ANVISNING IN-DRÄN

Kontrollplan för IN-DRÄN anläggningar
Version 2.4 2014-05-15

Projektering
• Kontrollera att avrinning från området kan ske.
Markens förmåga att avleda vatten måste bestämmas, helst med perkolationstest.
Siktanalys är mindre säker.
Bestäm:
• LTAR ( långtidsbelastningsvärdet vid avloppsvatteninfiltration )
• Qd ( dimensionerande dygnsflöde under maxveckan )
• Högsta grundvattennivå/avstånd till berg
Utifrån LTAR, Qd och avstånd till grundvatten/berg bestäms erfordeligt:
• antal IN-DRÄN moduler
• area för anläggningen
• anläggningens placering i plan och höjd
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Installation
Kontrollera att:
installationen görs på den plats och djup som bestämts vid projekteringen
installationsanvisningen och typritningen följs
schaktbottens porer är öppna
externt vatten inte kan belasta anläggningen
att rätt sorts grus används och läggs med rätt tjocklek
återfyllning inte skadat anläggningen
fullgod ventilation av anläggningen finns
dokumentationen ( med bilder ) görs och ett exemplar lämnas till fastighetsägaren
En dricksvattenmätare installerad i huset underlättar eventuell beräkning av föroreningsreduktioner och felsökning.

Drift och underhåll för
IN-DRÄN anläggningar
Rätt projekterade och installerade IN-DRÄN anläggningar är robusta och driftsäkra med
stabila och bra reduktioner av föroreningar.
Kontrollera, minst en gång per år, att:
• slamtömning sker regelbundet ( intervallet beror på aktuell belastning och storlek )
• inga förhöjda vattennivåer finns i
1. slamavskiljare
2. ev. fördelningsbrunn
3. ev. utloppsbrunn
4. ev. pumpbrunn
5. ventilationsrör
• ventilationen är bra
• ev. pump fungerar
• ev. larm fungerar
Notera iakttagelser och åtgärder i drift- och underhållsjournalen. I journalen noteras även
vattenförbrukning (avläsning av vattenmätare).
Beakta att risk finns för att giftiga
och explosiva gaser (svavelväte och
metan) samt syrebrist kan förkomma
i slamavskiljare som tagits i drift.

Stig aldrig ner
i slamavskiljaren!
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Drift- och underhållsjournal för
IN-DRÄN anläggningar

ANVISNING IN-DRÄN

Vid 1 - 3 hushåll: kontrollera1 ggn/år, vid > 3 hushåll: kontrollera 4 ggr/år (eller enligt tillstånd)
Installationsdatum

Installatör

Fastighet

Perkolationstest
i hål

DATUM

Kommun
i rör

LTAR:

Typritning:

Belastning
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* Kontrollera att vattennivåer är OK och att slamkaka är < 10 cm tjock. Annars slamtömning omedelbart
** Funktion		
***Kontrollera att nivå i behållare för flockningsmedel är OK, skall vara > 10 %.
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