,
Ängelholm, Tyringe och Arboga. Idag är vi en ledande aktör på den
svenska betongmarknaden.

Andra broschyrer från Starka
www.starka.se/broschyrer

Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en
naturlig del av härdningsprocessen som inte
påverkar produktens kvalitet. All information
är endast avsedd för att underlätta val och
användning av våra produkter och lämnas
utan ansvar för produkternas lämplighet i
det enskilda fallet.
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Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas
färger avvika från verkligheten. Betong är ett
naturmaterial, vilket gör att färgen varierar
på produkterna. För att trolla bort effekterna
kan du plocka produkterna stapelvis i stället
för lavvis från pallen – allra helst från flera
pallar samtidigt.

