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1 Objekt 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Ventiltillverkarna i Norr AB utfört en 
geoteknisk syn av fastigheten Kallax 17:1 i byn Kallax, ca 10 km sydväst om 
Luleå. I samband med fältsynen har även provgropsgrävning med 
grävmaskin utförts. Föreliggande PM innefattar resultat av fältsyn samt 
beskrivning av geotekniska förutsättningar på aktuell fastighet och därtill 
grundläggningsrekommendationer för såväl vägar, VA samt bostäder. 
 
På fastigheten planeras ett nytt bostadsområde med ett 20-tal hustomter, 
tillfartsvägar, vattenuttag samt avlopp och reningsverk. De geotekniska 
förutsättningarna har undersökts genom studie av jordartskartor, fältsyn 
samt medverkan vid provgropsgrävning och dokumentation av detta. 
 
Följande kartskiss redogör för var aktuell fastighet finns belägen, se figur 1. 
 

 
 

Figur 1. Plankarta med ungefärligt läge på fastighet. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna utredning har varit att översiktligt utreda de geotekniska 
förutsättningarna inom fastigheten för att på så vis klargöra 
grundläggningsförhållanden för såväl kommande hus, vägar, VA etc. 
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1.2 Befintliga byggnader/anläggningar 
Inom undersökt område finns en nyanlagd brunn i norra hörnet som har för 
avsikt att försörja bostadshus med färskvatten.  
 
Djupa diken för avvattning förekommer inom fastigheten i både nord-sydlig 
och öst-västlig riktning. 
 
Befintlig bebyggelse finns även i det direkta närområdet, nordost om 
fastigheten. 

2 Underlag 
Inga tidigare geotekniska undersökningar har tillhandahållits. 
 
Den kvartärgeologiska kartan (jordartskartan) som tillhandahålls av SGU 
(www.sgu.se) har studerats och visas nedan i figur 2. 

3 Utförda undersökningar 

3.1 Fältgeoteknik 
Ingen geoteknisk undersökning har utförts med borrbandvagn i detta 
skede.  
 
Provgropsgrävning har utförts med grävmaskin (Volvo ECR88) i tre punkter 
som placerats ut för att täcka in och ge en representativ bild av de 
geotekniska förutsättningarna på fastigheten. Protokoll från detta hänvisas 
till bilaga 1.1 – bilaga 1.3.  

3.2 Laboratorium 
Totalt 2 jordprov har lämnats in på ackrediterat laboratorium (MRM Konsult 
AB i Luleå) för siktanalys och jordartsbestämning samt klassificering. 
 
Resultat av dessa analyser redogörs för i bilaga 2. 

4 Mark- och jordlagerförhållanden 

4.1 Topografi 
Fastighetens topografi är generellt sett mycket plan. Ingen detaljerad 
inmätning av markytan har dock utförts, höjddatan från provgroparna är 
bestämd med handhållen GPS med låg noggrannhet på höjden (z-värde). 
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Större delen av området, som utgörs av avverkad ängsmark, är relativt plan 
med befintlig markyta på nivå ca +10 (± 1-2 meter). Mot den nordvästra 
delen av området höjer sig marken något och vid utförd provgrop i västra 
hörnet har markytan mätts in på nivån ca +15. 

4.2 Vegetation 
Större delen av fastigheten utgörs av avverkad ängsmark med enstaka 
större björkar och högt gräs.  
 
Längs den nordvästra kanten av fastigheten höjer sig marken något och 
utgörs av skogslandskap med ljung och mestadels tall och granskog. En 
mindre tjärn/kärr återfinns även här, upp mot det norra hörnet, och i 
området nedanför detta (sydost om tjärnen) är marken betydligt blötare 
med mossa och skogen består mer av större gran och björk. Även i det 
norra hörnet är marken blöt/sank och skogen utgörs mest av mindre sly av 
lövträd. 

4.3 Geotekniska förhållanden 
Kvartärgeologiska kartan för området redogörs för i figur 2 nedan. Enligt 
denna utgörs fastigheten uteslutande av morän och postglacial sand. 
Finkorniga sediment av silt skjuter in från syd och även i norra delarna på 
kartan. Jordartskartan i området är tolkad utifrån flygfoton och IR-
scanningar och noggrannheten bedöms ej vara hög. Utförd fältsyn och 
provgropsgrävning visar dock på en något annorlunda geologi. 
 
 

 
Figur 2. Kvartärgeologisk karta över området (jordartskarta). 
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Delområde 1 
I det östra hörnet och mot de centrala delarna av fastigheten, delområde 1 -

bilaga 3, utgörs marken av avverkad och väl avvattnad ängsmark. En 
provgrop (PG 3) är utförd inom området och där består marken överst av 
vegetationsjord/mulljord ner till ca 0,1 meters djup. Därunder förekommer 
en löst lagrad rostbrun siltig finsand (si Saf) ner till ca 1,1 meters djup. Detta 
underlagras av en lös till halvfast lerig finsandig silt (le saf Si) ner till ca 3,1 
meters djup. Silten underlagras av fast lagrad sandig siltmorän (sa SiMn) 
och provgropen avbröts på 3,6 meters djup. 
 
Ett vattenförande och grövre sandskikt har påträffats på ca 2,1 meters djup 
och ett än mer vattenförande skikt påträffas vid ca 3 meters djup. Strax 
ovan moränen. En bedömning är att grundvattennivån förekommer mellan 
2-3 meters djup, vid riklig nederbörd och snösmältningsperiod kan 
grundvattnet påträffas ännu grundare under markytan. 

 
Inget berg har påträffats vid grävningen. Bergförekomst inom 
grundläggningsdjup för VA bedöms ej sannolikt i detta område.  

 
 

Djup 
(m) 

Jordlager 
Material-

typ 
Tjälfarlighets-

klass 
Schaktbarhets-

klass 

0,0-0,1 Veg/mull 6B 1 1 

0,1-1,1 si Saf (rostbrun) 3B-5A 2-4 1-2 

1,1-3,1 le saf Si (grå) 5A 4 2-3 

3,1-3,6 sa SiMn 5A 4 4-5 

Figur 3. Sammanställning jordlagerföljd vid provgropsgrävning, provgrop 3. 
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Delområde 2 
I det västra hörnet av fastigheten, delområde 2 - bilaga 3, består marken av 
skogsmark av höglänt och torrare karaktär. Området angränsar till ett 
hygge och en del större block förekommer i ytan (normalblockigt). 
 
En provgrop (PG 1) är utförd inom området och där består marken överst 
av vegetationsjord/mulljord ner till 0,3 meters djup. Därunder återfinns en 
löst lagrad grusig siltig sand (gr si Sa) och sandig silt (sa Si) ner till 0,9 
meters djup. Detta underlagras av en mycket fast siltig sandmorän (si SaMn) 
och provgropen avbröts vid 1,5 meters djup.  
 
Inget grundvatten har konstaterats innan återfyllning, dock sipprar vatten in 
i gropen från under den översta vegetationsjorden. Detta bedöms som 
ytvatten från nederbörd.  
 
Inget berg har påträffats vid grävningen. Ytlig bergförekomst inom 
grundläggningsdjup för VA bedöms ej sannolikt men kan ej uteslutas i 
detta skede, kompletteringar krävs för att fastställa detta.  
 

 
 

Djup 
(m) 

Jordlager 
Material-

typ 
Tjälfarlighets-

klass 
Schaktbarhets-

klass 

0,0-0,3 Veg/mull 6B 1 1 

0,3-0,9 gr si Sa / sa Si 3B-5A 2-4 1-2 

0,9-1,5 Si SaMn 4A 3 4-5 

Figur 4. Sammanställning jordlagerföljd vid provgropsgrävning, provgrop 1. 
 
Delområde 3 
Området utgörs av den korridor där infartsväg skall anläggas mot 
landsvägen. Här utgörs marken idag av brukad ängsmark. 
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Enligt jordartskartan, figur 2, utgörs marken av siltiga sediment. Det är 
rimligt att anta att sedimenten även kan vara leriga mot djupet och med 
mäktighet om 3-4 meter eller mer. 
 
Ingen verifiering av jordlagerförhållandena har utförts i detta skede. 
 
Delområde 4 
I det södra hörnet av fastigheten, delområde 4 - bilaga 3, har mindre 
vattenansamlingar konstaterats i markytan. Området bedöms i övrigt vara 
likvärdig den som beskrivs i delområde 1. Det ytligt förekommande vattnet 
bedöms kunna ledas bort på enkelt sätt vid avteckning av området och 
anläggande av öppna diken.  
 
En provgrop (PG 2) är utförd inom området och där består marken överst 
av vegetationsjord/mulljord ner till ca 0,15 meters djup. Därunder återfinns 
lös rostbrun siltig sand (si Sa) eller siltig finsand (si Saf) till ca 0,8 meters 
djup. Sanden underlagras av lös till halvfast grå finsandig silt (saf Si) ner till 
ca 1,7 meters djup ovan en fast lagrad sandig siltig morän (sa si Mn). 
Provgropen har avbrutits 2,1 meter under befintlig markyta.  
 

 
 

Djup 
(m) 

Jordlager 
Material-

typ 
Tjälfarlighets-

klass 
Schaktbarhets-

klass 

0,0-0,15 Veg/mull 6B 1 1 

0,15-0,8 si Sa / si Saf 3B 2 1-2 

0,8-1,7 saf Si 5A 4 2-3 

1,7-2,1 sa si Mn 3B-4A 2-3 4-5 

 
Figur 5. Sammanställning jordlagerföljd vid provgropsgrävning, provgrop 2. 
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Ett vattenförande och grövre sandskikt har påträffats på ca 1,2 meters djup 
och ett annat på 1,5 meters djup. En bedömning är att grundvattennivån i 
området förekommer från markytan och ner mot ca 2 meters djup och 
varierar över året. 

 
Inget berg har påträffats vid grävningen. Bergförekomst inom 
grundläggningsdjup för VA bedöms ej sannolikt inom detta område men 
kan inte helt uteslutas i detta skede. 
 
Delområde 5 
I det norra hörnet av fastigheten och mot det västra, delområde 5 - bilaga 3, 

är marken av karaktären skogsmark/blötmark då ovanliggande tjärn 
breddar över och delvis dränker området.  
 
Ingen provgrop har utförts i detta skede men bedömningen efter 
sticksondering är att marken överst består av vegetations-/mulljord och 
mossa till mellan 0,2-0,8 meters djup. Därunder består troligen marken av 
siltiga sediment ovan fast morän. Fast botten bedöms påträffas mellan 1-3 
meters djup men har ej verifierats i detta skede. 

4.4 Tjäle 
Det maximala tjäldjupet inom Luleå Kommun är 2,2 meter. Detta betyder att 
tjällyftningar kan uppstå i olika omfattning om tjälaktiv jord förkommer 
inom djupet 2,2 meter. Jordmaterial klassificeras efter sina tjälande 
egenskaper enligt följande fyra klasser: 
 

� tjälfarlighetsklass 1 – icke tjällyftande jordarter  
� tjälfarlighetsklass 2 – något tjällyftande jordarter 
� tjälfarlighetsklass 3 – måttligt tjällyftande jordarter 
� tjälfarlighetsklass 4 – mycket tjällyftande jordarter 

 
I ovanstående figurer 3-5, har jordlagerföljden sammanställts i tabellform 
med bedömd materialtyp och tjälfarlighetsklass. Jordmaterialen har 
klassificerats okulärt enligt tabell CB/1 i Anläggnings AMA13 samt i 
laboratorium genom bestämning av kornstorlekskurva (siktning). 
 
Fastigheten präglas av jordarter som klassificeras som måttligt till mycket 
tjällyftande. 
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5 Geohydrologiska förhållanden 
Inga grundvattenrör har monterats vid undersökningen. Grundvattenytans 
nivå har dock bedömts vid provgropsgrävningar. Vid grävningarna har 
vattenförande skikt påträffats på varierande djup inom området.  
 
Grundvattenytans läge varierar troligen över säsongen (exempelvis högre 
vid kraftig nederbörd och smältperiod) men förekommer rimligen mellan 1-
4 meter under befintlig markyta. I blötare områden ligger grundvattenytan 
troligen i nivå med befintlig markyta under vissa perioder på året. 

6 Miljö 
Inga miljögeotekniska undersökningar har utförts. 
 
Mätning av markradon har föreslagits utföras direkt av beställaren och 
innefattas således ej i denna utredning. 
 
Gränsvärdet för ”låg radonhalt” är 10 kBq/m3. Enligt Statens planverk, 
rapport 59:1982, behövs inga radonskyddande åtgärder för nybyggnation i 
mark med ”låg radonhalt”. 

7 Rekommendationer 

7.1 Schakt 
Jordmaterialets schaktbarhetsklass har redogjorts för i figur 3-5 och utgår 
från utförda provgropar. Generellt kan sägas att ytligt förekommande sand 
och siltiga sediment klassificerats som schaktbarhetsklass 1-3 (gynnsamt). 
Underliggande fast morän (bottenmorän) är betydligt mer svårforcerad och 
klassificeras som schaktbarhetsklass 4-5. För att lättare utföra schakt i 
moränen bör lämplig maskin och tandad skopa användas.  

7.2 Stabilitet 
Inga beräkningar har utförts, dock konstateras de geotekniska förhållanden 
samt aktuell topografi gynnsam och områdets totalstabilitet bedöms vara 
tillfredställande. 
 
Lokalstabilitet skall beaktas av respektive entreprenör vid schakter djupare 
än 2 meter. Detta gäller främst vid schakt för VA-ledning där geotekniska 
förstärkningsåtgärder kan bli aktuella. 
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7.3 Bärighet 
Bärigheten för respektive tomt kan ej fastställas i detta skede, 
kompletteringar med geoteknisk borrigg krävs. 
 
Generella dimensionerande grundtrycksvärden ges i kapitel 7.4 – tabell 1. 

7.4 Grundläggning – hus/byggnader 
Grundläggning av byggnader kan ske som fribärande golvbjälklag med 
plintar eller platta på mark. Grundläggning med sk torpargrund bör 
erfarenhetsmässigt undvikas på grund av potentiella framtida fuktproblem, 
så även källare. I de nordvästra delarna där marken höjer sig något kan hus 
eventuellt uppföras i suterräng förutsatt att erforderlig dränering utförs i 
bakkant av byggnaden.  
 
Nedanstående tabell 1 visar dimensionerande grundtrycksvärde för 
plattgrundläggning i geoteknisk kategori 1 (GK 1).  
 

Tabell 1.  Dimensionerande grundtrycksvärde för plattor i geoteknisk kategori 13 

(enligt BFS 2011.10-EKS8, tabell I-2) 

Jordmaterial fd (kPa) Jordmaterial fd (kPa) 

Berg 400 Sand2 100 

Morän 200 Silt2 50 

Grus 150 Fast lera1 100 

 

1 Karakteristisk skjuvhållfasthet >50 kPa vid odränerade förhållanden 
2 För sand och silt ska fd begränsas till halva tabellvärdet, om grundvattenytan är 

högre belägen än en halv plattbredd under grundläggningsnivån 
3 Om olika jordlager förekommer inom ett djup av dubbla plattbredden räknat från 

grundläggningsnivån, ska dimensionerande grundtrycksvärden väljas med ledning 
av det sämsta förekommande materialet. 

 
Vid tomter där marken överst består av lös silt och siltig sand bör 
utskiftning ske till fast morän med återfyllning av icke tjälaktivt 
krossmaterial. Detta förfarande medger dimensionerande grundtrycksvärde 
vid platta på mark på 200 kPa. Sker grundläggning på den lösa silten eller 
sanden reduceras dimensionerande grundtrycksvärdet till 50 respektive 100 
kPa. 
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I områdets södra delar och mot sydost (främst delområde 1), där 
sedimentdjupen ökar till 3-4 meter, reduceras dimensionerande 
grundtrycksvärde till 50 kPa. Det är inte heller ekonomiskt rimligt att utföra 
en utskiftning/urgrävning till fast morän när djupet överstiger ca 2 meter. 
Observera även att vid en högt förekommande grundvattennivå (en halv 
plattbredd under grundläggningsnivån) så skall dimensionerande 
grundtrycksvärde reduceras till hälften. 
 
Husgundläggning skall utföras frostfritt vilket medför att eventuell 
plintgrundläggning grävs till frostfritt djup eller att isolering av platta på 
mark utförs med markisolering enligt aktuell tillverkares dimensionering. 
Utkragning utanför kantbalken skall utföras enligt tillverkarens anvisningar 
och föreliggande byggnormer. 

7.5 Grundläggning – VA (vatten och avlopp) 
Grundläggning av vatten och avlopp bör utföras på frostfritt djup (2,2 
meter) och således schakt till ca 2,5 meters djup. I lägre förekommande 
områden kan även schakt till större djup än 2,5 meter krävas för att få rätt 
fall på ledningar. 
 
Siltjordar är flytbenägna vid vattenmättat tillstånd vilket skall beaktas vid 
schaktarbeten. För att utföra ledningsschakter med tillfredställande säkerhet 
mot ras och skred bör slänterna läggas i lutning ej brantare än 1:1 (45 
grader) för schakter ovan grundvattenytan (källa: Schakta säkert). För 
schakter under grundvattenytan bör geotekniska åtgärder vidtas, 
exempelvis schakt inom spontlåda. Länshållning av schakt kommer troligen 
krävas liksom etappvis schakt. Vald entreprenör ansvarar för 
schaktstabiliteten och skall verifiera stabiliteten för vald metod i 
arbetsberedningar. 
 
Viss risk för ytligt berg ovan grundläggningsnivån föreligger, främst i de 
nordliga och nordvästra delarna av fastigheten. Kompletterande 
geotekniska undersökningar föreslås för detta ändamål se kapitel 7.8. Om 
sprängning av berg erfordras skall detta beaktas vid arbetsberedningens 
utformande, avseende schaktstabilitet och vibrationer. 

7.6 Grundläggning – vägar/gata 
Planerade vägar inom området planeras utföras med obundet bärlager 
(grusväg) varpå känsligheten mot tjällyftningar ej är kritisk.   
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Vägöverbyggnaden bör dimensioneras i senare skede då 
belastningsförutsättningarna är fastställda. Ett förslag till uppbyggnaden 
följer enligt nedan: 
 

� 5 cm  slitlager 
� 10-15 cm bärlager 
� 20-30 cm  förstärkningslager  
� - cm materialskiljande lager av geotextil 

 

Total överbyggnadstjocklek föreslås således till 40-50 cm. Vägar kan 
anläggas på naturlig mark efter att vegetationsjord avlägsnats och geotextil 
lagts ut på terrassen som materialskiljande lager. 
 
I blötare delområden bör förstärkningslagret kompletteras med bergkross 
(100-200 mm) i botten med ca 30 cm tjocklek vid behov. 

7.7 Tjäle 
Byggnader skall tjälisoleras med markisolering eller utskiftning av 
jordmassor till frostfritt djup. Se även kapitel 7.4.  
 
Rörelsekänsliga ytor, mot exempelvis garageuppfart, entréer etc. bör även 
tjälskyddas med markisolering eller liknande. 
 
Vägar skall utföras som grusvägar och eventuella rörelser i vägen kan i 
senare skede åtgärdas som underhåll. 

7.8 Dränering 
Området bedöms på relativt enkelt sätt kunna dräneras ut med öppna 
diken som ansluter till befintliga diken i området.  
 

Husgrunder, främst inom delområde 4 och 5 samt till viss del delområde 1, 
bör utföras med dränering runt byggnaden som ansluter till anlagt 
dagvattensystem eller öppna diken. 

7.9 Kompletterande geoteknisk undersökning 
Föreliggande geoteknisk utredning har utförts i tidigt skede och är ej 
detaljerad. För att fastställa grundläggningsförhållandena på varje tomt 
samt för VA och gator föreslås följande kompletteringar utföras i senare 
skede. 
 

Tomter/husgrundläggningar  
För att fastställa bärighet och dimensionerande grundtrycksvärde för 
respektive tomt bör en sondering utföras i respektive tomt (helst i läge för 
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tänkt husgrund). Viktsondering eller hejarsondering bör utföras för alla 
tomter och i hälften kan även skruvprovtagning utföras för att bestämma 
jordlagerföljden. I hälften av skruvprovtagningarna kan grundvattenrör 
installeras för mätning av grundvattennivån. 
 
I områdets sydvästra del där finsedimentens mäktighet tilltar bör även CPT-
sonderingar utföras (minst 2) och troligen även en ostörd provtagning för 
bestämning av jordens kompressionsegenskaper (sättning). 

 
Vid 20 hustomter ger detta således: 
 
� 10 st  viktsonderingar (Vim), 
� 10 st  hejarsonderingar (HfA), 
� 10 st  skruvprovtagningar (Skr), 
� 5 st grundvattenrör (Gw), 
� 2-3 st CPT-sonderingar (CPT) och 
� 1 st kolvprovtagning (Kv). 

 
VA 
Bergförekomst ovan grundläggningsnivån för VA-ledning riskerar att vara 
en kostnadsdrivande post för projektet. Om förutsättningarna fastställs 
genom undersökning av bergytans läge kan oförutsedda kostnader 
undvikas (i form av dyra ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA).  
 
Om jord- och bergsondering utförs i tänkt läge för VA-ledning kan djupet 
till berg bestämmas. En grov uppskattning är att detta enbart behövs 
utföras i områdets norra och nordöstra delar. Dessa undersökningar bör 
utföras stegvis där enbart ett fåtal punkter undersöks från början. Påträffas 
berg ytligt (inom 3 meter) bör utredningen utvidgas ytterligare. 
 
� ca 4 st jord- och bergsondering (JB-2). 

 
Ny anslutningsväg 
Enligt beställarens föreslagna skiss skall ny infartsväg anläggas med 
anslutning till Kallaxvägen (väg 580). För grundläggning av denna 
vägsträcka om ca 110 meter förordas att de geotekniska förutsättningarna 
utreds med minst 2 undersökningspunkter enligt följande förslag: 
 
� 2 st skruvprovtagningar (Skr), 
� 1 st viktsondering (Vim) samt 
� 1 st CPT-sondering (CPT). 
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Om lös och sättningsbenägen lera påträffas bör ovanstående förslag 
kompletteras med en ostörd provtagning (kolvprovtagning) i en punkt för 
att fastställa jordens kompressionsegenskaper. 

8 Bilagor 
Bifogade bilagor till denna PM redogörs för i tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Förteckning bilagor 

Beskrivning  
Antal sidor/ 

format 

Bilaga 1.1 Provgropsprotokoll, PG 1 2 sid/A4 

Bilaga 1.2 Provgropsprotokoll, PG 2 2 sid/A4 

Bilaga 1.3 Provgropsprotokoll, PG 3 2 sid/A4 

Bilaga 2 Laboratorieanalyser, siktanalys 2 sid/A4 

Bilaga 3 Planskiss 1 sid/A3 

 

 
 

 
 
Martin Sundvall, Geotekniker 
Luleå, 2015-10-15 
 
ÅF – Infrastructure AB 



Bilaga 1 

ALLMÄN INFORMATION 
Projekt Sektion Provgrop Nr 

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig Datum 

Topografi Markslag 

Ytblockighet                         200-630 mm       630-1800 mm       >1800 mm 
Antal block /100m2               ...............st          ................st          ...........   st 

Plushöjd MY Tjäldjup 

 
 
SYFTE 

  Best. av jordlager/bergnivå   Bestämning av schaktbarhet   Best. av tekn. eg. för grundl.  
  Klarläg. av grundvattenförhåll.   Bestämn. av resursegenskaper   Bestämn. av schaktstabilitet 
  Kartläggn. av markförorening   Kartläggn. av bef. anl./konstr.    

 
 
JORDLAGERINFORMATION 
Djup u. MY 

(m) 
Från          Till 

Prov 
Nr 

Jordart 
(fältbestämn.) 

Andel sten 
63<d<200 
(vikt-%) 

Andel block 
200<d<630 

(vikt-%) 

Andel block 
630<d 

(vikt-%) 

Anm. 
(t ex block >1800) 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
PROVGROPENS GEOMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUNDVATTEN 
Sipprar / Rinner in på …………… m djup u. markytan                 Torrt 
Flödar / Forsar in på …………… m djup u. markytan 
Vattenyta stabiliserad på ………… m djup u. markytan,   efter ca ……………….timmar 
 
 
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR     ( I BILAGA NR) 
Siktanalys wn Org halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor 

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film ……… ……… 

BU = …….m 

BÖ = …….m 

LU = …….m

LÖ = …….m

H = …….m

DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING 

BILAGA 1.1

a501220
Textruta
DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING

a501220
Textruta
ÖVRIGA ANTECKNINGARVatten som sipprar in hänförs till ytligt förekommande som ligger i gräns mellan mulljord och underliggande silt/sand. Inget vattenförande skikt noterats och heller ingen grundvattenyta

A500891
Rektangel

A500891
Bild

A500891
Textruta
Koordinater: N 65grad 31.673; O 022grad 02.498



BILAGA 1.1



Bilaga 1 

ALLMÄN INFORMATION 
Projekt Sektion Provgrop Nr 

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig Datum 

Topografi Markslag 

Ytblockighet                         200-630 mm       630-1800 mm       >1800 mm 
Antal block /100m2               ...............st          ................st          ...........   st 

Plushöjd MY Tjäldjup 

 
 
SYFTE 

  Best. av jordlager/bergnivå   Bestämning av schaktbarhet   Best. av tekn. eg. för grundl.  
  Klarläg. av grundvattenförhåll.   Bestämn. av resursegenskaper   Bestämn. av schaktstabilitet 
  Kartläggn. av markförorening   Kartläggn. av bef. anl./konstr.    

 
 
JORDLAGERINFORMATION 
Djup u. MY 

(m) 
Från          Till 

Prov 
Nr 

Jordart 
(fältbestämn.) 

Andel sten 
63<d<200 
(vikt-%) 

Andel block 
200<d<630 

(vikt-%) 

Andel block 
630<d 

(vikt-%) 

Anm. 
(t ex block >1800) 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
PROVGROPENS GEOMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUNDVATTEN 
Sipprar / Rinner in på …………… m djup u. markytan                 Torrt 
Flödar / Forsar in på …………… m djup u. markytan 
Vattenyta stabiliserad på ………… m djup u. markytan,   efter ca ……………….timmar 
 
 
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR     ( I BILAGA NR) 
Siktanalys wn Org halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor 

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film ……… ……… 

BU = …….m 

BÖ = …….m 

LU = …….m

LÖ = …….m

H = …….m

DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING 

BILAGA  1.2

a501220
Textruta
DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING

a501220
Textruta
ÖVRIGA ANTECKNINGARVatten som sipprar in lokalt hänförs till förekommande grövre sand-/siltskikt. Ett mer vattenförande lager återfinns på ca 1,5 m djup bestående av sand som syns på båda sidor om gropen.

A500891
Rektangel

A500891
Bild

A500891
Textruta
Koordinater: N 65grad 31.661, O 022grad 02.652
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Bilaga 1 

ALLMÄN INFORMATION 
Projekt Sektion Provgrop Nr 

Schaktutrustning Väderlek Temp. Ansvarig Datum 

Topografi Markslag 

Ytblockighet                         200-630 mm       630-1800 mm       >1800 mm 
Antal block /100m2               ...............st          ................st          ...........   st 

Plushöjd MY Tjäldjup 

 
 
SYFTE 

  Best. av jordlager/bergnivå   Bestämning av schaktbarhet   Best. av tekn. eg. för grundl.  
  Klarläg. av grundvattenförhåll.   Bestämn. av resursegenskaper   Bestämn. av schaktstabilitet 
  Kartläggn. av markförorening   Kartläggn. av bef. anl./konstr.    

 
 
JORDLAGERINFORMATION 
Djup u. MY 

(m) 
Från          Till 

Prov 
Nr 

Jordart 
(fältbestämn.) 

Andel sten 
63<d<200 
(vikt-%) 

Andel block 
200<d<630 

(vikt-%) 

Andel block 
630<d 

(vikt-%) 

Anm. 
(t ex block >1800) 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
PROVGROPENS GEOMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUNDVATTEN 
Sipprar / Rinner in på …………… m djup u. markytan                 Torrt 
Flödar / Forsar in på …………… m djup u. markytan 
Vattenyta stabiliserad på ………… m djup u. markytan,   efter ca ……………….timmar 
 
 
YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR     ( I BILAGA NR) 
Siktanalys wn Org halt. GV-mätning Vingborr MCV Proctor 

Los Angeles MicroDeval Krossytegr. Schaktbarhet Foto/Film ……… ……… 

BU = …….m 

BÖ = …….m 

LU = …….m

LÖ = …….m

H = …….m

DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING 

BILAGA  1.3

a501220
Textruta
DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING

a501220
Textruta
ÖVRIGA ANTECKNINGARVatten som sipprar in på 2,1 m djup hänförs till skikt med grövre vattenförande material (sand). Vid djup 3 m förekommer ett större vattenförande skikt vilket bedöms korrelera relativt väl med grundvattenytans läge.

A500891
Rektangel

A500891
Bild

A500891
Textruta
Koordinater: N 65grad 31.705, O 022grad 02.860
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Box 63 RAPPORT G 153019
971 03 LULEÅ utfärdad av ackrediterat laboratorium
Tel. 0920-60460

Reg.nummer: 151013-2

Objekt Kallax 17:1
Provt.plats Kallax by
Sekt./B-hål PG 1
Beställare ÅF Infrastructure AB
Märkning Prov nr 2 Kornstorleksfördelning enligt 

Material Jordprov SSEN 933-1:2012

Provtagare Martin Sundvall
Provt.datum 151002 SIKT ACC %

Väg nr  90,0 100

Djup 0,9-1,5 63,0 100

Entreprenör  45,0 100

Leverantör  31,5 100

    22,4 100

Halt (0.063/tot) vikt-% 35,2 16,0 95

Halt (0.002/0.063) vikt-%   11,2 94

Graderingstal; d60/d10  8,0 92

Organisk halt (Humushalt)  SSEN 1744-1:2009 5,6 90

Största sten i provet, mm :    4,0 89

Jordart  siSaTi CEN/ISO 14688-1 2,0 86

Tjälfarlighetsklass och materialtyp  3, 4A CEN/ISO 14688-2 1,0 81

Vattenkvot %  CENISO/TS 17892-1:2005 0,5 75

Glödgningsförlust vikt-%  f.d.SS 027105 0,25 64

Totalt inlämnat prov (kg): 1,1 0,125 50

Resultatet avser endast den provade mängden 0,063 35,2

Anm:  
Provningsansvarig: Datum: 151014 Tvättsikt: ja
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
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Box 63 RAPPORT G 153020
971 03 LULEÅ utfärdad av ackrediterat laboratorium
Tel. 0920-60460

Reg.nummer: 151013-2

Objekt Kallax 17:1
Provt.plats Kallax by
Sekt./B-hål PG 3
Beställare ÅF Infrastructure AB
Märkning Prov nr 2 Kornstorleksfördelning enligt 

Material Jordprov SSEN 933-1:2012

Provtagare Martin Sundvall
Provt.datum 151002 SIKT ACC %

Väg nr  90,0 100

Djup 1,4-1,6 63,0 100

Entreprenör  45,0 100

Leverantör  31,5 100

    22,4 100

Halt (0.063/tot) vikt-% 90,6 16,0 100

Halt (0.002/0.063) vikt-%   11,2 100

Graderingstal; d60/d10  8,0 100

Organisk halt (Humushalt)  SSEN 1744-1:2009 5,6 100

Största sten i provet, mm :    4,0 100

Jordart  Si CEN/ISO 14688-1 2,0 99

Tjälfarlighetsklass och materialtyp  4, 5A CEN/ISO 14688-2 1,0 99

Vattenkvot %  CENISO/TS 17892-1:2005 0,5 99

Glödgningsförlust vikt-%  f.d.SS 027105 0,25 99

Totalt inlämnat prov (kg): 1,9 0,125 97

Resultatet avser endast den provade mängden 0,063 90,6

Anm:  
Provningsansvarig: Datum: 151014 Tvättsikt: ja
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat

Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
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Exempel på åtgärd av vattnet enligt nuvarande analys skulle kunna se ut enligt 

nedan, men är bara att betrakta som ett exempel. 

 

Befintlig borrhåls pump SQ 2-85 – Varsego. 

Pumpen kan vara i minsta laget men föreslår att den behålls  

 

Beskrivning vattenverk 

Vattnet från pumpen från borrhålet pumpas in i en hydrofor  

Utgående tryck från hydroforen justeras med tryck givare för att passa 

efterföljande vattenfilter 

Enligt vattenprovet har man höga halter av järn och mangan samt färg på vattnet 

Filter som levereras för montage i servicebyggnaden 

 Sediment/förfilter                                   

 Järn/mangan filter          

 Aktiv kolfilter                                         

 2 st. UV Filter (2x39w 80 l/m) för montering efter 

reservoar                                           

Renat vatten går till en drickvattenreservoar på 12 m3 

2st tryckstegring pumpar monteras i reservoaren  

Pumparna startar växelvis. Vid höga utflöden av vatten så startar även pump 2 

för att ge ett så konstant vatten tryck som möjligt   

Pumparna styrs med tryckgivare. 
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BAGA Compact C 8800 
 

Produktspecifikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bilden ovan visar reningsverket med tillval 

  
Max Flöde 19  m3 / dygn 
Max Organisk Belastning 8,8 kg BOD7  / dygn 
 (Motsvarar 125 PE / ca 35 hushåll) 
Reduktion  
BOD7  >90% eller <15 mg/l med tillvalet Efterpolering 
CODCR >90% 
Ptot  >90% eller <0,5 mg/l med tillvalet Efterpolering 
SS  >90% 
Ntot  20-60%* (*Se kapitel 3.2 för mera information) 
Hälsoskydd God hygienisk standard i nivå med 

badvattenkvalitet (Med tillvalet UV-Ljus) 
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Revisionshistorik 
 

Rev Datum Utfört av Ändringar / Tillägg Granskat av 

1.1 140314 SBE First Shot  
     
     
     
     

 
Innehållet i detta dokument är baserat på rådande tekniska specifikationer vid tiden för publicering. BAGA 
förbehåller sig rätten till tekniska ändringar inom ramen för produktutveckling, 
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1. Ordlista 

Ord / Förkortning Förklaring 

BOD Biochemical Oxygen Demand. Biokemiska syreförbrukande ämnen. 
 

BOD7 Beskriver den mätmetod som används för att mäta mängden av biokemiska 
syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet. 

COD Chemical Oxygen Demand. Kemiska syreförbrukande ämnen. 
 

CODcr Beskriver den mätmetod som används för att mäta mängden av kemiska 
syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet. 

Hygienisering Reduktion av bakterier. T ex E-coli och Intestinala Enterokocker.  
 

Ntot Mått på totalkväve. Totala mängden kväve i avloppsvattnet. 
 

PE Personekvivalent. Branschterm för att ange antal personer som förväntas 
använda ett reningsverk. En PE antas ge upphov till en viss belastning av 
reningsverket, dvs ett visst antal liter avloppsvatten per dygn innehållande en viss 
mängd olika ämnen som önskas reduceras. 

Ptot Mått på totalfosfor. Totala mängden fosfor i avloppsvattnet. 
 

SS Suspended Solids. Suspenderande ämnen. Slam och Partiklar i avloppsvattnet. 
 

UV-Ljus Ultraviolett Ljus. Används för hygienisering.  
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2. Inledning 

BAGA Compact är en serie reningsverk som finns i olika storlekar och utföranden för att kunna möta olika typer 
av behov och krav. Detta dokument specificerar egenskaperna för Baga Compact C 8800. Denna modell kan 
kombineras med två tillval, efterpoleringstank samt UV-ljus för hygienisering. 
 
BAGA Compact är resultatet av många års erfarenhet av processer för rening av avloppsvatten från hushåll. 
Reningsverket kombinerar hydrauliska, biologiska och kemiska processer i olika beståndsdelar som samverkar 
till en helhet med önskad prestanda.  
 
Reningsverkets huvudbeståndsdelar och dess funktion är: 
 
 Reservoar för buffring av inkommande volymer  

 
 Slamavskiljare för slamavskiljning, sedimentering och fosforreduktion  

 
 Slamsilo för slamlagring och slamtömning 

 
 Bioreaktorer för biologisk (naturlig) rening med hjälp av mikroorganismer  

 
 Efterpoleringstank för eftersedimentering och fosforreduktion (tillval) 

 

 UV-Ljus för hygienisering av det renade vattnet (tillval) 
 

 Servicehus med plats för automatik, processutrustning m.m. 

Reningsverkets automatik styr och övervakar reningsprocessen kontinuerligt. Statusinformation och Larm 
skickas med SMS till driftsansvariga. (Vid tecknande av serviceavtal). 
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 Bra att veta 

 Leveransen från Baga innehåller delar och komponenter för ett komplett reningsverk. 
Om inte annat specifikt avtalats i offerten innehåller leveransen dock inte:  
 

 Anläggningsarbete, inklusive husgrund 
 Elinstallation 
 Montering och installation av komponenter (pumpar, givare etc) i tankarna. 
 Kabelrör och VA-rör mellan tankarna samt mellan tankar och servicehus 

 
Dessa punkter ombesörjs normalt av entreprenören. Entreprenören erhåller en detaljerad 
installationsavsining för anläggning och installation av reningsverket.  
 
BAGA kan erbjuda hjälp med montering och installation av komponenter (pumpar, givare etc) i tankarna. 
Kontakta BAGA för information och aktuella prisuppgifter eller referera till aktuell offert. 
 

 BAGA utför besiktning och kontroll av reningsverket vid lämpligt skede i anläggnings- och 
installationsarbetet samt vid driftsättning av reningsverket. Vid driftsättning görs ett så kallat 
driftsättningsprotokoll. Kopia delges entreprenör och slutkund. 
  

 I samband med driftsättning, eller vid annan avtalad tidpunkt, håller BAGA information och utbildning  
om reningsverket. Informationen och utbildningen riktar sig till slutkund(er) samt tillsynsansvariga. 
 

 Av helt naturliga skäl kan inget reningsverk garanteras vara 100% luktfritt alla dagar om året eller helt 
ljudlöst. Välj därför en plats för reningsverket där detta ej kan vålla eventuell olägenhet. 

 
 Fordonstrafik får inte ske närmare tankarna än 4m från dess ytterväggar då dessa är nedgrävda i 

marken. Dock måste slamtömning kunna utföras på tillfredsställande sätt. Placera reningsverkets tankar 
med detta i åtanke. 
 

 Eventuellt inläckage av dagvatten och/eller grundvatten i befintligt avloppsledningsnät från fastigheterna 
bör åtgärdas så långt det är möjligt. Inläckage kan påverka reningsverkets prestanda negativt. Det kan 
medföra att reningsverket överbelastas flödesmässigt och även den kemiska och biologiska 
reningsprocessen fungerar sämre på grund av det inläckande vattnets egenskaper.  

 
 Backspolningar från reningsanläggningar för behandling av dricksvatten får ej kopplas till avlopp som 

leder till reningsverket. Detta då eventuella salter eller kemikalier som används i dessa påverkar 
reningsprocessen i reningsverket negativt. 
 

 BAGA rekommenderar att göra en analys på fastigheternas dricksvatten i samband med upphandlingen 
av reningsverket. Dricksvattnets egenskaper, t ex pH-värde eller järn- och kloridhalt, kan påverka 
kapaciteten hos reningsverket och åtgärder kan behöva vidtas. Detta är normalt inget problem, men det 
är ett bra sätt att föregå eventuella problem längre fram. Observera dock att det är inkommande 
avloppsvatten till reningsverket, dvs utgående avloppsvatten från fastigheterna, och dess egenskaper 
som omfattas av BAGA’s villkor för processgaranti. Se kapitel 3. 
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3. Kapacitet 

Den kapacitet som specificeras i detta kapitel förutsätter att: 
 

 Reningsverket anlagts och installerats enligt dokumenterad installationsanvisning från BAGA. 
 Reningsverket inte belastas med mer än det är dimensionerat för. 
 Inkommande avloppsvatten uppfyller villkoren för BAGA’s processgaranti. Dokument nr. 30083. 

BAGA’s processgaranti är baserad på standardrekommendationer från VA-branschen. 
 Reningsverket får den tillsyn och det underhåll som specificeras i Drift- och Underhållsmanualen. 

(Detta sammanfattas även i kapitel 8 i detta dokument). 

 Belastningskapacitet 

Reningsverket är dimensionerat för maximalt: 
 
Flöde per dygn:   19 m3 
Mängd BOD7 per dygn:  8,8 kg 
 
Detta motsvarar en kapacitet för 125 PE vilket motsvarar ca 35 hushåll. 
 
Baga använder följande beräkningsprincip: 
 
1 PE = 70 g BOD7 / dygn 
 
1 PE = 150 liter / dygn 
 
1 hushåll = 3,5 PE 
 
Observera att det är Flöde per dygn och Mängd BOD7 per dygn som är de dimensionerande faktorerna, vilka 
inte får överskridas för att specificerad reningskapacitet skall kunna uppnås. Det går således bra att t ex ansluta 
fler hushåll om man vet att det i genomsnitt är mindre än 3,5 personer per hushåll. 

 Reningskapacitet 

 
BOD7   >90% reduktion (<15 mg/l med tillval efterpolering) 
 
CODcr  >90% reduktion  
 
Ptot   >90% reduktion (<0,5 mg/l med tillval efterpolering) 
 
SS  >90% reduktion  
 
Ntot       Denna modell av Compact C är inte dimensionerad för garanterad kvävereduktion. Reduktion av 

kväve förekommer ofta trots detta med ca 20-60%. Kvävereduktionen är dock beroende av 
flertalet faktorer varför inga garantier kan lämnas i detta avseende. 

 
Hälsoskydd Med UV-ljus som tillval för hygienisering erhålls god hygienisk standard, i nivå med 

badvattenkvalitet, på vattnet som släpps ut från reningsverket. 
 
 
Kapaciteten varierar aningen beroende på exempelvis vattentemperaturen varför alla ovanstående siffor i detta 
kapitel skall betraktas som årsgenomsnitt. 
 



Dok. namn: Uppdaterat / Ändrat:    
C8800 Specifikation 2014-03-15 

14:18:00 
 8 (15) 

     Författare: Dokument nr: Version: Utskrivet: 
BRO / SBE  1.1 2014-03-15 

14:18:00   

BAGA Water Technology AB 

Adress: Telefon: Fax: E-post: Internet: Org. nr.: 
Torskorsvägen 3 0455-616150 0455-20546 Info@baga.se www.baga.se 556445-5557 
371 48 Karlskrona      

 

 

4. Principritning 
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5. Översikt 
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6. Ingående Delar 

 Standard 

I standardutförande består anläggningen av reservoar, slamavskiljare, bioreaktor 1, bioreaktor 2, slamsilo och 
servicehus enligt följande: 
 
Reservoar, utjämningsmagasin med en volym på 20 m3. Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Till reservoaren hör följande utrustning: 
 2 st skärande pumpar. 
 2 st nivågivare. 
 
Slamavskiljare (voutad) med förfällning. Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Till slamavskiljaren hör följande utrustning: 
 1 st slampump för slampumpning till slamsilo  
 1 st matarpump för transport av vatten från slamavskiljare till bioreaktor 1. 
 1 st trycknivågivare för mätning av vattennivå i slamavskiljaren för processtyrning 
 1 st nivågivare för högnivå i slamavskiljaren 
 
Bioreaktor 1 Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Lufttillförseln sker med 1 st frekvensstyrd sidkanalfäkt som är installerad i servicehuset. 
Till bioreaktorn hör också: 
 1 st slampump för slamretur till slamavskiljaren 
 
Bioreaktor 2 Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Lufttillförseln sker med 1 st frekvensstyrd sidkanalfäkt som är installerad i servicehuset. 
Till bioreaktorn hör också: 
 1 st slampump för slamretur till slamavskiljaren 
 1 st matarpump för transport av vatten till efterpoleringstanken (vid tillval efterpolering) 
 1 st nivågivare för styrning av matarpumpen (vid tillval efterpolering) 
 1 st nivågivare för högnivå i tanken (vid tillval efterpolering) 
 
Slamsilo med en slamlagringsvolym på 16 m3.  Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
 
Servicehus 2,1 x 1,4 m för placering på torpargrund med kryputrymme.  
Utrustning i servicehuset: 
 Fläktskåp med 2 st sidkanalfläktar (frekvensstyrda) och en kylfläkt. 
 Automatikskåp med möjlighet till SMS-funktioner. 
 1 st doserpump till förfällning. (2 st vid tillval efterpolering) 
 1 st kemikaliebehållare 100 liter. (2 st vid tillval efterpolering) 
 1 st suglans med nivåavkänning. (2 st vid tillval efterpolering) 
 1 st handfat med kran för varmt och kallt vatten.  
 1 st genomströmningsvärmare för varmvatten. 
 Invändig belysningsarmatur. 
 Ventilationsfläkt 
 Elelement. 
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 Tillval Efterpolering  

Om högre krav finns erbjuds en efterpoleringstank (Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter) som ger möjlighet till ytterligare 
ökade reduktioner. Till tanken hör: 
 1 st slampump för slamretur till slamavskiljaren. 

 Tillval UV-System 

Denna extrautrustning monteras inuti servicehuset, varför dess storlek behöver ökas till 2,1 x 2,7 m.  
Endast möjligt i kombination med efterpoleringstank. Tillvalet innehåller: 
 Efterpoleringstank enligt 6.2. 
 UV-system monterat i servicehuset.  
 Servicehus av större modell 2,1 x 2,7 m. I övrigt samma gällande huset som Standard. 
 1 st matarpump för transport av vatten från efterpoleringstanken till UV-systemet i servicehuset. 
 1 st nivågivare för styrning av matarpumpen i efterpoleringstanken. 
 1 st nivågivare för högnivå i efterpoleringstanken. 
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7. Processbeskrivning 

För att reningsverket skall fungera på bästa sätt finns en reservoar som kan buffra ojämnheter i det 
inkommande flödet och sedan fördela det satsvis över tiden så att resten av verket får en jämn belastning.  
 
I slamavskiljaren sker i huvudsak följande delprocesser: slamavskiljning och slamlagring samt kemisk 
behandling för att reducera fosfor genom förfällning. Förfällningen minskar även belastningen på den 
efterföljande bioreaktorn markant. Samtidigt som pumpning sker från reservoar till slamavskiljare tillsätts 
flockningsmedlet. De flockar som skapas genom förfällningen kan sedan avskiljas i slamavskiljaren. Slammet 
som samlas i slamavskiljarens botten pumpas med vissa mellanrum till slamsilon för lagring. Silon avskiljer 
slammet och klarfasen leds tillbaka till slamavskiljaren igen. 
 
I de båda bioreaktorerna sker biologisk nedbrytning i aeroba biofilmsprocesser med fast bärarmaterial. Under 
bärarmaterialet finns luftdiffusorer som förser reaktorerna med stora mängder finfördelad luft som behövs för 
processerna. I reaktorerna sker primärt reduktion av syreförbrukande ämnen såsom BOD7 och CODCR.  
Stora mängder luft krävs och luftningen av reaktorerna sker därför större delen av tiden vid normal drift. Vid låg 
belastning går däremot luftningen över i sparläge som bara underhållsluftar så mycket som behövs för att hålla 
biomassan levande. 
Med vissa mellanrum under drift stannas luftningen för att sedimentering av det slam som produceras i 
processerna skall kunna ske i reaktorernas botten. Efter sedimenteringsfasen returpumpas slammet till 
slamavskiljarens inloppscylinder för ytterligare behandling.  
BAGA´s bioreaktor har en unik patenterad design som slamavskiljer det behandlade vattnet ytterligare i själva 
reaktorn, något som förbättrar reduktionen av bl.a. suspenderat material SS. De biofilmsprocesser som används 
är även mycket tåliga för variationer i belastningen.  
 
Om tillval efterpolering är valt finns efter den biologiska behandlingen ytterligare möjlighet till kemisk fällning 
och slamavskiljning i en efterpoleringstank som ligger placerad i slutet av anläggningen. Behandlingen ger bl.a. 
ökad reduktion av fosfor och suspenderat material. Flockningsmedlet ökar även hygieniseringen. Även här 
tillsätts flockningsmedlet på ungefär på samma sätt som i den första slamavskiljaren. Utflödet från 
efterpoleringstanken leds till recipient. 
 
Om även tillvalet UV är installerat pumpas vattnet från efterpoleringstank genom ett UV-ljus i servicehuset för 
hygienisering innan det leds till recipient. 
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8. Drift och Underhåll 

 Driftskostnader 

Energiförbrukningen är vanligtvis ca 25-30 kWh/dygn. BAGA Compact anpassar sig även efter det verkliga 
flödet. Vid låg belastning går verket ner i energisparläge som innebär att bioreaktorn endast förses med stödluft 
mindre stunder för att biomassan skall hållas aktiv. På så vis sparas energikostnader. 
Åtgången av flockningsmedel är starkt beroende av det inkommande vattnets beskaffenhet, men brukar ligga på 
mellan 3 – 5 dl per m3 renat avloppsvatten. Kontakta BAGA för aktuella prisuppgifter på flockningsmedel. 

 Slamtömning 

Slamtömning av slamsilon beräknas till 3-5 ggr per år beroende på belastning. Det är bara slamsilon som 
behöver slamtömmas. 

 Tillsyn & Service 

Compact C är ett avancerat reningsverk som är konstruerat för att fungera och uppfylla reningskravet med ett så 
litet behov av tillsyn och underhåll som möjligt. Reningsverkets automatik övervakar kontinuerligt många 
parametrar och skickar larm via SMS om larmgränser överskrids. (Erhålls vid tecknande av serviceavtal). 
Reningsverket kräver dock även en kontinuerlig tillsyn och ett kontinuerligt underhåll för att reningsprocessen 
skall kunna garanteras och därigenom även den processgaranti som BAGA lämnar. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de kontroller och det underhåll som behöver göras för att säkerställa kvalitén 
på reningsprocessen. 
 
Det finns möjlighet att teckna olika former av tillsyns- och serviceavtal med BAGA. Kontakta BAGA för mer 
information samt aktuella prisuppgifter. 

 Egenkontroll 

Det finns oftast lokala kommunala krav på så kallad egenkontroll för ett reningsverk. Bagas riktlinjer för 
veckotillsyn, månadstillsyn och service kan ses som en del av ett sådant egenkontrollprogram. Även SMS-
funktionen där vitala parametrar övervakas kontinuerligt kan ses som en del av egenkontrollen, en form av 
daglig tillsyn.   

 Veckotillsyn 

Veckotillsyn skall utföras en gång i veckan och består av några enstaka kontrollpunkter för att säkerställa den 
kontinuerliga driften. (Under lågbelastningsperioder kan glesare intervall vara tillämpbart). Veckotillsynen skall 
dokumenteras i reningsverkets driftsjournal. Veckotillsyn kan utföras av slutkunden efter utbildning av BAGA. 
Alternativt kan ett så kallat tillsynsavtal tecknas med BAGA varvid BAGA, eller av BAGA utsedd entreprenör, 
sköter veckotillsynen. En veckotillsyn tar normalt ca 10-15 minuter. 

 Månadstillsyn 

Månadstillsyn skall utföras och dokumenteras minst en gång per kalendermånad. (Under lågbelastningsperioder 
kan glesare intervall vara tillämpbart). Månadstilsyn kan utföras av slutkunden efter utbildning av BAGA. Om 
tillsynsavtal tecknas med BAGA utförs månadstillsynen av BAGA eller av BAGA utsedd entreprenör. En 
månadstilsyn tar normalt ca 30-40 minuter. 
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 Service 

Reningsverket skall genomgå service 2 - 4 gånger per år. Behovet varierar beroende på reningsverkets storlek 
och belastning. Service erhålls genom att teckna serviceavtal med BAGA. Utan serviceavtal lämnar BAGA ingen 
processgaranti på reningsverket. Vid tecknande av serviceavtal erhålls även SMS-funktionen som tidigare 
nämndes.  
 
I servicen ingår en utökad funktionskontroll av reningsverkets komponenter samt byte av slitagedelar. T ex: 
 

 Funktionskontroll av samtliga pumpar. Byte av olja och slitagedelar. 
 Funktionskontroll och rengöring av samtliga givare. (Vippor och trycknivågivare). 
 Funktionskontroll av doserpumpar och byte av slitagedelar. 
 Funktionskontroll av sidkanalfläktar, byte av filter. 
 Funktionskontroll, rengöring och byte av UV-lysrör. (Tillval). 
 Funktionskontroll av automatik. 
 Funktionskontroll av värme och ventilation. 
 Provtagning och analys av vatten i olika delar av reningsverket. 

 
Servicen utförs efter ett serviceprotokoll. Kopia på serviceprotokollet skickas till kunden. 
 

 Övervakning och Larm 

Reningsverket har kontinuerlig övervakning av, och larm för: 
 

 Högnivå i tankar 
 Långa pumptider 
 Lågnivå flockningsmedel 
 Strömavbrott 
 Lågtryck i luftning till bioreaktorerna 
 UV-Ljus ur funktion (Tillval). 

 
Larmen indikeras på en larmlampa, på styrskåpets kontrollpanel och skickas även som SMS till driftsansvariga 
vid tecknande av serviceavtal. 
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9. Dokumentation 

Med reningsverket levereras en komplett anläggningsdokumentation. Anläggningsdokumentationen innehåller 
blanda annat: 
 

 Ritningar på tankar och servicehus 
 Principritning 
 Elritning 
 Installationsanvisning 
 Drift- och Underhållsmanual 
 Datablad på pumpar, givare och övriga processkomponenter 
 Driftsjournal 

 
Dokumentationen levereras i en pärm och även en komplett digital kopia på USB-minne. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Har tagit del av denna produktspecifikation 
 
 
Datum   ______________ 
 
 
 
Namnunderskrift(er)      Namnförtydligande 
        
 
____________________________    ____________________________ 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
 



Dok. namn: Uppdaterat / Ändrat:    
Compact E Specifikation 2016-01-14 

14:51:00 
 1 (13) 

     Författare: Dokument nr: Version: Utskrivet: 
BRO / SBE  1.0 2016-01-14 

14:51:00   

BAGA Water Technology AB 

Adress: Telefon: Fax: E-post: Internet: Org. nr.: 
Torskorsvägen 3 0455-616150 0455-20546 Info@baga.se www.baga.se 556445-5557 
371 48 Karlskrona      

 

 

 
 
 

BAGA Compact E Kostergården 
 

Produktspecifikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Max Flöde 36,0 m3 / dygn 
Max Organisk Belastning 21,0 kg BOD7  / dygn 
 Motsvarar 300 PE (Ca 90 hushåll). 
Reduktion  
BOD7  >90%  
CODCR >90% 
Ptot  >90%  
SS  >90% 
Ntot  20-60%* (*Se kapitel 3.2 för mera information) 
Hälsoskydd God hygienisk standard i nivå med 

badvattenkvalitet (Med tillvalet UV-Ljus) 
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1. Ordlista 

Ord / Förkortning Förklaring 

BOD Biochemical Oxygen Demand. Biokemiska syreförbrukande ämnen. 
 

BOD7 Beskriver den mätmetod som används för att mäta mängden av biokemiska 
syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet. 

COD Chemical Oxygen Demand. Kemiska syreförbrukande ämnen. 
 

CODcr Beskriver den mätmetod som används för att mäta mängden av kemiska 
syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet. 

Hygienisering Reduktion av bakterier. T ex E-coli och Intestinala Enterokocker.  
 

Ntot Mått på totalkväve. Totala mängden kväve i avloppsvattnet. 
 

PE Personekvivalent. Branschterm för att ange antal personer som förväntas 
använda ett reningsverk. En PE antas ge upphov till en viss belastning av 
reningsverket, dvs ett visst antal liter avloppsvatten per dygn innehållande en viss 
mängd olika ämnen som önskas reduceras. 

Ptot Mått på totalfosfor. Totala mängden fosfor i avloppsvattnet. 
 

SS Suspended Solids. Suspenderande ämnen. Slam och Partiklar i avloppsvattnet. 
 

UV-Ljus Ultraviolett Ljus. Används för hygienisering.  
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2. Inledning 

BAGA Compact är en serie reningsverk som finns i olika storlekar och utföranden för att kunna möta olika typer 
av behov och krav. Detta dokument specificerar egenskaperna för Baga Compact E Kostergården. Denna 
modell har UV-ljus för hygienisering. 
 
BAGA Compact är resultatet av många års erfarenhet av processer för rening av avloppsvatten från hushåll. 
Reningsverket kombinerar hydrauliska, biologiska och kemiska processer i olika beståndsdelar som samverkar 
till en helhet med önskad prestanda.  
 
Reningsverkets huvudbeståndsdelar och dess funktion är: 
 
 Reservoar för buffring av inkommande volymer  

 
 Slamavskiljare för slamavskiljning, sedimentering och fosforreduktion  

 
 Slamsilo för slamlagring och slamtömning 

 
 Bioreaktor för biologisk (naturlig) rening med hjälp av mikroorganismer  

 
 Eftersedimentation för eftersedimentering.  

 

 Pumpbrunn för pumpning till UV-ljus. 
 

 UV-Ljus för hygienisering av det renade vattnet (tillval) 
 

 Servicehus med plats för automatik, processutrustning m.m. (Utrustningen kan även placeras i ett befintligt 
servicehus). 

Reningsverkets automatik styr och övervakar reningsprocessen kontinuerligt. Statusinformation och Larm 
skickas med SMS till driftsansvariga. (Vid tecknande av serviceavtal). 
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 Bra att veta 

 Leveransen från Baga innehåller delar och komponenter för ett komplett reningsverk. 
Om inte annat specifikt avtalats i offerten innehåller leveransen dock inte:  
 

 Anläggningsarbete, inklusive husgrund 
 Elinstallation 
 Montering och installation av komponenter (pumpar, givare etc) i tankarna. 
 Kabelrör och VA-rör mellan tankarna samt mellan tankar och servicehus 

 
Dessa punkter ombesörjs normalt av entreprenören. Entreprenören erhåller en detaljerad 
installationsavsining för anläggning och installation av reningsverket.  
 
BAGA kan erbjuda hjälp med montering och installation av komponenter (pumpar, givare etc) i tankarna. 
Kontakta BAGA för information och aktuella prisuppgifter eller referera till aktuell offert. 
 

 BAGA utför besiktning och kontroll av reningsverket vid lämpligt skede i anläggnings- och 
installationsarbetet samt vid driftsättning av reningsverket. Vid driftsättning görs ett så kallat 
driftsättningsprotokoll. Kopia delges entreprenör och slutkund. 
  

 I samband med driftsättning, eller vid annan avtalad tidpunkt, håller BAGA information och utbildning  
om reningsverket. Informationen och utbildningen riktar sig till slutkund(er) samt tillsynsansvariga. 
 

 Av helt naturliga skäl kan inget reningsverk garanteras vara 100% luktfritt alla dagar om året eller helt 
ljudlöst. Välj därför en plats för reningsverket där detta ej kan vålla eventuell olägenhet. 

 
 Fordonstrafik får inte ske närmare tankarna än 4m från dess ytterväggar då dessa är nedgrävda i 

marken. Dock måste slamtömning kunna utföras på tillfredsställande sätt. Placera reningsverkets tankar 
med detta i åtanke. 
 

 Eventuellt inläckage av dagvatten och/eller grundvatten i befintligt avloppsledningsnät från fastigheterna 
bör åtgärdas så långt det är möjligt. Inläckage kan påverka reningsverkets prestanda negativt. Det kan 
medföra att reningsverket överbelastas flödesmässigt och även den kemiska och biologiska 
reningsprocessen fungerar sämre på grund av det inläckande vattnets egenskaper.  

 
 Backspolningar från reningsanläggningar för behandling av dricksvatten får ej kopplas till avlopp som 

leder till reningsverket. Detta då eventuella salter eller kemikalier som används i dessa påverkar 
reningsprocessen i reningsverket negativt. 
 

 BAGA rekommenderar att göra en analys på fastigheternas dricksvatten i samband med upphandlingen 
av reningsverket. Dricksvattnets egenskaper, t ex pH-värde eller järn- och kloridhalt, kan påverka 
kapaciteten hos reningsverket och åtgärder kan behöva vidtas. Detta är normalt inget problem, men det 
är ett bra sätt att föregå eventuella problem längre fram. Observera dock att det är inkommande 
avloppsvatten till reningsverket, dvs utgående avloppsvatten från fastigheterna, och dess egenskaper 
som omfattas av BAGA’s villkor för processgaranti. Se kapitel 3. 
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3. Kapacitet 

Den kapacitet som specificeras i detta kapitel förutsätter att: 
 

 Reningsverket anlagts och installerats enligt dokumenterad installationsanvisning från BAGA. 
 Reningsverket inte belastas med mer än det är dimensionerat för. 
 Inkommande avloppsvatten uppfyller villkoren för BAGA’s processgaranti. Dokument nr. 30083. 

BAGA’s processgaranti är baserad på standardrekommendationer från VA-branschen. 
 Reningsverket får den tillsyn och det underhåll som specificeras i Drift- och Underhållsmanualen. 

(Detta sammanfattas även i kapitel 8 i detta dokument). 

 Belastningskapacitet 

Reningsverket är dimensionerat för maximalt: 
 
Flöde per dygn:   36 m3 
Mängd BOD7 per dygn:  21,0 kg 
 
Detta motsvarar en kapacitet för 300 PE vilket motsvarar ca 90 hushåll. 
 
Baga använder följande beräkningsprincip: 
 
1 PE = 70 g BOD7 / dygn 
 
1 PE = 120 liter / dygn 
 
1 hushåll = 3,3 PE 
 
Observera att det är Flöde per dygn och Mängd BOD7 per dygn som är de dimensionerande faktorerna, vilka 
inte får överskridas för att specificerad reningskapacitet skall kunna uppnås. Det går således bra att t ex ansluta 
fler hushåll om man vet att det i genomsnitt är mindre än 3,3 personer per hushåll. 

 Reningskapacitet 

 
BOD7   >90% reduktion  
 
CODcr  >90% reduktion  
 
Ptot   >90% reduktion  
 
SS  >90% reduktion  
 
Ntot       Denna modell av Compact E är inte dimensionerad för garanterad kvävereduktion. Reduktion av 

kväve förekommer ofta trots detta med ca 20-60%. Kvävereduktionen är dock beroende av 
flertalet faktorer varför inga garantier kan lämnas i detta avseende. 

 
Hälsoskydd Med UV-ljus som tillval för hygienisering erhålls god hygienisk standard, i nivå med 

badvattenkvalitet, på vattnet som släpps ut från reningsverket. 
 
 
Kapaciteten varierar aningen beroende på exempelvis vattentemperaturen varför alla ovanstående siffor i detta 
kapitel skall betraktas som årsgenomsnitt. 
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4. Principritning 
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5. Ingående Delar 

 Standard 

I standardutförande består anläggningen av pumpbrunn 1, reservoar, slamavskiljare, bioreaktor , 
eftersedimentation, slamsilo, pumpbrunn 2 och utrustning för placering i servicehus enligt följande: 
 
 
Reservoar, utjämningsmagasin med en volym på 20 m3. Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Till reservoaren hör följande utrustning: 
 2 st frekvensstyrda pumpar för konstantflödesmatning till slamavskiljaren. 
 1 st pump för cirkulation / homogenisering av avloppsvattnet 
 1 st nivåvippa för högnivålarm 
 1 st trycknivågivare för start och stopp av pumparna 
 
Slamavskiljare (voutad) med förfällning. Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Till slamavskiljaren hör följande utrustning: 
 1 st slampump för slampumpning till slamsilo  
 1 st trycknivågivare för mätning av vattennivå i slamavskiljaren för processtyrning 
 
Bioreaktor  Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
 Rörset för luftning. 
 Suspenderade bärare för biologisk nedbrytning 
 
Slamsilo med en slamlagringsvolym på 16 m3.  Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
 
Eftersedimentering Ø 3,0 meter, höjd 4,3 meter. 
Till eftersedimenteringen hör följande utrustning: 
 1 st slampump för slampumpning till slamsilo  
 1 st trycknivågivare för mätning av vattennivå i slamavskiljaren för processtyrning 
 
Pumpbrunn 
Till pumpbrunn 1 hör följande utrustning: 

 1 st pump för pumpning till UV-ljus 
 1 st nivåvippa för högnivålarm 
 1 st nivåvippa för start och stopp av pumpen 

 
Utrustning för placering i servicehus  
 Automatikskåp med möjlighet till SMS-funktioner. 
 1 st flödesmätare för konstantflödesstyrning samt dosering 
 Fläktskåp med 2 st sidkanalfläktar (frekvensstyrda) och en kylfläkt. 
 1 st doserpump till förfällning.  
 1st doserpump för efterfällning 
 2 st kemikaliebehållare 100 liter.  
 2 st suglans med nivåavkänning.  
 UV-ljus med tillhörande mekanisk flödesmätare samt reglerventil 
 2 st provtagningskranar. Inkommande och utgående vatten 
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6. Processbeskrivning 

För att reningsverket skall fungera på bästa sätt finns en reservoar som buffrar ojämnheter i det inkommande 
flödet och fördelar detta jämt över tiden så att resten av verket får en jämn belastning. I reservoaren finns två st 
frekvensstyrda pumpar som reglerar flödet till ca 20-30 liter / min. 
 
I slamavskiljaren sker i huvudsak följande delprocesser: slamavskiljning och slamlagring samt kemisk 
behandling för att reducera fosfor genom förfällning. Förfällningen minskar även belastningen på den 
efterföljande bioreaktorn markant. Samtidigt som pumpning sker från reservoar till slamavskiljare tillsätts 
flockningsmedlet. De flockar som skapas genom förfällningen kan sedan avskiljas i slamavskiljaren. Slammet 
som samlas i slamavskiljarens botten pumpas med vissa mellanrum till slamsilon för lagring. Silon avskiljer 
slammet och klarfasen leds tillbaka till slamavskiljaren igen. 
 
Slamsilon tar emot slampumpningar från slamavskiljaren och eftersedimenteringen. Slammet sjunker till botten 
och klarfasen bräddar ut till inloppet på bioreaktorn. Det är slamsilon som med jämna mellanrum behöver 
tömmas på slam. 
 
I bioreaktorn sker biologisk nedbrytning med hjälp av suspenderade bärare. I tanken finns luftdiffusorer som 
förser reaktorn med stora mängder luft som behövs för processen. I reaktorerna sker primärt reduktion av 
syreförbrukande ämnen såsom BOD7 och CODCR.  
Stora mängder luft krävs och luftningen av reaktorerna sker därför större delen av tiden vid normal drift. Vid låg 
belastning går däremot luftningen över i sparläge som bara underhållsluftar så mycket som behövs för att hålla 
biomassan levande. 
 
I eftersedimenteringen sker en sista slamavskiljning. Det finns även möjlighet att vid behov tillsätta 
flockningsmedel för kemisk fällning här. Eftersedimentationen ger ökad reduktion av fosfor och suspenderat 
material.  
 
Från pumpbrunnen pumpas vattnet via UV-ljuset och ut till recipienten. UV-ljuset hygieniserar vattnet för att 
möta kraven på badvattenkvalitet. (Bakteriereduktion). 
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7. Drift och Underhåll 

 Driftskostnader 

Energiförbrukningen är vanligtvis ca 25-30 kWh/dygn. BAGA Compact anpassar sig även efter det verkliga 
flödet. Vid låg belastning går verket ner i energisparläge som innebär att bioreaktorn endast förses med stödluft 
mindre stunder för att biomassan skall hållas aktiv. På så vis sparas energikostnader. 
Åtgången av flockningsmedel är starkt beroende av det inkommande vattnets beskaffenhet, men brukar ligga på 
mellan 3 – 5 dl per m3 renat avloppsvatten. Kontakta BAGA för aktuella prisuppgifter på flockningsmedel. 

 Slamtömning 

Slamtömning av slamsilon beräknas till 4-6 ggr per år beroende på belastning. Det är bara slamsilon som 
behöver slamtömmas. 

 Tillsyn & Service 

Compact E är ett avancerat reningsverk som är konstruerat för att fungera och uppfylla reningskravet med ett så 
litet behov av tillsyn och underhåll som möjligt. Reningsverkets automatik övervakar kontinuerligt många 
parametrar och skickar larm via SMS om larmgränser överskrids. (Erhålls vid tecknande av serviceavtal). 
Reningsverket kräver dock även en kontinuerlig tillsyn och ett kontinuerligt underhåll för att reningsprocessen 
skall kunna garanteras och därigenom även den processgaranti som BAGA lämnar. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de kontroller och det underhåll som behöver göras för att säkerställa kvalitén 
på reningsprocessen. 
 
Det finns möjlighet att teckna olika former av tillsyns- och serviceavtal med BAGA. Kontakta BAGA för mer 
information samt aktuella prisuppgifter. 

 Egenkontroll 

Det finns oftast lokala kommunala krav på så kallad egenkontroll för ett reningsverk. Bagas riktlinjer för 
veckotillsyn, månadstillsyn och service kan ses som en del av ett sådant egenkontrollprogram. Även SMS-
funktionen där vitala parametrar övervakas kontinuerligt kan ses som en del av egenkontrollen, en form av 
daglig tillsyn.   

 Veckotillsyn 

Veckotillsyn skall utföras en gång i veckan och består av några enstaka kontrollpunkter för att säkerställa den 
kontinuerliga driften. (Under lågbelastningsperioder kan glesare intervall vara tillämpbart). Veckotillsynen skall 
dokumenteras i reningsverkets driftsjournal. Veckotillsyn kan utföras av slutkunden efter utbildning av BAGA. 
Alternativt kan ett så kallat tillsynsavtal tecknas med BAGA varvid BAGA, eller av BAGA utsedd entreprenör, 
sköter veckotillsynen. En veckotillsyn tar normalt ca 10-15 minuter. 

 Månadstillsyn 

Månadstillsyn skall utföras och dokumenteras minst en gång per kalendermånad. (Under lågbelastningsperioder 
kan glesare intervall vara tillämpbart). Månadstillsyn kan utföras av slutkunden efter utbildning av BAGA. Om 
tillsynsavtal tecknas med BAGA utförs månadstillsynen av BAGA eller av BAGA utsedd entreprenör. En 
månadstillsyn tar normalt ca 30-40 minuter. 
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 Service 

Reningsverket skall genomgå service 2 - 4 gånger per år. Behovet varierar beroende på reningsverkets storlek 
och belastning. Service erhålls genom att teckna serviceavtal med BAGA. Utan serviceavtal lämnar BAGA ingen 
processgaranti på reningsverket. Vid tecknande av serviceavtal erhålls även SMS-funktionen som tidigare 
nämndes.  
 
I servicen ingår en utökad funktionskontroll av reningsverkets komponenter samt byte av slitagedelar. T ex: 
 

 Funktionskontroll av samtliga pumpar. Byte av olja och slitagedelar. 
 Funktionskontroll och rengöring av samtliga givare. (Vippor och trycknivågivare). 
 Funktionskontroll av doserpumpar och byte av slitagedelar. 
 Funktionskontroll av sidkanalfläktar, byte av filter. 
 Funktionskontroll, rengöring och byte av UV-lysrör. (Tillval). 
 Funktionskontroll av automatik. 
 Funktionskontroll av värme och ventilation. 
 Provtagning och analys av vatten i olika delar av reningsverket. 

 
Servicen utförs efter ett serviceprotokoll. Kopia på serviceprotokollet skickas till kunden. 
 

 Övervakning och Larm 

Reningsverket har kontinuerlig övervakning av, och larm för: 
 

 Högnivå i tankar 
 Långa pumptider 
 Lågt flöde 
 Lågnivå flockningsmedel 
 Strömavbrott 
 Lågtryck i luftning till bioreaktorerna 
 UV-Ljus ur funktion. 
 Fel på trycknivågivare 

 
Larmen indikeras på en larmlampa, på styrskåpets kontrollpanel och skickas även som SMS till driftsansvariga 
vid tecknande av serviceavtal. 
 
  



Dok. namn: Uppdaterat / Ändrat:    
Compact E Specifikation 2016-01-14 

14:51:00 
 13 (13) 

     Författare: Dokument nr: Version: Utskrivet: 
BRO / SBE  1.0 2016-01-14 

14:51:00   

BAGA Water Technology AB 

Adress: Telefon: Fax: E-post: Internet: Org. nr.: 
Torskorsvägen 3 0455-616150 0455-20546 Info@baga.se www.baga.se 556445-5557 
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8. Dokumentation 

Med reningsverket levereras en komplett anläggningsdokumentation. Anläggningsdokumentationen innehåller 
blanda annat: 
 

 Ritningar på tankar och servicehus 
 Principritning 
 Elritning 
 Installationsanvisning 
 Drift- och Underhållsmanual 
 Datablad på pumpar, givare och övriga processkomponenter 
 Driftsjournal 

 
Dokumentationen levereras i en pärm och även en komplett digital kopia på USB-minne. 
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