
Typritning • IN-DRÄN® infiltration, BDT 
 LTAR ≥ 10 • 10-års funktionsgaranti på komplett anläggning

Se även fullständig läggningsanvisning som medföljer 
respektive produkt.

Schaktbottens bredd är anpassad till markens genomsläpplighet, så att det biologiskt 
renade vattnet kan rinna bort. Dimensionerande värde, LTAR, beskriver indirekt 
markens genomsläpplighet och erhålls genom t ex perkolationstest i grop eller rör.

Anläggningen placeras tvärs avrinningsriktningen. Vid behov anläggs en avskärande 
dränering minimum 2 m uppströms anläggningen. Dränering måste vara djupare än 
schaktbotten. Spridarröret ska ligga minst 1 m över bergyta och/eller högsta 
grundvattennivå. Spridarröret ska avluftas. Samråd med MHK om anläggningens 
placering.

Backspolningsvatten från ev vattenreningsfilter får ej ledas till avloppsanläggningen, 
ej heller dag- eller dräneringsvatten.

Samtliga tankar placeras på, och kringfylls med, ett minst 250 mm tjockt lager av 
stenfritt grus inom spannet 2-8 mm, t ex 2-4 mm. Samtliga tankar placeras 
horisontellt. Vid tankförankring, se separat anvisning.

Grundvattennivån får ej överstiga slamavskiljarens underkant utloppsrör.

Observera! Vid schaktning får inte porsystemet i marken förstöras. Är t ex marken 
vattenmättad smetas porerna lätt igen. Skydda marken nedströms mot tung 
belastning. Anläggningen får ej utsättas för inverkan av trafiklaster. 

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
8 

FA
N

N
 V

A
-t

ek
ni

k 
A

B

Vid ett LTAR-värde om minst 20, kan infiltrationen göras kort och bred, d v s modulerna läggs på tvären.  Grus- 
lagrets bredd ska då dubblas , d v s vid LTAR ≥20 görs grusbädden 4 m bred och vid LTAR ≥30  2 m bred 
(Observera att längdsektionen ovan visar moduler placerade på längden).

0 Befintlig markyta
1 Återfyllning (300 - 1000 mm)
2 Fiberduk
3 Spridarrör, t ex PE 110 (lutning 0-0,5%).
         Spridarröret ska ligga minst 1 m över bergyta
         och/eller högsta grundvattennivå.
4 IN-DRÄN modul, höjd: ca 200 mm,

bredd: ca 600 mm, längd: 1200 mm
5 Fingrus 2-4 mm (alt. grus med LTAR 100-200),  

30 cm, med HORISONTELL överyta under 
          IN-DRÄN modulerna.
6 Rör från slamavskiljare (lutning > 0,5%).   
         Avluftas via avloppsstammen (min Ø 75 mm)
         upp över tak. Ingen vakuumventil får finnas 
         installerad. Mellan hus och slamavskiljare är

  minsta lutning 1%.

         Backspolningsvatten från ev vattenrenings-
         filter får ej ledas till avloppsanläggningen.
7 Avluftning  (se läggningsanvisning)

FANN VA-teknik AB
Reprovägen 5, 183 77 Täby

Tel: 08 - 761 02 21
E-post: post@fann.se • Internet: www.fann.se
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MARKLUTNING

Exempel på avskärande dränering

Ev fiberduk

Sten 12-24
Drän.rör

Min  2 m

x 1200 = ca             m

         IN-DRÄN INFILTRATION 5, BDT

Flöde (m³/d):                      Slamavskiljare:

Spillvattentyp:  BDT  (BDT = Bad-, disk- och tvättvatten). 

Antal hushåll:            (            PE)

Totalt antal IN-DRÄN moduler:

Ca           m3 grus     

AVSTÅND från markyta till:      grundvatten              m          berg               m
(uppgift från             entreprenör fastighetsägare)

JORDPROV taget på djup:               m

Dimensionerande värde:

Baserat på: 

Perkolationstest i hål
Perkolationstest i rör
Utförd av:

Siktanalys
OkulärbesiktningMin avstånd 1 m till högsta

grundvatten/berg

Min avstånd 1 m till högsta
grundvatten/berg

Horisontell schaktbotten

1 hushåll (max 5 personer), RSK 561 95 75

2 eller fler hushåll

Annat, se info-ruta t v 

Bilder visar anläggning för ett hushåll (5 pe)
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	flow: 0.75
	width: [2]
	septic_tank: [SA 906]
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