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Det fi nns ett antal olika standardiserade 
systemlösningar på Uponors infi ltrations-
anläggningar med självfall:
• Infi ltrationsanläggning med spridarrör
• Markbäddsanläggning med spridarrör
• Integrerade pumpsystem i slamavskil- 
 jare för infi ltrations- och markbäddar
• Separata pumpsystem för infi ltrations-  
 och markbäddar
• Kombinerade system med sluten tank  
 och infi ltrations- och markbäddar

8.1 Inledning

• Infi ltrationsanläggning med infi ltrations- 
 moduler
• Markbäddsanläggning med infi ltrations- 
 moduler

Därutöver kan Uponor skräddarsy lös-
ningar utifrån projekteringar eller övriga 
önskemål
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Det är viktigt med ett väl 
fungerande avloppssystem 

Vanligast är att enskilda avlopp anläggs 
på den egna tomten eller på direkt 
angränsande mark. Det blir alltså du 
själv som i första hand blir lidande om 
funktionen blir bristfällig. Därför gör du 
klokast i att se till att installationen av din 
avloppsanläggning blir riktigt utförd. Att 
komponenterna har den rätta funktionen 
och att rätt material används.

Välj rätt plats
Vid projektering av en enskild avloppsan-
läggning måste hänsyn tas, till hushållets 
storlek, d v s avloppsvattenproduktionen 
samt till följande:
• Markförhållanden, terräng och jordarter
• Grundvattenförhållanden
• Topografi  och sluttningsförhållanden
• Närhet till vattentäkt
• Djupet till berggrunden

• Berggrundens topografi 
• Närhet till sjö eller vattendrag
• Klimat och markens tjälförhållanden
• Lokala bestämmelser
• Närhet till väg
• Avstånd till väg- och fastighetsgräns

Kommunens miljö- och hälsoskyddskon-
tor kommer efter anmälan och inspekte-
rar den tilltänkta platsen för avloppsan-
läggningen. Ofta krävs provgrävning för 
så kallad siktanalys, dvs mätning av jord-
partiklarnas storleksfördelning. Analysen 
görs också för att studera grundvatten-
förhållanden, vilket avgör spillvattnets 
möjlighet att tränga in i omkringliggande 
jordlager. Miljöskyddskontoret ger också 
råd om val av infi ltration eller markbädd, 
dimensionering mm.
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Allmänna råd

Slamavskiljare, rör och delar
Uponors infi ltrationsanläggning innehål-
ler alla delar som behövs för slamavskilj-
ning och infi ltration eller markbädd. Du 
kan få hela din leverans i ett lätthanter-
ligt paket som kan fraktas på vanlig bil-
släpkärra. Även lösa delar, komplette-
rande slamavskiljartankar, fi berduk med 
mera kan beställas separat. Uponor till-
verkar även markrör, dvs rören från 
husets avloppssystem till platsen för 
slamavskiljaren liksom eventuella rens-
brunnar och dylikt.

Sand och makadam
Kvaliteten på de sand- och makadam-
material som används bör följa anvis-
ningarna i Naturvårdsverkets skrift ”Små 
avloppsanläggningar”. Miljöskyddskon-
toret i kommunerna har ofta god kän-
nedom om var du kan få tag i de rät-
ta materialen för din infi ltrations- eller 
markbädd. Makadamen måste vara tvät-
tad för att undvika igenslamning av rör 
och bädd. I annat fall kan livslängden på 
anläggningen förkortas. Materialskiljan-
de skikt mellan bäddens lager bör va-
ra fi nare grus, typ trädgårdssingel. Ovan 
bädden används fi berduk för att skil-
ja återfyllnadsmaterialet (humus) från 
makadamen.

Allmänna råd
Avloppsrör, slamavskiljare och fördel-
ningsbrunn skall kringfyllas med sand el-
ler fi nt grus. Packas noggrant. Lutningen 
skall avvägas noggrant med vattenpass. 
Speciellt spridarrören måste luta exakt 
enligt anvisning. Se till att ytvatten dikas 
bort ovanför infi ltration och markbädd.
 

Observera! Husets avlopp skall 
ventileras på husets tak över nock. 
Vakuumventil skall ej användas.

Slamavskiljare skall tömmas minst en 
gång per år. Spridarledningen skall av-
slutas ovan markytan med ventilations-
huvar. Det ökar reningskapaciteten och 
ger möjlighet till inspektion och rengöring.
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Reningsförlopp

Två reningssteg
Vid enskild avloppsrening sker reningen 
av spillvattnet i två etapper. Den första är 
alltid slamavskiljningen. Denna görs i en 
tank som kallas slamavskiljare, tidigare 
trekammarbrunn. Den andra görs anting-
en i en infi ltrationsbädd eller markbädd.

Bild 1 Slamavskiljare
är en tank i vilken avloppsvattnet passe-
rar igenom olika rum (kammare). I Upo-
nors slamavskiljare är dessa placerade 
så att vattnet får ett så långsamt fl ö-
de som möjligt, så att de grövsta partik-
larna sjunker till botten i vart och ett av 
kamrarna och fett och olja stiger till ytan. 
Därefter leds vattnet bort via en fördel-
ningsbrunn för rening i infi ltrationsbäd-
den eller i markbädden.

Bild 2 Infi ltrationsbädd 
är den vanligaste typen av efterrenings-
steg. Markens förmåga att ta emot spill-
vattnet avgör om sådan anläggning kan 
användas. 
I infi ltrationsbädden sker reningen i bot-
ten på makadamlagret och i de omkring-
liggande jordlagren.

Bild 3 Markbädd 
I de fall markens upptagningsförmåga är 
dålig, t ex på grund av högt grundvatten 
eller allt för täta jordlager t ex lera, måste 
vattnet istället renas i en markbädd och 
därefter avledas ut i naturen. Markbäd-
den består av en sandbädd där avlopps-
vattnet fi ltreras och renas och därefter 
dräneras undan och leds bort.

2. Infi ltrationsbädd med separata strängar 
anläggs oftast i gemensam bädd

3. Markbädd

1. Slamavskiljare
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Placering

Gör en planskiss
Vid projektering av avloppsanläggning 
måste först en planskiss upprättas. Den-
na används både för anmälan till kom-
munens  miljöskyddskontor och för pla-
nering av arbetet. Du bör också göra ett 
tvärsnitt där materialkvaliteter på maka-
dam och sand framgår (se nedan) samt 
en ritning som visar hur anläggningen 
skall utföras (se nästa uppslag).

Placering på tomten
Slamavskiljaren skall placeras så att 
den lätt kan nås av slamsugningsfor-
don. Ytan som behövs är endast ca 6 
m2. Uponors slamavskiljare är en mo-
dern konstruktion som förläggs lig-
gande, vilket minskar schaktdjup och 
schaktvolym. 

Uponors fördelningsbrunn tar liten yta 
och djup i anspråk och är lätt att ansluta 
till fördelningsrören. För att minska ris-
ken för igensättning, utnyttja topografi n 
så att markrören från huset får ett jämnt 
fall, undvik onödiga böjar. 

Uponor rekommenderar att en rens-
brunn monteras på avloppsledningen 
strax utanför husgrunden. Detta under-
lättar spolning av ledningen vid eventu-
ellt stopp. Infi ltrations- eller markbädden 
för ett normalt hushåll om 5 personer tar 
bara en yta på ca 30 m2. Slamavskiljaren 
eller bädden får ej läggas så att det pas-
seras av fordon som ger förhöjt mark-
tryck. På bilden ovan anges exempel på 
skyddsavstånd till bl a vägar, gränser, 
sjöar och vattendrag.

Obs! Spridarrören i nivåkurvans riktning.

Avstånd till dike
minst 10 m

Avstånd till väg
och tomtgräns
minst 5 m

Slambilen måste nå
tillräckligt nära körbar 
väg < 25 ton

De markerade skyddsavstånden är
rekommendationer. De exakta 
måtten som bl.a. påverkas av 
tomtens markgrund bestäms 
från fall till fall. 

Skyddsavstånd till 
vattendrag eller sjö
minst 30 m

• Lodrätt avstånd mellan botten på 
sprid-ningslager och högsta grund-
vattennivå skall vara minst 1 m
• Skall placeras lägre än den egna 
och grannens vattentäkt

Vattentäckt

Utred riktning och
avstånd till brunnar inom
200 meters radie.
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PLANERING

Avloppsanläggningens placering
• Placera slamavskiljaren så att töm-
ningsbilen når den utan hinder. 

• Rådgör med kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor om en kornsiktig-
hetsanalys. Den visar markgrundens 
förmåga att ta emot avloppsvatten. Un-
dersök grundvattnets nivå samt fl ö-
desriktning framför allt med hänsyn till 
vattentäkt.

• Anläggningen placeras så att ing-
en fordonstrafi k förekommer över an-

Infi ltrationsbädd 
Separata strängar

Markbädd
Separata strängar

En infi ltrations- eller markbäddsanläggning kan anläggas som ett enhetligt fält och 
då är avståndet mellan rören 1,5. Alternativt kan de anläggas som separata diken och 
då är avståndet mellan rören cirka 2 m.

läggningen. Bilden på sidan 4 visar ex-
empel på riktgivande skyddsavstånd 
bl.a. till tomtgränser, vattendrag och 
vattentäkt.

• I en sluttning läggs spridarrören i rikt-
ning enligt nivåkurvorna, inte nedförs i 
backe.

• Se till att ytvatten dikas bort från 
en markbäddsanläggning eller en 
infi ltrationsanläggning.
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• Använd fi berduk för att förhindra att fi n-
fördelat material sätter igen makadam-
skiktet.

Dimensionering
• Storleken på en infi ltrationsbädd för ett 
hushåll om 5 personer är vanligtvis cir-
ka 30 m2. Kontrollera att tilltänkt plats 
är tillräckligt stor.

• En pumpbrunn som är 0,5 m3 är till-
räcklig för en familj. En brunn på 1 m3 
är avsedd för 2-3 familjer.

• Till en sluten avloppstank leds i allmän-
het endast avloppsvatten från toaletter.

Luftning
• Luftningen av husets avlopp dras till ta-
ket. Montera luftningsrörets utlopp en 
bra bit över takåsen och så långt som 
möjligt från tilluftens luftintag. Det är in-
te tillåtet att använda vakuumventil.

• Fördelningsrören dras till markytan 
och förses med avluftningshuvar. De 
ger luften tillträde till reningsprocessen 
samt ger möjlighet att kontrollera och 
underhålla rörsystemet.

• Avluftningen av den slutna tanken sker 
igenom avloppsröret som kopplas till 
husets avluftning.

Avloppssystem
• Lägg avloppsröret från huset med så 
jämnt fall som möjligt utan onödiga bö-
jar. Starta rörläggningen utanför husets 
sockel med en spol/rensbrunn.

• Kontrollera rörens lutning genom att 
mäta med t.ex. avvägningsinstrument 
eller vattenpass.

Isolering
• Beakta klimatet och tjälbildningen när 
installationsdjupet bestäms. Undvik 
frysning och tjälskador genom att an-
vända isolering vid behov.

• Det skyddande snötäcket på vintern 
skall inte avlägsnas från tankar och rör.

Förankring
• Förankra både slamavskiljare och 
pumpbrunn med Uponor Förankrings-
system om marken är sank.

• En sluten tank skall alltid förankras.
• Dränera schaktet för att undvika det 
tryck som vatten i schaktet kan orsaka.

El
• Markera elkabelns dragning på 
ritningarna.

• Lägg elledningen till huset i ett 
kabelskyddsrör.

ANLÄGGANDET

• Använd material enligt anvisningarna i 
makadam- och fi lterskikten.

• Lägg sand eller fi nt grus runt avlopps-
rör i marken, slamavskiljare och för-
delningsbrunn. Komprimera väl med 
vibrator.

• Jämna ut infi ltreringsschaktets bot-
ten vågrätt så att vattnet infi ltreras rakt 
nedåt.

Pumpsystem
• Den dränkbara pumpen skall vara för-
sedd med backventil som hindrar att 
vatten rinner bakåt när pumpen inte är 
i drift.

• Kontrollera pumpens funktion regel-
bundet enligt pumptillverkarens anvis-
ningar. Om pumpen inte fungerar slutar 
avloppet snart att fungera.

• Om pumpen endast är i drift under 
sommaren, lyft den ur brunnen för vin-
tern och låt vattnet rinna ur tryckröret.

• Välj en så stor pumpbrunn att det 
fi nns tillräcklig volym vid el eller 
pumpstörningar.

• Pumpen skall vara försedd med nivå-
vippa som startar och stoppar pumpen 
automatiskt.




