
Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på 

Västeräng 2014 
 

Bakgrund 
Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten 

till dem fanns 3 stycken avloppsledningar. Hyggebo, Backebo samt matsalen där även tak och 

dräneringsvatten var ihopkopplat i samma avlopp. 

Denna anläggning byggdes för länge sedan och dimensionerades inte för dagens belastning med 

storkök, mängden toaletter och duschar samt övrig belastning. Dessutom har inflödet av regnvatten 

gjort att brunnarna alltid varit fyllda till brädden vilket orsakat att slam gått ut i bäcken. 

Behovet och kommande krav från kommunen har gjort att en ny avloppslösning varit högt prioriterat 

länge. 

Genomförande 
Under 2012-2013 drev Sverker Larsson frågan vilket resulterade i att en ny avloppsledning från 

matsalen grävdes ner hösten 2013 för att få bort dagvattnet som kom i den andra ledningen. Detta 

var etapp ett för att säkerställa att vi inte hade något okontrollerat inläckage av vatten. 2011 hade 

avloppet från Hyggebo bytts ut. 

2013 Tog KG Eriksson över ansvaret från Sverker för att ta fram ett underlag till avloppslösning, och 

under våren 2014 kunde stiftelsen styrelse enas om en offert från Topas Vatten, där vi skulle 

installera ett minireningsverk, med kompletterande grovrenstank samt markbädd för efterpolering. 

KG startade processen med ansökan om lov från Kommunen, insamlande av all data och mätningar 

som behövdes för detta samt beställning av reningsverket och tillhörande markarbeten när 

kommunens tillstånd väl kom under sommaren 2014. 

Stiftelsen beslutade under sitt höstmöte 2014 att anlita K-Mark entreprenad för att göra själva 

markarbetet kring reningsverket. Installationen skulle göras så snart reningsverket anlänt efter 

Västeräng stängning för säsongen. 

I börjar av Oktober inledde k-mark grävningen för de två betongplatts gjutningar som man skulle 

göra för reningsverket och grovränstanken. Se bilder nedan. 



 



Området som skulle grävas består av gammal sjöbotten vilket betyder ren blålera, vilket gjorde att 

man var tvungen att gräva ut extra mkt runtomkring för att undvika att kanterna skulle rasa ner. 

Gjutningarna var tvungna att härda, och reningsverket blev några dagar försenat så i mitten av 

oktober anlände reningsverket och installationsarbetet kunde påbörjas. Arbetet började med att 

grovrenstanken ställdes ner och fastgjordes med spännband mot fästöglorna i betongen. Sedan så 

lades det sand runt tanken för att inga stenar skulle kunna ligga och skava mot tanken. 

 

Efter att arbetet gjorts om med grovrännstanken så grävdes avloppsanslutningen till 3kammar 

brunnen upp för att skapa lite mer fallhöjd samt kunna göra korrekta skarvar. Då upptäcktes det att 

vi hade ett inläckage av vatten i både det nya avloppsröret från matsalen och från Hyggebo.   



 

Med beaktning av att vi haft ett stopp i det nya matsalsavloppet i våras och undersökningsbehovet av 

var inläckaget kom ifrån beslutade KG att ta in en avloppsfilmnings firma som kunde besikta och 

dokumentera våra avlopp. Under detta arbete kunde det konstateras följande. 

1. Inläckaget av vatten i Hyggebos avlopp kommer från betongröret från Svalebo, dock har 

delar rasat in vilket gjorde det omöjligt att filma hela vägen för att bestämma exakt plats. 

2. Inläckaget av vatten i Matsalens avlopp kommer från betongrören i källaren av matsalen 

3. Installationen av det nya avloppsröret från matsalen var undermålig. På en punkt är 

avloppsröret sprucket, på ett annat ställe har en skarv en tryckts ihop ordentligt så att 

avloppsrören nästan är isär dragna. 

 

Vad vi väljer att göra för åtgärd för inläckaget av vatten får vi avvakta med. Vi kan behöva mäta 

inkommande vatten för att se exakt hur mycket det rör sig om, samt hur det påverkar/kan hanteras 

av reningsverket.  



Reningsverken ställdes på plats i sin grop med hjälp av en kranbil, även vid reningsverket 

installerades det en dräneringsbrunn med pump för att kunna få ner nivån vid ev. behov at att 

tömma reningsverket invändigt för service. Dock under normaldrift är reningsverket alltid mer än 

halvfyllt med vatten vilket gör att det inte råder nån risk för att det ska ”flyta upp” reningsverket är 

dock ej förankrat mot plattan så utpumpning av grundvattnet måste ske innan tömning. 

Reningsverket lades också igen med sand runtomkring för att motverka sten skav. 

 

Efter detta påbörjades arbetet med att koppla alla avloppsrör. En special ventil installerades för att 

kunna leda om inkommande avlopp direkt till reningsverket eller via grovrenstanken beroende på 

behov. 

 



 

Efter reningsverket går det renade vattnet ut i en markbädd som ett sista steg innan det sipprar ner i 

bäcken. Detta grävdes i ordning och dagvatten kassetterna installerades. 

Efter detta tömdes och fylldes de gamla 3kammar brunnarna igen med jord, även gamla 

fördelningsbrunnen grävdes bort. Här installerades det 8st plintar för en liten bod på 2*3m som ska 

innehålla el matning, kompressor, kemikalier samt vatten för service av reningsverket. Här blir också 

en 3fas anslutningspunkt för husvagnsparkeringen i närheten och kabeln dragen från matsalen till 

boden har möjlighet att säkras upp till 3*32A för framtida behov (matning till Matsalen behöver ökas 

först). 

Arbetet avslutades med att någorlunda återställa lervällingen runt reningsverket och täcka över alla 

dragna slangar mellan boden och reningsverket.   

Det som återstår nu är att färdigställa kompressorboden, få elen, kompressorn och kemikalierna 

kopplade för att sedan starta upp reningsverket i vår. Fram till dess kan grovrenstanken och 

reningsverkets interna slamtank användas för buffring.  



 


