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Mark- och VVS-installation 
 
Grundläggande handledning för installation av ACT® på en fastighet 
(Läs denna handledning noga innan installationsarbetet påbörjas!)  
 
Viktigt: Man bör normalt lägga markrör för elkablarna i samband att man gräver för tankar och 
avloppsrör (se också separat handledning för elinstallation).  
 
Efter att tankarna fyllts med vatten så väger dessa cirka 6 ton per tank. Det är följaktligen 
väsentligt att marken under tankarna har tillräcklig bärighet för att undvika risk för sättningar.  
 
I de fall ProACT® anläggs med förlängning ska tankens kupollock avlastas med hjälp av frigolit 
eller liknande så att stora mängder återfyllnadsmaterial belastar locket ovanifrån.  
 
Kör aldrig med tunga maskiner på eller nära installerade tankar.   
 
Material för VVS-arbeten 

 110 mm avloppsrör i PP från huset och fram till ProACT® och också från ReACT® till 
lokal recipient 

 40 mm PEM-slang från ProACT® till InterACT® 
 110 mm avloppsrör i PP från InterACT® till ReACT® 
 Markrör för elkablar 

 
Material för mark- och grävarbeten 

 Fiberduk och bärlager, t ex 0-40, för grundläggning under tank 
 Sand för 100 mm sandlager under respektive tank (ovanpå bärlager) 
 Sand för återfyllnad närmast tankarna 
 Vatten för fyllning av tankar, cirka 10 kubik (om detta inte finns på fastigheten) 

 
Allmänt 
Denna handledning syftar till att underlätta planering och genomförande av installationen av  
ACT® bioreningsverk på en fastighet. De råd och instruktioner som ges nedan är allmänna, men det 
åligger alltid den ansvarige installatören att ta hänsyn till de lokala förhållanden som kan finnas vid 
den individuella fastigheten, och det är alltid installatören som är ytterst ansvarig för att installationen 
blir korrekt utförd. Vid tveksamheter eller oklarheter går det alltid bra att ta kontakt med Alnarp 
Cleanwater. 
 
Planering och förberedelser 
Det första och viktigaste är att planera installationen väl innan arbetet börjar. Om arbetet är väl 
planerat och inga speciellt svåra markförhållanden föreligger bör det vara möjligt för två personer att 
slutföra installationsarbetet inom två till tre dagar. 
 
Systemets delar 
Systemets olika huvuddelar (delsystem) i en normalkonfiguration: 

1. ProACT® - systemets första steg: slamnedbrytning (ersätts ibland av 3K-brunn+ pumpbrunn) 
2. InterACT® - systemets andra steg: det huvudsakliga reningssteget 
3. ContACT® - systemets elektroniska styr- och övervakningssystem (se separat handledning) 

 
Beroende på tillval finns också följande delsystem 

4. ReACT® - kalkbaserat efterpoleringssteg för ytterligare fosforreduktion (Se Appendix A) 
 

I det fall ProACT® inte ingår i systemet och InterACT® ska anslutas till en befintlig trekammarbrunn så 
beskrivs detta i Appendix B. 
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Följande enkla riktlinjer kan tjäna som utgångspunkt för den fysiska planeringen: 
 
 
Huvudsakliga mått och förläggningsdjup 
 
ProACT® 
Tankens totala höjd:  2,8 m från botten till manluckan. Manluckan bör ligga i                         
 markplanet. 
Tankens diameter:  2,1 m 
Manluckans diameter:  0,8 m 
Markförankringsflänsens sidlängd:  2,4 m (botten är kvadratisk och sticker ut runtom tanken för att            
           underlätta tankens förankring i marken, dvs motverka 
                          deplacementkrafterna). 
Vikt: 550 kg 
Anslutningsnivåer (under manlucka): 
- inkommande avlopp:  0,8 m  
- utlopp:  0,8 m  
 
InterACT® 
Tankens totala höjd:  2,2 m  
Tankens diameter:  2,1 m 
Vikt: 580 kg 
 
Rekommenderat förläggningsdjup: 1,9 – 2,1 m 
Markförankringsflänsens diameter:  2,4 m (botten är kvadratisk och sticker ut runtom tanken för att 
           underlätta tankens förankring i marken, dvs motverka 
                          deplacementkrafterna). 
Anslutningsnivåer:  Alla anslutningar i marknivå 
 
ReACT® (för 500 kg Polonite-kalk) 
Tankens totala höjd:  2,0 m 
Tankens diameter:  1,0 m 
Lockets diameter < 1,2 m 
Rekommenderat förläggningsdjup: 1,9 m 
 
Vikt (exkl. Polonitekalk): < 100 kg 
Anslutningsnivåer (från tankens botten): 
- inlopp:  1,4 m  
- utlopp:  1,0 m  
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Övergripande systemutformning 
Fig 1 nedan återger en komplett ”normalinstallation”. Se nedan för olika varianter. 

 
Fig 1. Övergripande systemutformning. 
 
 
Definitioner  
I texten nedan hänvisas på flera ställen till ”bioblock” och ”bioblocksrör”. Med detta avses de 
svarta spiralformade rör som används dels som växtyta för mikroorganismer, dels som struktur för att 
fixera vattenväxternas rötter. 
 
Placering 
Placeringen på fastigheten bestäms efter praktiska och estetiska överväganden. Några aspekter bör 
dock beaktas: 
 

 Växtligheten i InterACT® trivs bäst i soliga lägen. 
 

 Undvik att placera InterACT® under träd eller annan vegetation. 
 

 Placera systemet om möjligt minst 10 meter från bostadshus. 
 

 Utnyttja om möjligt naturliga fall på tomten: 
 

o Fall från utloppspunkt i huset till inloppet i ProACT® 
o Fall från utloppet från InterACT® till inloppet i ReACT® 
o Fall från utloppet i ReACT® till lokal recipient 
o InterACT® installeras med bakfall i relation till ProACT® 

 
 

 Om det inte går att hitta en placering på tomten där avloppsröret från huset kan ledas med 
självfall in till ProACT® återstår att anlägga en pumpbrunn med virvelpump eller skärande 
pump mellan huset och ProACT®. 
 

 Om manluckan på ProACT® hamnar under marknivå finns förhöjningar att beställa. Max 
förhöjning är 600 mm. Notera att ProACT® då ska avlastas med frigolit eller liknande så att det 
inte blir för hög belastning på kupollocket. Fyll först upp så mycket att en horisontell yta erhålls 
på den nivå där tornet möter kupollocket, och lägg sedan frigolit eller dylikt upp till strax under 
markytan.  
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Mark- och grävarbeten 
ProACT® måste förläggas på en nivå som säkerställer att det avloppsvatten som pumpas vidare till 
InterACT® inte kan bli stående i röret när pumpsekvensen avslutas, utan då av sig självt rinner tillbaka 
ned i ProACT® för att undvika frysrisk. Höjdskillnaden mellan utlopp på ProACT® och inlopp på 
InterACT® bör vara minst 0,3 meter. 
 
Så länge som höjdskillnaderna enligt ovan beaktas så kan ProACT® och InterACT® placeras relativt 
oberoende av varandra. Om avståndet mellan ProACT® och InterACT® är mer än 10 meter behöver 
parameterinställningarna i styrelektroniken justeras, rådgör i sådana fall med leverantören. Oavsett 
avståndet måste PEM-slangen ha en kontinuerlig lutning tillbaka mot ProACT®, enligt ovan. 
 
Om möjligt bör utloppet från InterACT® arrangeras så att vattnet rinner med självfall till den lokala 
utsläppspunkten (för att undvika att extra pumpar måste installeras). Under alla omständigheter 
måste utloppet anordnas så att utloppsvattnet snabbt rinner undan (vatten får inte bli stående i rör 
som inte ligger frysskyddat). Om tveksamheter råder på denna punkt finns det möjligheter att lägga 
självreglerande elvärmekablar i berörda rör. 
 
Tänk igenom hur utloppsvattnet från ACT® ska föras vidare om det inte finns en befintlig lösning för 
detta (t ex en befintlig stenkista eller annan infiltrationsmöjlighet); ska det infiltreras lokalt, ska det 
ledas till en damm eller lokalt vattendrag, eller ska det rinna vidare till något dike etc? 
 
För båda tankarna gäller att den grävda gropen ska ha en bottenyta som medger att tankarnas 
bottenplattor på 2,4 x 2,4 meter kan stå jämnt och stadigt. Genom tankarnas stora bottenplattor är det 
normalt inte nödvändigt att förankra tankarna i ett betongfundament etc. 
 
Efter att tankarna fyllts med vatten så väger dessa cirka 6 ton per tank. Det är följaktligen väsentligt 
att marken under tankarna har tillräcklig bärighet för att undvika risk för sättningar. Botten av groparna 
måste därför hårdgöras medelst kompaktering (”paddning”) innan tankarna lyfts på plats. Om 
bärigheten i befintligt markmaterial inte bedöms som tillräcklig ska ytterligare material schaktas ur och 
ett tillräckligt bärlager anläggas, t ex ett lager med 0 – 40 på fiberduk. Omedelbart under tankens 
botten (ovanpå bärlagret) ska anbringas ett lager med cirka 100 mm sand. Detta jämnas av för att 
säkerställa en horisontell och jämn yta. Sandlagret är väsentligt dels för att undvika risk för att vassa 
stenkanter kan komma i kontakt med tankens botten, dels för att säkerställa att tyngden från den 
vattenfyllda tanken fördelas jämnt. 
 
ProACT® ska grävas ned helt så att endast manluckan blir synlig ovan marknivån. Vid behov 
anpassas höjden på tornet under manluckan. Förläggningsdjupet för ProACT® kan också behöva 
anpassas till nivån där avloppsröret från huset ligger. Se ovan angående avlastning av tankens 
kupollock när förlängning används 
 
InterACT® ska anläggas på sådant djup att tankens överkant hamnar cirka 20 (20 +/- 10) cm ovan 
marknivån. 
 
För återfyllnad runt tankarna måste sand eller annat material som inte kan skada plasttankarna 
användas. I takt med att man återfyller runt tanken skall den också fyllas med vatten. Detta görs 
lämpligen växelvis så att man börjar med cirka 50 cm vatten och därefter cirka 1 m fyllnadsmassa, 
åtföljt av cirka 1 m vatten och så vidare. Skälet till detta är att förhindra att tanken deformeras i 
samband med att man paddar. Tänk på att det totalt är ganska stora volymer som krävs innan 
systemet är fyllt, cirka 11 kubik (detta är inklusive ProACT®). Har man egen brunn med begränsad 
kapacitet kan detta ta en del tid. Vill man påskynda processen kan man överväga att ta dit en tankbil 
med färskvatten. 
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Frostskydd 
Om man ser till att det finns tillräckligt fall i de ytligt liggande rören så att inget vatten riskerar att bli 
stående där det kan bli utsatt för kyla, så uppstår normalt inga frostrelaterade problem. Finns det 
tveksamheter på denna punkt så finns det möjlighet att i de ytligt liggande rören lägga in 
självreglerande elvärmekablar. 
 
 
VVS-arbeten 
Alla rördragningar från huset till systemet och mellan systemets olika delar kan utföras med standard 
VVS-komponenter:  
- Anslutningar mellan ProACT® och InterACT® görs med 40 mm PEM-slang. 
 

 
 
 

Fig 2. Inkommande rör till ProACT® från huset görs med standard 110 mm avloppsrör. OBS: Vrid ej inloppsröret i tanken. 
 
 

 
 
Fig 3. Anslutningen från vattenpumpen i ProACT® (till InterACT®) görs med 40 mm PEM-slang. 
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Fig 4. Inloppet till InterACT® är anpassat för 40 mm PEM-slang. För in PEM-slangen hela vägen fram till böjen. 
  

 
 
Fig 5. Utloppet från InterACT® är anpassat för standard 110 mm avloppsrör 
 
Om befintliga avloppsrör från huset och till ACT® ska utnyttjas bör status på dessa först kontrolleras 
(speciellt viktigt om det handlar om betongrör). Inte bara för att avloppsvatten okontrollerat kan läcka 
ut från sådana rör, utan framförallt därför att regnvatten och grundvatten kan läcka in genom 
gamla/dåliga avloppsrör och därvid skapa volymmässiga överbelastningar i det avloppsreningssystem 
som rören är kopplade till. Man måste också förvissa sig om att dagvattenavledning, markdränering, 
pooler, spabad eller liknande enheter med stora vattenvolymer inte är sammankopplade med 
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avloppsröret. Inte heller får backspolningsvatten från färskvattenfilter ledas in i bioreningsverket, utan 
sådant vatten ska ledas direkt till dagvattensystemet. Alnarp Cleanwater kan inte ta något som helst 
ansvar för konsekvenser av överbelastningar av systemet beroende på att ovidkommande vatten 
belastar bioreningsverket 
 
Allmänt om markförläggning av PEM-slang 
Försök lägga PEM-slangen så att installationen klarar en viss sättning i marken utan att PEM-slangen 
kryper ur sin anslutning (ofta ”sätter sig” marken lite efter återfyllnad varvid PEM-slangen kan pressas 
nedåt och i värsta fall lossna från sina kopplingar). För att minimera slangens rörelse skall denna 
läggas på packad mark fram till InterACT® där en 90 graders böj monteras för att sedan fortsätta 
vertikalt in i InterACT®-tankens inlopp (se fig. 7). 
 

 
Fig 7. Slang mellan ProACT®/PumpACT® och InterACT® (Pem-slangen på bilden är förlagd med kort avstånd. Den raka 
kopplingen till höger i bild är den redan monterade anslutningen som visas i Fig. 3)  
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Installation av vattenpump 
När tankar och alla rörkopplingar är på plats i marken ska den medlevererade vattenpumpen 
installeras. Denna placeras stående i den inre brunnen i ProACT® ovanpå de bioblocksmoduler som 
finns där. Den får ej komma i kontakt med nivåspröten. Pumpen ansluts till den förmonterade 90-
graders kopplingen. 
 

 
 
Fig 8. Vattenpumpens placering mitt i ProACT®-tankens innertank 

 
 
Installation av luftpump 
Luftpumpen placeras stående ovanpå den upphöja plattan genom vilken luftröret sticker upp. 
Luftpumpens gummirör skall riktas mot tankens ytterkant så att det L-formade gummiröret enkelt kan 
ansluta pumpen till det uppstickande luftrör som är monterat på insidan av tankens yttervägg. När 
luftpumpen är igång, kontrollera att luftbubblorna inte syns i den öppna vattenspegeln utan enbart i 
vattnet under luckan (detta syns inte utifrån om inte luckan är avskruvad, men man hör att det 
bubblar).  
 
Luftpumpens anslutningskabel sammankopplas med motsvarande markkabel i en kopplingsdosa 
skyddsklass IP 65 eller högre, vilken finns förmonterad på tankens utsida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 9. Kopplingsdosa på utsidan av InterACT 
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Fig 10. Luftröret i InterACT® innan luftpumpen installerats 

 
 

             
 
Fig 11. Luftpumpens placering Fig 12. Gummiröret från pumpen säkras med medföljande klämmor 
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Luftningsrör 
Kontrollera luftningsrörets läge på inkommande rör till InterACT® efter att tankarna satts på plats i 
marken. Den ska vara vänd in mot tankens centrum (Fig 13).  
 

                     
 

Fig 13. Luftning inloppsrör 
 
 
 
Övrigt – frågor 
Kontakta en representant för Alnarp Cleanwater om det finns frågor eller oklarheter som inte besvaras 
i denna installationshandledning. 
 


