
Fosforfällning



Slamavskiljare / trekammarbrunnn med fosforfällning

Clean Easy Plus

EAN-kod: 64 49032453 16

Funktion: Fosforfällning i befi ntlig slamavskiljare

Metod: Flödesstyrd satsvis fällning

Larmfunktion: Låg kemikalienivå, strömavbrott, blockerat utlopp

Längd: 800 mm

Bredd: 1200 mm

Höjd: 1750 mm

Vikt: 70 kg

Anslutning: 110 mm

In/utloppshöjd från botten: 1125 mm

El: 230 V 1-fas. 10 A

Effekt: 55 W

Elförbrukning: 0,5 kWh/d

Kapacitet/dygn: 12 m3

Utpumpningsvolym: 90 l

Flöde: 0,5 l/s
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Uponor Clean Easy Plus
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Uponor Clean Easy Plus  
förlänger livslängden på  
infiltrations-/markbädden  
och gör så att den uppfyller 
kraven på rening

Uponors pålitliga lösningar 

Du fattade ett klokt beslut då du 
skaffade ett avloppssystem från 
Uponor. Våra funktionssäkra system, 
som är av hög kvalitet och har lång 
livslängd, gör behandlingen av avlopps-
vatten trygg, tillförlitlig och säker.

Läs igenom installationsanvisningen
noga. Ett välplanerat och rätt installerat
avloppssystem från Uponor fungerar
klanderfritt under flera decennier. Vi re-
kommenderar att du anlitar experter för
planering och installation.

Gå in på www.uponor.se, där du hittar
aktuell information om produkter för
enskilt avlopp.
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Planera din installation
En god planering krävs, både vid 
nyanläggning och se till att du har 
en godkänd ansökan från din kom-
mun. Till ansökan bifogas en plan för 
behandling av avloppsvatten, som 
omfattar en planbeskrivning samt en 
planritning, en genomskärningsfigur, 
belastningsberäkningar och använd-
nings- och underhållsanvisningar 
som bilagor. Med hjälp av planen, 
kan ett regelmässigt och funktions-
säkert system anläggas.

FÖRSÄKRA DIG OM FÖLJANDE 

I PLANERINGSSKEDET:

•	 att systemet endast nås av 
vatten från hushållet

•	 att slamavskiljaren är 
absolut tät (gäller framförallt 
betongbrunnar)

•	 att slamavskiljaren är tillräckligt 
stor

•	 att markbädden är tillräckligt 
stor, ungefär 25 m2 per familj

•	 att markbädden har rätt 
sorts rör och jord med rätt 
kornstorlek

•	 att det gamla infiltrations eller 
markbäddssystemet 
fungerar väl och inte dämmer 
upp fördelningsbrunnen eller 
slamavskiljaren

•	 att avloppet ventileras via taket 
ovan nock
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Innehåll i paketet
1. Rörhållare med bultar 4 st.

2. Kopplingsslang med tätningsring 34 mm 2 st. 

3. Mätglas 100 ml 1 st.  

4. Blandningsrör 1 st.  

 5. Doseringsrör 1 st.   

6. Styrskåp 1 st.  

7. Dosering- och blandningsslang 34 mm, 5 m 2 st. 

8. Avloppsrör 110 mm, 1 m 2 st.

9. Uponor Clean Easy tank 0,5 m3 1 st.

10. Förhöjningsrör 400 mm 1 st.

11. Tätningsring 400 mm 2 st.

1003575 Uponor flockningsmedel

15 l beställs separat och ingår inte

i paketet!
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Fosforfällans funktion

Principer för kemisk rening

Med hjälp av den separata, kemiskt
fungerande fosforfällan, som anläggs
mellan slamavskiljaren och infiltra-
tions-/markbädden, doseras den fos-
forfällande kemikalien i slamavskil-
jarens första kammare och blandas 
effektivt ut med avloppsvatten. Det 
kemiska slammet lagras i slamavskilja-
ren. Vattnet leds via fördelningsbrun-
nen till markbädden. Pumpningen 
höjer infiltrations-/markbäddens re-
ningseffekt med hjälp av det syresatta
vattnet.

Vid fosforrening är det viktigt att ke-
mikalien doseras rätt i förhållande 
till vattenmängden. Utblandningen 
i avloppsvattnet måste vara effek-
tiv. I Uponors fosforfälla anpassas 
mängden till flödet, vilket medför att 
mängden är optimal och inte blir för 
stor. Flockningsmedlet tillförs endast 
då man använder vatten.

Valet av flockningsmedel är

viktigt

Vid fosforrening används flytande 
polyaluminiumklorid-hydroxid. Alumi-
niumföreningar lämpar sig speciellt
väl för infiltrations-/markbäddar, ef-
tersom järnbaserade fällningsmedel 
kan avge bundet fosfor under syrefria 
förhållanden. 

Underhåll av systemet

Ett välinstallerat avloppssystem från 
Uponor är lätt att använda och un-
derhålla. Fastigheten bör ha uppdate-
rade instruktioner för användning
och underhåll. 

Avloppssystemet bör användas och 
underhållas i enlighet med anvisnin-
garna så, att systemet fungerar rätt 
och avloppsbestämmelserna följs.

Med hjälp av fosforfällans testknapp kan systemets
funktion och dosering kontrolleras

Från fosforfällan leds vattnet till fördelnings-
brunnen, varifrån det distribueras till mark/
infiltrationsbädden.

Kemikalien doseras i slamavskiljarens första
kammare.
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Clean Easy Plus (BILD 3)
·  Se till att kemikaliekärlet tas ut ur 
stigaren innan förhöjning.

·  Vid förhöjning av stigaren 
kapas stigaren med en fogsvans 
på mitten vid ”cut off line”. 
Använd dimension 400 stigarrör. 
Sätt en tätningsring på varje 
rörända, och tryck ner röret i 
det kapade stigarröret. Tryck ner 
brunnstoppen av brunnen på den 
andra ändan av stigarröret. 

Att tänka på före installation  
Kontrollera att Clean Easy Plus-pa-
ketet är komplett och innehåller 
allt som du behöver för installatio-
nen. Om du installerar Clean Easy 
Plus efter en slamavskiljare, som är i 
bruk startar du med att tömma sla-
mavskiljaren (slamtömning krävs) 
innan du installerar Clean Easy Plus. 
Vi rekommenderar att slamavskil-
jaren även spolas av invändigt med 
högtryckstvätt.

Clean Easy Plus kräver en elkabel, 
typ MCMK 2 x 1,5 mm2 + 1,5S (230 
V, 1-v).

Clean Easy Plus Installation

Clean Easy Plus installeras efter 
slamavskiljaren. Botten på Clean 
Easy ska vara 1080 mm under 
nedre kanten av slamavskiljarens 
utloppsrör. Avståndet mellan Clean 
Easy Plus och slamavskiljaren ska 
vara 500 mm.

Om det inte finns tillräckligt med 
plats för Clean Easy Plus ska 
infiltrationsbädden kortas så att 
nödvändig plats finns och därefter 
förlängs så att totalvolymen på 
bädden inte påverkas.

Återfyllning av schakt

Återfyll botten på schaktet i nivå 
med inloppsröret på tanken. 
Komprimera i lager om 30 cm.

Installation/anslutning av 

fördelningsbrunn

Existerande fördelningsbrunn
Montera utloppsröret från tanken 
till inloppsröret på existerande för-
delningsbrunn med ett markavlopp-
srör dimension 110.

Kapningspunkt Tätning

Installation
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Bild 6

Blandningsslangen (svart) ska anslu-
tas till blandningsröret. Kapa bland-
ningsslangen så att det finns extra 
längd kvar. Anslut blandningsslan-
gen på kopplingen till blandnings-
röret (A).

Doseringsslangen (gul) ska anslutas 
till doseringsröret. Mät cirka 1 meter 
längre än vad som behövs för ans-
lutningen när kemikaliebehållaren är 
på plats. Kapa till rätt längd. Koppla 
slangen på kopplingen till doserings-
röret (B).

Installation

Observera! Tankens största instal-
lationsdjup, räknat från tank- krop-
pens övre del till markytan, är 1 
meter.

Montering av skyddsrör för

blandnings-/doseringsslang 

(Bild 6)

Flockningsmedlet doseras i förs-
ta kammaren på slamavskiljaren. Ef-
ter dosering blandas ytlagret av av-
loppsvattnet så att det blir en bra 
mix mellan avloppsvatten och flock-
ningsmedel i slamavskiljaren. Detta 
görs för att få en effektiv flockning 
och retention av flockningsmedel i 
slamavskiljaren.

Borra först ett 46 mm:s hål i stigar-
röret på Clean Easy Plus. Hålet ska 
vara minst 350 mm under övers-
ta kanten av stigaren. Borra sedan 
ytterligare ett 46 mm:s hål på sti-
garröret till slamavskiljaren. På sla-
mavskiljare med mer än ett stigar-
rör borras detta hål på stigarröret 
till den första kammaren. OBS! Ma-
xavståndet mellan slamavskiljarens 
och Clean Easy Plus stigarrör är 5 
meter.
Montera tätningsringen utifrån i de 
borrade hålen. Kapa kopplingss-
langen så att den sticker in cir-
ka 50 mm inuti stigarröret. Monte-
ra slangen.

Montering av doserings-/

blandningsrör i slamavskiljaren 

(Bild 7)  
Montera doserings- och 
blandningshållarna nära inloppsröret 
i första kammaren på slamavskiljaren. 
Montera två hållare för varje rör så att 
röret hålls upprätt. 

Mät avståndet mellan den översta 
hållaren till botten av inloppsröret. 
Längden på blandningsröret skall vara 
X + 300 mm. Kapa blandningsröret (A) 
till rätt längd. Montera blandningsröret 
till hållaren. Se till att botten på 
blandningsröret är 300 mm under 
inloppsröret.

Montering av doserings-/

blandningsslang

(Bild 8)
Det finns två lindade luftslangar i 
Clean Easy Plus; doseringsslang (gul) 
och blandningsslang (svart). Skär 
upp skyddsrören och skjut in slan-
garna i röret fram till slamavskiljaren.

Bild 7
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Igenfyllning av schakt

Fyll schaktet med det slutliga lagret. 
Forma sanden så att vatten leds bort 
från tankarna.

Montering av styrskåp (BILD 4 

och 5 från Clean Easy manual)

Se till att styrskåpet är monterat så 
högt på tanken att det inte täcks av 
snö vintertid.

Lyft skyddsslangen på plats. Sätt 
fast styrskåpet med bultar inu-
ti skåpet.

Montera skyddsslangen i botten på 
styrskåpet. Inuti luftslangen finns 
det tre luftslangar och en elkabel 
(start).

Luftslangar
· Gul – kemdosering
· Svart – blandning
· Röd – utpumpning

Elkabel
· Startnivå

Sätt fast slangarna på slangkopplin-
garna inuti styrskåpet (BILD 5). Se 
till att slangarna trycks i botten på 
slangkopplingarna.

OBS! En behörig elektriker ska utfö-
ra samtliga elinstallationer.

Anslut startkabeln i kopplingsplin-
ten. Anslut elkabeln till styrskåpet.

Kontroll av funktion

Funktionen av doseringsenheten 
kan kontrolleras med hjälp av 
ett inbyggt testprogram och ett 
mätglas.

Testprogrammet startas genom 
att man trycker på testknappen 
(BILD 9 från befintlig 
installationsanvisning). Testet 
genomförs på 8 minuter enligt 
nedan:

1. Vänta 1,5 minut
2. Dosering 12 sekunder
3.  Blandning och utpumpning  

6,5 minuter

Fyll kemikaliebehållaren med 
Uponor flockningsmedel (15 l). 
Skyddsglasögon och arbetshandskar 
ska användas.

För att kunna mäta 
doseringsvolymen sätts mätglaset 
under doseringsröret (BILD 
10). Om det är besvärligt att 
nå doseringsrörets botten kan 
mätglaset sättas fast med tape 
kring skaftet på en borste eller 
dylikt.

Sätt på strömmen i styrskåpet. Tryck 
på testknappen. Sätt mätglaset 
under doseringsröret. Vänta i 90 
sekunder. Doseringspumpen doserar 
20-40 ml flockning i mätglaset.

Doseringen tar 12 sekunder. 
Efter doseringen fortsätter 
testprogrammet med utpumpning 
och blandning i 6,5 minuter. 
Pumpen stannar automatiskt.

OBS! Om vattennivån är låg i Clean 
Easy Plus kommer inget vatten att 
pumpas ut under testkörningen.

Sätt på locken och stäng 
styrskåpets dörr.

Larm 

Uponor Clean Easys gränssnitt 
består av en indikatorlampa och en 
PLC-display. Statusen på renings-
verket visas med en indikatorlampa. 
När anläggningen fungerar normalt 
lyser den gröna indikatorlampan 
och PLC-displayen visar renings-
cykelns reningssteg. 

PLC display 

Vid larm slocknar den gröna indika-
torlampan och PLC-displayen visar 
larmtext. 

3 tänkbara anledningar till larm; 

1. Larm om låg kemikalienivå 

Reningsverket larmar när flockn-
ingsmedlet börjar ta slut. Under 
larmtiden finns det cirka 2-4 liter 
kemikalie kvar i kemikaliebehål-
laren. Indikatorlampan släcks och 
PLC-displayen visar ”ALARM! NO 
CHEMICAL”Fyll på Uponor flockn-
ingsmedel PAX XL60. Larmet stängs 
av när reningsverket påbörjar nästa 
reningscykel.
 
2. Hög vattennivå 

Reningsverket larmar när vatten-
nivån är för hög. Indikatorlampan 
släcks och PLC-displayen visar 
”ALARM! HIGH WATER LEVEL”. 
Det kan vara flera anledningar till 
detta larm; 
•	Fel	på	lufttpumpen	
•	Stopp	i	utpumpningsmodulen	
•	Blockerat	utlopp	

Kontrollera och åtgärda felen. 

3. Ingen reningscykel under 1 

månad 

Reningsverket larmar om verket inte 
gjort någon reningscykel under 1 
månad. Indikatorlamplan släcks och 
PLC-displayen visar ”ALARM” NO 
START DURING 1 MONTH”. Detta 
larm behöver inte betyda att det 
är något fel på reningsverket. Om 
det inte har varit (eller mindre än 
250 liter) avloppsvatten under den 
senaste månaden, larmar renings-
verket. Larmet kan bero på att de 
som bor i huset har varit bortresta. 
Oftast larmar reningsverk som är 
installerade i fritidshus eller om 
ägarna har varit på semester om 
detta. Reningsverket är redo att 
ta emot avloppsvatten och ingen 
åtgärd är nödvändig. Om larmet 
ändå fortsätter är det något fel på 
reningsverket. 
Anledningar kan vara: 
•	Stopp	i	utloppsmodul	
•	Fel	på	startgivaren	

Kontrollera och åtgärda felen.
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Egenkontroll/skötselanvisning Uponor Clean Easy Plus

Notera åtgärder så som påfyllning 
av flockningsmedel, slamtömning 
eller utförd egenkontroll i service-
dagboken. Enligt naturvårdsver-
kets allmänna råd NFS 2006:7 ”bör 
Driftoch underhållsinstruktion, jour-
nal och relationsritning i förekom-
mande fall förvaras på fastigheten 
och kunna visas upp på begäran av 
tillsynsmyndigheten”.

Driften av fosforfällan är helt auto-
matisk, men man bör kontrollera ni-
vån i behållaren för flockningsmedlet 
minst var tredje månad, signallampan 
på styrskåpet slocknar vid låg nivå i 
behållaren.

Funktionskontroll fosforfälla

Kontrollen utförs minst 2 gång per år 
och delas in i två avsnitt, dosering / 
utpumpning och omrörning. Använd 
skyddsglasögon och skyddshandskar.

Dosering/Utpumpning 

1.  Placera mätglaset under doserings-
röret i slamavskiljaren (figur 3).

2.  Slå på strömmen i styrskåpet 
(figur 4)

3.  Tryck på den grå ”testknappen” 
och vänta i 90 sekunder (figur 5).

4.  Kemikaliepumpen doserar cirka 20-
40 ml flockningmedel i mätglaset. 
Doseringen upphör efter 12 sekun-
der (figur 3).

5.  Vattnet leds ut från fosforfäl-
lan till markbädden. Kontrolle-
ra att vattnet fördelar sig jämnt i 
fördelningsbrunnen.

6.  Luftpumpen stannar efter 6,5 
minuter.

7.  Fäst slangen och ställ ner kemika-
liebehållareni stigarröret.

Omrörning

8.  Tryck på ”testknappen” igen. Vän-
ta i 90 sekunder. Kontrollera att 
det bildas luftbubblor runt dose-
ringsröret i slamavskiljarens första 
kammare. Flockningsmedlet blan-
das med avloppsvattnet.

9.  Lås brunnslocken och styrskåpets 
dörr.

10.  I displayen finns ett räkneverk 
som registrerar hur många satser 
renat vatten som har leds ut från 
fosforfällan till bädden. Varje sats 
har en volym på 100 liter vatten. 
Registrera räkneverkets värde vid 
varje kemikalie påfyllning.

Justering av dosering

Vid behov kan man justera mäng-
den flockningsmedel genom att öp-
pna den “grå” muttern på kemikalie 
pumpen (19 mm fast nyckel). Pum-
pen doserar ca 20-40 ml flocknings-
medel när ”röret” är nedtryckt i bot-
ten på pumpen. Om man behöver öka 
doseringen, så lyft upp röret ca 0,5 
cm dra åt skruven och dosera i mät-
glaset. Om detta inte räcker till så är 
det bara att upprepa arbetsgången 
igen (figur 11).

Figur 9

Figur 3

Figur 10

Figur 11

För att säkerställa funktionen på Uponor Clean Easy Plus skall kontroll och inspektion utföras två gång per år. 
Regelbunden tillsyn säkerställer funktion och förlänger livslängden på avloppsanläggningen.
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Egenkontroll/skötselanvisning - Övrigt

Slamavskiljare /slamtömning

Slamavskiljare för BDT + KL ska nor-
malt tömmas minst 1 gång/år men 
vid användning av flockningsme-
del kan behovet av extra tömning 
uppstå p g a att slammet blir mer vo-
lymkrävande. Kontrollera slamavskil-
jaren vid påfyllning av flockningsme-
del i fosforfällan d v s 3-4 gånger/år 
och beställ extra slamtömning vid be-
hov. Slamtömning ombesörjs av kom-
munen enligt renhållningslagen (SFS 
1979:596 § 4).

Fördelningsbrunn

En gång om året bör fördelningsbrun-
nen inspekteras. Kontrollera lock och 
låsning. I fördelningsbrunnen kan det 
bildas påväxt. Om det är lite påväxt 
kan det spolas bort. Om det är större 
mängder bör man pga. igensättnings-
risken försöka samla upp det mes-
ta och sedan spola. Detta är en signal 
om att fördelningsbrunnen behöver 
inspekteras med tätare intervall.

Infiltrationsrör/uppsamlingsrör

Dessa rör kan inspekteras genom 
luftarrören. För ner en käpp/stav i 
rören för att kontrollera att det inte 
står vatten i ledningarna. Om det 
är vatten i rören fungerar inte bäd-
den som den ska. Det höga vattnet 
kan bero på temporär eller kons-
tant förändring av grundvattenför-
hållandet. Detta måste följas upp 
till dess att vattnet sjunker undan. 
Står det fortfarande vatten i lednin-
gen vid normalt lågvatten, måste 
anläggningen dräneras. Kontrollera 
att luftrören och ventilationshuvar-
na inte är överväxta.

Pump och pumpbrunn

Pumpen skall inspekteras och ges 
skötsel enligt pumpfabrikantens an-
visningar. Kontrollera backventilens
funktion för att undvika ”bakåtflö-
de” i anläggningen. På pumpbrun-
nen är det viktigt att kontrollera 
lock, låsning och kopplingar mellan 
pump och PEM-rör. Vid tveksamhe-
ter om el-anslutningens funktion/ 
kondition, kontakta elektriker. För 
att undvika att eventuell gas bildas 
i slamavskiljaren skall pumpbrun-
nen avluftas.

Utloppsbrunn

Kontrollera att lock och låsning är 
intakta. Är vattnet i denna brunn 
oklart eller färgat och luktar? Då 
fungerar inte din markbädd som 
den ska och bör åtgärdas.

VIKTIGT!

Vid slamtömning skall kamrarna tömmas i ordningsföljd; första, andra 
och sist tredje kammaren. Detta för att undvika ev. slamflykt mellan 
kamrarna. Efter tömning skall slamavskiljaren fyllas med vatten i omvänd 
ordning; tredje, andra och sist första kammaren. Minst en gång per år, 
lämpligt ihop med slamtömning, är det bra att inspektera slamavskiljaren 
okulärt. Kontrollera locket och låsningen, men också, om möjligt, inuti 
avskiljaren, för ev. påväxt. Spola av vid behov.
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Egenkontroll/skötselanvisning - Övrigt
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Kontaktinformation

VA-konsult/Planering

namn

adress

telefon

Inköpsställe/Leverantör

namn

adress

telefon

Installatör/Entreprenör

namn

adress

telefon

Service

namn

adress

telefon

Slamtömning

Namn

adress

telefon

Miljö och hälsoskydd i kommunen

namn

adress

telefon
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Fyllning av schakt

Fyll igen schaktet till marknivå. For-
ma marken så att ytvattnet rinner av.

Installation av styrskåp (figur 6)

Montera styrskåpets stativ så högt 
att styrskåpet hålls fri från snö. 

Montera styrskåpet på stativet. Fäst 
styrskåpet med bultarna inuti skå-
pet. Montera slangarnas skyddsrör 
i styrskåpets botten via genomför-
ingen. i skyddsröret finns slangar 
med tre olika färger.

gul, kemikaliedosering
grön, startnivå
röd, utpumpning              

koppla slangarna enligt figur 6 
till snabbkopplingarna (2 st) och 
spetsända tryckvakt (1 st) i skåpet. 
Försäkra dig om att slangarna når 
snabbkopplingarnas botten. anslut 
elkabeln till styrskåpet. oBs! använd 
en behörig elektriker vid inkoppling.

Funktionskontroll (figur 7)

Fyll kemikaliebehållaren med Uponor 
flockningsmedel. använd skydds-
glasögon och skyddshandskar. lyft 
ut kemikaliebehållaren ur fosforfällans 
stigarrör och ställ den på marken 
bredvid styrskåpet. lösgör dose-

•
•
•

Figur 5 Figur 6

Figur 7

ringsslangen från kemikaliepum-
pens utloppsrör genom att trycka 
på snabbkopplingsringen. slang-
en lossnar.

Dra ut slangen. placera måttglaset 
under utloppsröret. 

slå på strömmen i styrskåpet. tryck 
på ”testknappen” och vänta i 90 
sekunder. kemikaliepumpen doserar 
cirka 20 ml kemikalie i mätglaset. 
Doseringen upphör efter 45 sekun-
der, varefter vattnet pumpas ut från 
fosforfällan till markbädden. 
kontrollera att vattnet fördelar sig 
jämnt mellan infiltrationsrören. 
luftpumpen stannar efter 4 minuter. 

Fäst slangen och ställ ner kemika-
liebehållaren i stigarröret. 

tryck på ”testknappen” igen. kon-
trollera att det bildas luftbubblor 
runt doseringsröret i slamavskilja-
rens första kammare. kemikalien 
blandas med avloppsvattnet i röret 
och dess omgivning. stäng brunns-
locket och styrskåpets dörr.

Displayens mätare rör sig framåt för 
varje 100 liter vatten som pumpas 
från fosforfällan till bädden. Följ 
mätaren och registrera värdet vid 
varje kemikaliepåfyllning.

anslut den röda 
slangen här.

anslut den gröna 
slangen här.

anslut den gula 
slangen här.

testknapp.

Fästbultar
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Uponor Fosforfälla förlänger 
livslängden på infiltrations-/
markbädden och gör så att den 
uppfyller kraven på rening

Miljön vårt eget ansvar

Utsläpp av avloppsvatten som inte 
är tillräckligt renat från fosfor bi-
drar till övergödning. Övergödning 
innebär en ökad tillförsel eller till-
gänglighet av växtnäringsämnen, 
särskilt fosfor och ibland även kvä-
ve. Övergödning leder till en kraf-
tig ökning av antalet planktonalger. 
när planktonalgerna dör, sjunker de 
till botten där de bryts ner. när sto-
ra mängder plankton bryts ner för-
brukas en stor del av vattnets sy-
reinnehåll, vilket leder till syrebrist. 
syrebrist kan i sin tur leda till att 
bottendjuren, och i vissa fall även 
fisken, dör. sammanlagt är ca 15 % 
av sveriges sjöar övergödda.

Uponors pålitliga lösningar

Du fattade ett klokt beslut då du skaf-
fade ett avloppssystem från Uponor. 
våra funktionssäkra system, som är av 
hög kvalitet och har lång livslängd, gör 
behandlingen av avloppsvatten trygg, 
tillförlitlig och säker. 
läs igenom installationsanvisningen 
noga. Ett välplanerat och rätt installe-
rat avloppssystem från Uponor fungerar 
klanderfritt under flera decennier. vi re-
kommenderar att du anlitar experter för 
planering och installation. 

Gå in på www.uponor.se , där du hittar 
aktuell information om produkter för 
enskilt avlopp.

Innehållsförteckning

Fosforrening i markbäddssystem ......2
plan för behandling 
av avloppsvatten ..............................3
Funktionsprincip ..............................4
installationsanvisning .......................5
Egenkontroll .....................................8
kontaktpersoner .............................10
servicedagbok ................................11

Förlängd livslängd

välbyggda infiltrations- och mark-
bäddssystem motsvarar dagens krav 
på rening av avloppsvatten när de är 
nyinstallerade. Men livslängden är be-
gränsad och inom en 5-års period 
kommer reningen att avta och då kla-
rar man inte av att uppnå en reduk-
tion om minst 70 % fosfor, vilket 
motsvarar kraven på områden som 
klassificeras “normal skyddsnivå” i de 
allmänna råden ifrån naturvårdsver-
ket (nts 2006:7). Uponors fosforfälla 
höjer anläggningens reningseffekt till 
90 % reduktion av fosfor. Fosforfällan 
kan anläggas i anslutning till både in-
filtrations- och markbäddssystem, 
oberoende av slamavskiljarmodell.

Plan för behandling 
av avloppsvatten

En plan bör alltid göras för av-
loppssystem, både vid nyanlägg-
ning och vid renovering. vid reno-
vering av äldre system söks tillstånd 
från kommunen. till ansökan bifo-
gas en plan för behandling av av-
loppsvatten, som omfattar en plan-
beskrivning samt en planritning, en 
genomskärningsfigur, belastnings-
beräkningar och användnings- och 
underhållsanvisningar som bilagor. 
Med hjälp av planen, kan ett regel-
mässigt och funktionssäkert system 
anläggas.

FÖRSÄKRA DIG OM FÖLJANDE 
I PLANERINGSSKEDET:

att systemet endast nås av 
vatten från hushållet
att slamavskiljaren är 
absolut tät (gäller framförallt 
betongbrunnar)
att slamavskiljaren är tillräckligt 
stor
att markbädden är tillräckligt 
stor, ungefär 25 m2 per familj 
att markbädden har rätt 
sorts rör och jord med rätt 
kornstorlek
att det gamla infiltrations- 
eller markbäddssystemet 
fungerar väl och inte dämmer 
upp fördelningsbrunnen eller 
slamavskiljaren 
att avloppet ventileras via taket 
ovan nock

•

•

•

•

•

•

•
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Miljön vårt eget ansvar
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innebär en ökad tillförsel eller till-
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särskilt fosfor och ibland även kvä-
ve. Övergödning leder till en kraf-
tig ökning av antalet planktonalger. 
när planktonalgerna dör, sjunker de 
till botten där de bryts ner. när sto-
ra mängder plankton bryts ner för-
brukas en stor del av vattnets sy-
reinnehåll, vilket leder till syrebrist. 
syrebrist kan i sin tur leda till att 
bottendjuren, och i vissa fall även 
fisken, dör. sammanlagt är ca 15 % 
av sveriges sjöar övergödda.

Uponors pålitliga lösningar

Du fattade ett klokt beslut då du skaf-
fade ett avloppssystem från Uponor. 
våra funktionssäkra system, som är av 
hög kvalitet och har lång livslängd, gör 
behandlingen av avloppsvatten trygg, 
tillförlitlig och säker. 
läs igenom installationsanvisningen 
noga. Ett välplanerat och rätt installe-
rat avloppssystem från Uponor fungerar 
klanderfritt under flera decennier. vi re-
kommenderar att du anlitar experter för 
planering och installation. 

Gå in på www.uponor.se , där du hittar 
aktuell information om produkter för 
enskilt avlopp.

Innehållsförteckning
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av avloppsvatten ..............................3
Funktionsprincip ..............................4
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Egenkontroll .....................................8
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kan anläggas i anslutning till både in-
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loppssystem, både vid nyanlägg-
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från kommunen. till ansökan bifo-
gas en plan för behandling av av-
loppsvatten, som omfattar en plan-
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genomskärningsfigur, belastnings-
beräkningar och användnings- och 
underhållsanvisningar som bilagor. 
Med hjälp av planen, kan ett regel-
mässigt och funktionssäkert system 
anläggas.

FÖRSÄKRA DIG OM FÖLJANDE 
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att slamavskiljaren är 
absolut tät (gäller framförallt 
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ra mängder plankton bryts ner för-
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reinnehåll, vilket leder till syrebrist. 
syrebrist kan i sin tur leda till att 
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behandlingen av avloppsvatten trygg, 
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anläggas.
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Inledning 
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har på uppdrag av Uponor Infra-
struktur genomför utvärdering av anläggningen Uponor Clean Easy:s funktion, 
dvs. hur väl avloppsvatten från ett enskilt hushåll renas. Ett exemplar av anlägg-
ningen har utvärderats. Anläggningen var dimensionerad för ett hushåll (5 pe). 
Utrustningens tillförlitlighet (hållbarhet, noggrannhet i dosering etc.) eller meka-
niska egenskaper har inte utvärderats. Anläggningens komponenter kommer från 
Uponors befintliga produktsortiment, varför tillförlitlighet samt mekaniska egen-
skaper redan är kända.  

Anläggningen som har utvärderats har installerats vid en fastighet som bedömts 
ha en normal sammansättning på avloppsvattnet. Fastigheten är belägen i Born-
sjöområdet, Botkyrka kommun söder om Stockholm. Urvalet av fastighet har skett 
i samarbete med Stockholm Vattens Bornsjöenhet. Anläggningen installerades i 
början av sommaren 2008.   

Uponor Clean Easy 

Uponor Clean Easy består av Uponors konventionella slamavskiljare (volym 2 
m3) med en insats för doserpump och  flockningsmedel. Ett styrskåp med luft-
pump och styrsystem hör även till anläggningen. Styrskåpet är monterat på slam-
avskiljaren och monteras på fabrik. Anläggningens luftpump och styrsystem krä-
ver försörjning med el (240 V, enfas). Flockningsmedlet doseras flödesproportio-
nellt till slamavskiljarens första kammare och blandas där ut med avloppsvattnet. 
Avloppsvatten pumpas satsvis ut till ett efterföljande reningssteg som normalt 
utgörs av en markbädd eller infiltration. 

Det kemiska slammet lagras tillsammans med övrigt slam i slamavskiljaren. Ef-
tersom slammängden blir större när flockningsmedel används bör slamavskiljaren 
tömmas två gånger per år jämfört med det normala som är en gång per år. 

Provtagning och analyser 
All provtagning på avloppsvattnet som lämnat anläggningen har skett flödespro-
portionellt med vecko- eller dygnssamlingsprover. Provtagningsutrustningen från 
projektet ”Bra små avlopp” har användas och provtagningen har skett i samarbete 
med Qvar Förvaltning AB (Lennart Qvarnström). Proverna har kylförvarats både i 
provtagaren och under transport till laboratoriet. Provtagningspunkten har varit 
direkt efter Uponor Clean Easy. Efter anläggning ska det sedan finnas ytterligare 
behandlingssteg, t.ex. en markbädd eller infiltration,  

Innehållet av totalfosfor (Tot-P) och totalkväve (Tot-N) har bestämts i konserve-
rade veckosamlingsprover, medan innehållet av syreförbrukande ämnen (BOD7) 
och suspenderat material (SS) har bestämts i färska dygnssamlingsprover. Totalt 
har 15 samlingsprover tagits under utvärderingen. Till detta kommer 6 samlings-
prover för referensvärdena. Samtliga vecko- eller dygnssamlingsprover har analy-
serats separat. Analyserna har skett på ett laboratorium som är ackrediterat för 
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avloppsvatten och för de analyser som genomförts. Analyserna har skickats till 
samma laboratorium under hela utvärderingen.  

Efter 12 veckors uppstartstid påbörjades utvärderingen (slutet av augusti 2008). 
Under uppstartstiden skedde ingen dosering av flockningsmedel eller satsvis ut-
pumpning utan då fungerade anläggningen enbart som en konventionell slamav-
skiljare. Uppstartstiden var till för att få igång en normal funktion och biologi i 
slamavskiljaren. Under de sista 2 veckorna av uppstartstiden togs prover (totalt 5 
dygnsamlingsprover och ett veckosamlingsprov) på det utgående avloppsvattnet 
för att få referensvärden. Dosering av flockningsmedel startade i slutet av augusti 
2008 och utvärderingen avslutades i januari 2009. Utvärdering av reningsfunktio-
nen pågick i 18 veckor. Vissa veckor under utvärderingen har ingen provtagning 
skett. 

Resultat 
För att kunna avgöra funktionen på anläggningen togs referensprover innan dose-
ringen av flockningsmedel startade, se tabell 1. Förutom fosfor, kväve och BOD7 
mättes även suspenderat material (SS). Halten suspenderat material var 67 mg/l 
när anläggningen fungerad som slamavskiljare.  

Halterna av fosfor och kväve i referensproverna efter anläggningen var höga jäm-
fört med Naturvårdsverkets schablonvärden för obehandlat avloppsvatten. Enligt 
Naturvårdsverkets indragna allmänna råd (87-6) för små avloppsanläggningar är 
avskiljningen i en slamavskiljare av fosfor, kväve och BOD7 låg (10 – 20 %).  

Tabell 1. Naturvårdsverkets schablonvärden för obehandlat avloppsvatten (totaltfosfor, 
totalkväve och BOD7, mg/l) samt halter ut från Uponor Clean Easy innan doseringen av 
flockningsmedel startade (medelvärden från 5 flödesproportionella dygnssamlingsprover 
och ett flödesproportionella veckosamlingsprov – den totala provtagningstiden var 17 
dygn). 

 Naturvårdsverkets schablonvär-
den för obehandlat avloppsvatten 

Halter ut från Uponor Clean 
Easy när den fungerad som 
slamavskiljare (utan dosering 
av flockningsmedel) 

Tot-P, mg/l 12 (5 – 15) 17 

Tot-N, mg/l 80 108 

BOD7 280 (150 – 350) 130 

 

Efter att doseringen av flockningsmedel startade sjönk fosforhalten snabbt i det 
utgående avloppsvattnet från anläggningen. Efter ca. 2 veckor nåddes full effekt, 
se figur 2.  

Halterna av kväve och BOD påverkades inte av dosering av fällningsmedel, se 
figur 2 och 3. 
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Elförbrukning mättes under en 10-veckorsperiod och var i genomsnitt 0,43 
kWh/m3 avloppsvatten som passerade anläggningen.  

Totalfosfor ut från Uponor Clean Easy
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Figur 1. Halten totalfosfor (mg/l) ut från Uponor Clean Easy före (2008-08-12 – 26) samt 
efter att dosering av flockningsmedel startat (doseringen startade 2008-08-26).  
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Figur 2. Halten totalkväve (mg/l) ut från Uponor Clean Easy före (2008-08-12 – 26) samt 
efter att dosering av flockningsmedel startat (doseringen startade 2008-08-26).  
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Figur 3. Halten BOD7 (mg/l) ut från Uponor Clean Easy före (2008-08-12 – 26) samt efter 
att dosering av flockningsmedel startat (doseringen startade 2008-08-26). 

Slutsatser 

Innan doseringen av flockningsmedel startade 

- Utgående halterna från slamavskiljaren av totalfosfor och totalkväve var högre 
(17 respektive 108 mg/l) medan BOD7 (130 mg/l) var lägre än Naturvårds-
verkets schablonvärden för obehandlat avloppsvatten. Halten suspenderade 
ämnen var låg (67 mg/l). Slutsatsen är att slamavskiljaren verkar fungera 
mycket bra när det gäller att avskilja partikulärt material (låg SS-halt samt låg 
BOD7-halt). Halterna av fosfor och kväve i det inkommande obehandlade av-
loppsvattnet var troligen väsentligt högre än Naturvårdsverkets schablon-
värden. Mängden avloppsvatten som passerat provtagaren indikerar också att 
vattenanvändningen per person var låg i hushållet. 

Efter att doseringen av flockningsmedel startade 

- Redan den första veckan efter att doseringen startade hade den utgående hal-
ten av totalfosfor ut från Uponor Clean Easy reducerats med ca. 40 %. 
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- Medelhalten totalfosfor ut från Uponor Clean Easy under perioden september 
(två veckor efter att flockningsmedel börjat doseras) till januari (16 veckor) 
var 1,7 mg/l, dvs. 90 % reduktion jämfört med innan doseringen började. Det 
lägsta veckomedelvärdet var 0,4 mg/l och det högsta var 3,9 mg/l.  

- Löst fosfatfosfor utgjorde huvuddelen (70 %) av den totalfosfor som lämnade 
slamavskiljaren.  

- Halten totalkväve ut från Uponor Clean Easy påverkas inte av att flocknings-
medel doserades. Medelhalt totalkväve var 108 mg/l innan start av dosering 
och 109 mg/l under perioden september till januari (16 veckor) när flock-
ningsmedel doserades. 

- Halten organiskt material (mätt som BOD7) ut från Uponor Easy Clean påver-
kades inte av att flockningsmedel doserades. Under perioden september till 
december (16 veckor) var utgående BOD7-halt 179 mg/l i genomsnitt. Det 
lägsta veckomedelvärdet var 130 mg/l och det högsta var 352 mg/l.  

Uponor Clean Easy i kombination med en markbädd 

I litteraturen finns bara enstaka utvärderingar av hur en markbädd fungerar när 
den beskickas med avloppsvatten där fosforhalten är mycket låg. I projektet Bra 
Små Avlopp har en sådan studie genomförts och den visar att markbädden ytterli-
gare reducerar halten totalfosfor till mycket låga värden. Under de 2 ½ år som 
utvärderingen av anläggningen pågick i Bra Små Avloppsprojektet var totalfos-
forhalten ut från markbädden aldrig över 0,5 mg/l. Halten totalkväve ut från 
markbädden var under 40 mg/l vid 57 mättillfällen och endast vid 3 mättillfällen 
var halten över 40 mg/l (högsta halten var 55 mg/l).  

Reduktionen av organiskt material (mätt som BOD7) i en markbädd är alltid väl-
digt god. Många studier visar att reduktionen nästan undantagslös är väsentligt 
över 90 %. Bra Små Avloppsprojektet visar detsamma.  

Uponor Clean Easy arbetar satsvis (ca. 160 l/sats). Därför kommer en efter-
följande markbädd även att beskickas satsvis, vilket är en fördel. Dels förbättras 
syresättningen i bädden och dels skapas bättre förutsättningar för att utnyttja hela 
bäddytan under dess livslängd. Detta leder till mycket goda möjligheter för reduk-
tion av organiskt material samt skapar förutsättningar för reduktion av kväve samt 
en god nitrifikation av utgående renat avloppsvatten.  

Uponor Clean Easy i kombination med en rätt byggd markbädd har därför alla 
förutsättningar att uppfylla Naturvårdsvekets krav för hög skyddsnivå. Detsamma 
gäller troligen även vid infiltration, även om sådana studier saknas i litteraturen. 

 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uponor Clean Easy Plus 
 
 
Tekniska data 
 
Uponor-nummer 1050920 

RSK-nummer 5618291 

Funktion Fosforfällning i befintlig slamavskiljare 

Metod Flödesstyrd satsvis fällning 

Larmfunktion • Låg kemikalienivå 
• Elavbrott 
• Blockerat utlopp 

Längd 800 mm 

Bredd 1200 mm 

Höjd 1750 mm 

Vikt 70 kg 

Anslutning 110 mm 

In/Utloppshöjd från botten 1125 mm 

El 230 V 1-fas 10A 

Effekt 55 W 

Elförbrukning 0,5 kWh/d 

Kapacitet/dygn 12 m3 

Utpumpningsvolym 90 l 

Flöde 0,5 l/s 
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