Transport- och
installationsanvisning
för tankar i glasfiberarmerad polyester
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2. Generellt
Vårdslös nedgrävning, nedläggning och användning av fel återfyllningsmassor kan orsaka
skador och deformering. Detta kan t.ex. leda till
minskad livslängd av tanken och föroreningar av
grundvattnet.
En stabil installation i marken förutsätter att

Y= max 5% *

*) Max 5% deformation efter ev. sättningar. Gäller inte bottnar och
skiljevägg.
Deformation i % =

Standard invändig diameter - mått vertikal diameter
Standard invändig diameter

Figur 1. Deformation av tank.

2

x 100%

tanken i sin hela omkrets är omgiven av stabila
fyllnadsmassor. Tillsammans utgör detta själva
tankkonstruktionen (Figur 1).
Det är viktigt att följa råden i bruksanvisningen.
Ingen produktgaranti från BAGA gäller vid avvikelser från denna.
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3. Transport, lagring och hantering
Tanken får inte släpas eller utsättas för slag
och stötar. Den ska transporteras och lagras så
att den inte blir liggande på spetsiga eller vassa
föremål och bör inte hanteras så att den blir
deformerad eller skadad på något sätt.
Se särskilt till att tanken både under transport
och lagring placeras så att muffar eller manhålhalsar inte kommer i kontakt med andra
föremål.
Lastning och lossning ska göras så skonsamt
som möjligt. Använd aldrig wire/kedja runt tanken. Vid lyftning används tankens lyftöglor. Den
får aldrig lyftas i t.ex. mansluckor eller i falsar
od.

Figur 2. Säker lyftning, tankar < 9m3.

Figur 3. Säkra lyft, tankar > 9m3.

OBS! Tanken får inte
lyftas med innehåll!
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4. Mottagningskontroll
När tanken ankommer till anläggningsplatsen
är det viktigt att den inspekteras för ev. skador.
Eventuella skador skall noteras på fraktsedel
och en anmälan göras till transportören.

tanken, som samtidigt är ett transportskydd.
Vid ett sådant tillfälle är det inte nödvändigt att
kontakta BAGA.

Tänk på att mottagaren är ansvarig med att kontrollera att tanken inte har några synliga skador.
Är man osäker på eventuella skador på tanken
bör BAGA kontaktas.

Exempel 2: Att det har blivit repor och skrapmärken på ytan mer än 0,3 mm djupa förorsakade av t.ex. transport.

Exempel 1: Det kan t.ex. vara mindre skador på
tankens flänsar. Flänsarna är en förstärkning på

Uppstår tveksamma skador på tanken, vill vi att
det tas bilder på skadan som sedan skickas till
BAGA för närmare värdering.

Figur 4. Mottagningskontroll. Tanken måste inspekteras för ev. skador efter lossning.

4

Transport- och installationsanvisning för tank

5. Schakt- och tankplacering
Storleken på schaktet (gropen) är beroende
av markens sammansättning och egenskaper.
Marken ska vara bärkraftig och tåla trycket från
en uppfylld tank utan att det uppstår sättningar.
Schaktbottens rätas upp, jämnas till och anpassas för ett bärlager om minst 200 mm med
återfyllnadsmassor (enligt kapitel 6). Bärlagret
packas till ett plant underlag för tanken.

stabil schaktvägg. Minimiavståndet till schaktväggen måste anpassas till utrustningen för att
kunna komprimera massorna runt tanken.
Ett stabilt schakt kännetecknas av att det inte
finns risk att jordmassor ska rasa på kanter och
sidor samt att inga sättningar uppstår.
Se kapitel Installation i lösa massor, sid 9 samt
Förankring vid högt grundvatten, sid 10.

Schaktets minimistorlek och tankplacering
framgår av figur 5 (liggande och stående tank)
samt tabell 1 som visar minimal och maximal
övertäckningshöjd och minsta avstånd till en

h1/h2
h1 / h2
h1/h2
bb
b

b

b

bb
D

b

min.200
200 mm
min.
mm

FYLLNING

Figur 5. Tank placerad i grop.
Parameter

Tanktyper

Övertäckningshöjd - vanlig installation utanför väg
Min. (mm)

Max. (mm)

h1

Slamavskiljare/Sluten tank/Reningsanläggning

500*

1000

h2

Olje-/Fettanskiljare/Industri-/Specialtank

500*

2000

b

Avstånd till ursprunglig schaktvägg
Min. 500 mm i stabil grop
Min. 1 x D (dia) i grunden med instabila massor

h1/h2 = består av beskrivna fyllnadsmassor plus uppgrävda massor fria från större stenar etc.
h1 = övertäckningshöjd, tankkropp/terräng för småtankar/slamavskiljare och reningsanläggning.
h2 = övertäckningshöjd, tankkropp/terräng för oljetank, avskiljare och specialtank.
* Kan behöva minskas då tankhalsen skall sticka upp minst 100 mm ovanför markplan.
b = avstånd vid tankdiameter till chaktvägg.
OBS! b måste vara bred nog för att kunna packas med markvibrator.
D = tankdiameter (mm)

Tabell 1. Övertäckningshöjd och avstånd till schaktvägg.
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Fyllning

700 mm för tankdiameter upptill 2400 mm
1000 mm för större diameter

Figur 6. Avstånd mellan tankar.

Figur 6 visar en installation av flera tankar i
samma chakt. Minsta avståndet mellan tankarna
ska vara 700 mm för tankar upptill 2400 mm,
och minimum 1000 mm för större diameter.

FEL!

Vid större övertäckningshöjder än angivet i tabell1, bör BAGA kontaktas för närmare anvisning.
Avrinning
Vid installation är det mycket viktigt att
tankhalsen hamnar i rätt höjd i förhållande till
terrängen. Är tanken placerad för lågt i terrängen figur 7a, kan detta förorsaka inläckage av
vatten runt tankhalsen, som visas i figur 7b.
Rätt placerad tank visas i figur 7c.
Figur 7a. Felaktig avrinning.

Figur 7b. Resultat av felaktig avrinning.
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Figur 7c. Riktig avrinning.
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6. Återfyllningsmassor
Som återfyllnadsmassor väljs dränerande material enligt tabell 2. Undvik att använda fyllningmassor som kan rinna bort, t.ex. matjord, lera

eller silt. Fyllningsmassorna ska vara fria från
snö och is.

Tankstorlek

Makadam

Natursten/singel

Upptill 15 m3
Över 15 - 30 mm
31 m3 och större

4-16 mm eller valfritt inom 8-16 mm
Valfritt inom 8-22 mm
Valfritt inom 8-22 mm

Valfritt inom 8-20 mm
Valfritt inom 8-25 mm
Valfritt inom 8-30 mm

Tabell 2. Återfyllningsmassor.

Återfyllningsmassor.
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7. Installation av tankar
Tanken ska kontrolleras för eventuella transportskador innan den installeras.
Återfyllnadsmassor

Återfyllningsmassor enligt kapitel 6 jämnas ut
till ett plant och minst 200 mm tjockt underlag
(fundament) för tanken. Även om tanken förankras på en betongplatta, ska det alltid vara ett
minst på 200 mm tjockt underlag av återfyllningsmassor enligt kapitel 6 mellan tank och
platta.
Återfyllningsmassorna packas noggrant under
tanksidorna och bottnarna. Det är mycket viktigt
att kontrollera att massorna har packats ordent
ligt runt tanken, speciellt under tankens nedre
kvartscirkel (se figur 8a), men även under in-/
utloppsrör (se figur 8b). Packningen görs lagervis med användning av en vibrator. En tankinstallation kräver en god komprimering av massorna,
min. 90% Standard Proctor*.
Lagrens tjocklek varierar beroende av vad för
slags utrustning som används (100 - 300 mm).
Föreskrivna återfyllningsmassor fylls upp till
minst 200 mm över tankkropp (kan behöva
minskas då minst 100 mm av tankhalsen skall
vara ovanför markplan) (figur 9). Befintliga
massor ska inte användas som fundament eller
återfyllningsmassor, men kan användas för att
efterfylla på ytan över återfyllnadmassorna.

Återfyllnadsmassor

Schaktbotten

Figur 9. Standardinstallation.

In

Ut

Rätt

Fel

Fel

Rätt

Figur 8b. För att undgå motfall vid in- och utgång från
tanken, är det viktigt med god komprimering under
röranslutningarna.

*) Standard Proctor anger komprimeringsgrad och
bestämmes av förhållandet mellan vattenhalt och
täthet i jordmassan.

STAMPESTOKK

90°

Rätt

RIKTIG

Fel

GALT

Figur 8a. Packning av fyllningsmassor under tankens nedersta kvartscirkel.
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8. Installation i lösa massor
I schakt med lös jord, lera, etc behöver
schaktväggen säkras med fiberduk
(klass 3). Detta görs för att förhindra
att återfyllningsmassor ( enligt kapitel
6) tränger in i schaktväggen, som annars gör att tanken mister nödvändigt
sidostöd (figur 10).
Om schaktbotten eller -väggar är
instabila behöver de stabiliseras. Utöka schakten så att avståndet mellan
tankvägg och schaktvägg är minst lika
stort som tankens diameter (figur 11).
I speciella tillfällen kan det vara nödvändigt med spontning, som lämnas
kvar vid återfyllning. Är man osäker
om schaktets beskaffenhet, bör en
geotekniker eller konsulent kontaktas.
Figur 10. schaktväggen säkras med fiberduk.

h1/h2

Befintliga massor
FIBERDUK
Omfyllningsmassor
Återfyllnadsmassor
(Singel,
grus 2-16 mm)

D

Min 200 mm
D

D

Min 200 mm
Figur 11. Utökad schakt.
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9. Förankring vid högt grundvatten
Om tankar ska grävas ner på platser där det är
hög grundvattennivå (mellan tankbotten och
underkant utloppsrör), så ska dessa säkras mot
uppflytning. Tanken säkras med en förankrings
anordning som tillsammans med tankens
övertäckning säkrar mot uppflytning.

Förankring med gjuten betongplatta
Betongplattan ska vara minst 150 mm tjock, 600
mm bredare än tankens diameter och 600 mm
längre än tankens längd = 300 mm var sida/kort
ända av tanken.
Det ska vara minst 200 mm återfyllningsmassor
mellan tank och betongplatta.

En glasfibertank kan förankras med något av
följande alternativ:

I betongplattan fästs förankringsbyglar och
bultar under armeringsnätet (se figur 12).
Förankringsbanden läggs om tanken och fästs
i byglarna/bultarna som är ingjutna i betongplattan. Mellan byglar/bultar och stroppar fästs
vantskruv, som används för att spänna upp
stropparna runt tanken (se figur 13).
Tabell 3 visar några exempel på rekommenderade dimensioner av betongplattor, tabell 4 anger
val av förankringsset för respektive tankstorlek.

förankringsduk
(gäller slamavskiljare 1-2 hh eller max 4m³)
gjuten betongplatta
berggrund
betongvikter
Fiberduk behöver användas mellan återfyllnadsmassor och schaktbotten/-väggar vid följande
tillfällen:
– Periodisk förändring av grundvattennivå.
– Schaktet innehåller fin sand eller fint grus.
I schakt som har täta massor (t.ex. lera) rekommenderas att lägga permanent dränering.
Välj återfyllningsmassor enligt kapitel 6 sid 7.
Tanken ska förankras med minst säkerhet för
1,3 gånger vikten av den undanträngda vattenmängden (tankens volym).
Förankringsband som används ska vara av sådan
typ att de har liten elasticitet och inte påverkas
av miljö. Använd inte förankring av metall, som
kan korrodera eller organiska material .
OBS! Grundvattnet får aldrig överstiga in eller
utloppen.

Armeringsnät Ø12, c-c 150 mm
Bygel
Betong B30

Figur 12. Förankring med hel betongplatta.

Tankstorlek m2
Tankdiameter (mm)
Dimension betongplatta (mm)

3

6

9

12

15

20

25

30

1200

1600

1600

1600

2000

2000

2000

2000

1800x3700 2200x4100 2200x5400 2200x6900 2600x5800 2600x7600 2600x9000 2600x10600

Tabell 3. Dimension av betongplatta/förankringsset.
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Storlek tank
Volym (m3)

Förankringsset

Diameter (mm)

RSK nr.

Typ

Förankringsband

Vantskruv

Byglar

1,5 - 6,0

900 - 1600

563 61 14

1

2

4 x 16

12

1600

563 61 15

2

2 x 1 m 1t. (lila)
2 x 8 m 1t. (lila)

2 x 1 tum

4 x 16

15

2000

563 61 16

3

2 x 1 m 1t. (lila)
2 x 10 m 1t. (lila)

2 x 1 tum

4 x 16

25

2000

563 61 17

4

3 x 1 m 1t. (lila)
3 x 10 m 1t. (lila)

3 x 1 tum

6 x 16

30

2000

563 61 18

5

4 x 1 m 2t. (grön)
4 x 10 m 2t. (grön)

4 x 5/4 tum

8 x 20

30

2400

563 61 18

6

4 x 1 m 2t. (grön)
4 x 12 m 2t. (grön)

4 x 5/4 tum

8 x 20

50

2400

563 61 19

7

5 x 1 m 2t. (grön)
5 x 12 m 2t. (grön)

5 x 5/4 tum

10 x 20

50

3000

563 61 20

8

4 x 6 m 2t. (grön)
4 x 12 m 2t. (grön)

4 x 5/4 tum

8 x 20

Tabell 4. Dimensioner och förankringsset.

För mindre tankstorlekar 1,5 - 6,0 m3 finns
följande set som tillbehör (RSK 563 6114) :
– 4 st förankringsbyglar
– 2 st Förankringsband

KORT STROPP BRUKES KUN
HVIS NØDVENDIG
MHT LENGDE FRA
BØYLE TIL BØYLE

Långt förankringsband
LANG STROPP
Kort förankKORT STROPP
ringsband

Långt
förankringsband

Vid nedgrävning av två eller flera tankar vid sidan av varandra, så ska varje enskild tank ha sina
egna förankringsband.

LANG STROPP

Vantskruv
STREKKFISK

Figur 13. Infästning av stroppar.

För tankstorlekar 7,0 m3 – 100,0 m3 levererar
BAGA förankringsset bestående av:
– Byglar
– Vantskruv
– Förankringsband
Dimensioner och förankringsset framgår av
Tabell 4.

Förankring med armerade betongvikter
Användning av armerade betongvikter kan användas till mindre tankar upp till 12,0 m3
.
Betongvikterna placeras längsgående på var
sida av tanken. När två eller flera tankar läggs
vid sidan av varandra, behövs två betongvikter
eller en betongvikt med dubbla vikten mellan
två tankar. Betongvikter finns ofta färdiggjutna
med monterade byglar, riktigt placerade och rätt
antal i förhållande till tankstorleken.
Dimensionerna på betongvikterna framgår av
Tabell 5. Förankring med betongvikter visas i
Figur 14.
Observera att betongvikterna ska ligga utanför
tankdiametern. Vikterna ska vila på underlaget
och inte hänga vid sidorna av tanken.

Tankstorlek
Dim. betongvikter

Figur 14. Förankring med armerade betongvikter.

1,2 m

3

3

3m

6 m3

9 m3

12 m3

Höjd (mm)

200

200

250

250

250

Bredd (mm)

300

300

500

500

500

Längd (mm)

2200

3100

3500

5000

6500

Tabell 5. Dimensioner av betongvikter.
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Förankring av stående tankar
Principen för förankring av mindre stående
tankar visas i Figur 15. Förankringsbanden läggs
runt tankhalsen och fästs i berggrund, betongplatta eller betongvikter som beskrivs i nästa
avsnitt.
Förankringen används på tankar upptill 9,0 m3.

Figur 15 Förankring av stående tankar
med betongvikter.

Figur 16. Förankring av tankar
med förankringsduk.

Förankringsdukarna kan användas till alla typer
av stående tankar för 1 & 2 hushåll (ett set
innehåller två st. dukar, RSK nr. 563 6124).
Förankringsdukarna är tillverkade av vävd
geotextil med förstärkta hål för hals 600 mm
och har flera insydda förstärkningsband som
vardera klarar 1 tons draglast. Även hålen för
halsarna i duken är förstärkt. Det gör att man på
ett mycket enkelt sätt kan förankra en tank.

12

Två dukar läggs i kors över tanken, ner längs
sidorna på tanken till schaktbotten och upp efter
väggarna i gropen. Därefter återfylles gropen
med schaktmassor. Återfyllnadsmassorna håller tillbaka tanken mot uppflytning.
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Förankring av stående tankar med fläns.
Stående tankar med fläns förankras lättast
genom ingjutning i betongplatta.

1. Gör en bädd med singel eller makadam
2. Placera ut tankarna

Bild 1
Bild 2

1

2

Figur 17. Förankring av tankar med fläns för betongingjutning.

3. Utför armering av tankar enligt instruktion

3

Bild 3-4

4
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4. Fyll betong, tjockleken skall vara min. 3 dm

Bild 5-6

5
Allmänt:
Bädd: Packad bädd min. 2 dm tjock med makadam (8-16 mm)
Betong: Skall vibreras även under tankarna.
Armering: Då flera tankar placeras i samma grop skall hela betongplattan armeras.
Grundvatten: Gropen skall dräneras för att undvika höga grundvattennivåer.
Storlek: Betonplattan skall sticka ut minst 0,6 m utanför tankens ytterdiameter.
Fläns: Betongplattan fungerar som fläns för att förhindra uppflytning.

10. Körtålig installation
För att få en körtålig installation rekommenderas
armerad betongplatta med eventuell beläggning som
asfalt eller sten.

Betongplatta för
gjutjärnsbetäckning

Figur 18. Grundförslag på körtålig installation.
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Armerad betongplatta

Återfyllnadsmassor

Figur 18 visar grundprincipen för armerad betongplatta. Plattan skall vara
minst 1 meter större runt om tanken.

a

Manhålshalsen får ej gjutas fast i plattan. Vid betonggjutning använd cellplast, masonit, markskiva eller dylikt
för att minst hålla 10-25 mm fritt runt
om manhålshalsen.

Figur 19. Installation av två eller flera tankar.

Plattan förläggs ca 150 mm under
färdig mark (om asfalt- eller stenbeläggningning) eller anpassad för
betäckningens hals. Vid flera tankar
krävs minst 700 mm inbördes avstånd
mellan tankarna (se figur 19). För övertäckningsdjup se tabell 6.

Asfalt/stenbeläggning
Asfalt- eller stenbläggningytan skall
vara minst 1 meter större runt om tanken. För övertäckningsdjup se tabell 6.

ASFALT / STENBELÄGGNING

a

650 mm

1100 mm

a

b

ÅTERFYLLNADSMASSOR

D

Betongplattans dimensioner är endast
en rekommendation. Vid mycket höga
laster t ex från truckar eller andra fordon med extra tung last bör en konsult
anlitas.

BETONGPLATTA

200 mm MED
GODKÄND FYLLNING

200

Plattans tjocklek skall vara minst
200 mm och vara armerad med nät
av minst kvalitet NK500 10/150 och
armeringsjärn K500CT12 samt betong
av C28/35 frostbeständig.

Figur 20. Körtålig installation med asfalt/stenbeläggning.

Slamavskiljare/reningsanläggning
a består av

Armerad betongplatta samt ev.
asfalt eller stenbeläggning.

Asfalt eller stenbeläggning.

a

Min. 650 mm
Max. 1000 mm

1100 mm

b

Min. 500 mm i stabila massor
Min. D i grund med instabila massor

Övriga tankar
a består av

Armerad betongplatta samt ev.
asfalt eller stenbeläggning.

Asfalt eller stenbeläggning.

a

Min. 650 mm

1100 mm

Max. 2000 mm

Max. 2000 mm

b

Min. 500 mm i stabila massor
Min. D i grund med instabila massor

Tabell 6
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Förslag på betäckningar som kan användas:
Furnes
RSK 703 7131
RSK 703 7125
RSK 703 2382

Flytande segjärn
Flytande gråjärn
Flytande segjärn

Ø 600 mm
Ø 600 mm
Ø 800 mm

Ulefos
RSK 705 9788
RSK 703 7019
RSK 705 9632

Flytande segjärn
Flytande gråjärn
Flytande segjärn

Ø 600 mm
Ø 600 mm
Ø 800 mm

MIA
(Dessa betäckningar kan fås märkta ”AVSKILJARE”)
RSK 705 9838 - AVS
RSK 658 5015 - AVS
RSK 703 5883 - AVS
RSK 702 5452 - AVS

Flytande segjärn
Flytande segjärn
Flytande segjärn
Flytande segjärn

Ø 600 mm
Ø 600 mm
Ø 800 mm
Ø 1000 mm

Betongplatta med inspektionskon
Den armerade betongplattan kan kompletteras
med inspektionskon, se figur 21. Betongplattan
eller inspektionskon får inte vila på tankhalsen.
D+1000mm

INSPEKSJONS
Inspektionskon

L+1000mm
BETONGPLATE
Betongplatta

a

KJEGLE

b

b
D

Figur 21. Körtålig installation.
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MIN. 200 mm

Min. 200 mm

Återfyllnadsmassor
OMFYLLINGSMASSER

OBS!
OBS!
BETONGPLATEN MÅ
Betongplattan
fårIKKE
inte
HVILE PÅ TANKHALSEN
vila på tankhalsen!

Betongplatta
BETONGPLATE
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11. Tankar i trafikerat område
För att enkelt komma åt mansluckor och eventuella kopplingar på en GRP-tank i trafikerade
områden, används olika lösningar så som:
–
–
–
–
–

Betongkonor
Betongringar
GRP-schakt
Teleskoplösning
Etc

Lösningarna är anpassade och standardiserade
lock och ramkonstruktioner i gjutjärn.
Figur 22 visar alternativa lösningar för
GRP-tankar.

TANKLÄNGD

ARMERINGSJÄRN Ø12 C/C 150 PÅ BÅDA SIDORNA
FÖRANKRINGSPUNKTER

MAKADAM
PUKK

BETONGRING

Ø800

LOCK
TYPTYPE
FURNES
LOKK MED
MED RAM,
RAMME,
FURNES
ELLERULEFORS
ULEFOS, Ø850
ELLER
Ø850

Ø600

ARMERINGSJÄRN Ø16

500

ASFALT,
GRUS
ELLERGRÄS
GRESS
ASFALT,
GRUS
ELLER

KON/RING
TANKHALSEN SKA GÅ UPP I KONAN

Ø600,800 eller 1200

MIN. 200 mm

Använd
HUSK FINfint
PUKK
INNERST
grus
innerst

ÅTERFYLLNINGSMASSOR

Figur 22. Alternativa schaktlösningar.
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12. Ventilation av tankar
De flesta tankinstallatioen kräver god avluftning.
Den tekniska lösningen varierar beroende på
vilken typ av vätska som behandlas.

Det ska användas 2 st 90 graders krökar vid tankens överkant och vid vägg, för att undgå skador
på tank och rör vid sättningar i grunden. Ventilationen ska inte blockeras eller stängas.

1. Avloppstankar slamavskiljare, sluten tank,
minireningsverk
Inloppsledningen (självfall) ska ligga med fall
mot tanken, se Figur 23. Luftning sker genom
självfallsledningen upp över husnocken. Vakuumventil får inte användas.

När det monteras varningslarm, så ska inte detta reducera ventilationens dimension.

För avloppstankar är det viktigt med god ventilation för att motverka dålig lukt och för att
leda bort gaser som inte gynnar den biologiska
processen i tex slamavkiljare.
2. Oljeavskiljare
Oljeavskiljare ska vara utrustade med ventilationsrör. Avluftningen ska inte gå via byggningens ventilationssytem, utan alltid ha separat
ventilation.
Luftledningen ska ha en invändig diameter av
minst 50 mm (2”) och minst 4 meter över marknivå.
3. Oljetank
Tankens luftledning ska vara
fast förbunden med tanken
och vara dimensionerad
i förhållande till tankens
storlek.

Inloppsledningen ska ha minst 20 promilles
(1:50) fall. Om inloppsledningen är kortare än 10
meter, kan den även användas som ventilation
om den leds upp över husnocken och inte förses
med vakuumventil. Alla grenledningar över 5
meter ska luftas separat.
Vid luftning via inloppsledningen är det viktigt att
inloppet i fettavskiljaren inte blir tilltäppt.
Övergång från vertikal till horisontell ledning ska
utföras med två 45 graders krök med ett rakt
rör på minst 250 mm mellan dessa.

Elskåp
Larm
Ventilation
2 tumsrör

Elledning

Luftledningen ska ha stigning upp till ovan mark.

4. Fettavskiljare
En fettavskiljare ska vara tillräckligt ventilerad.
Ventilationen har som funktion att hindra ansamling av farliga gaser och förhindra lukt.

Avlopp

Luftledningen ska avslutas minst 1 meter över mark.
Röret avslutas med en
rörböj av U-typ 180 graders
böjning.

Inlopp

Ventilationen ska vara synlig
från tankområdet, men får
inte vara nära dörrar och
fönster, eller liknande.
Figur 23. Luftning av oljeavskiljare.
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BAGA Water Technology AB utvecklar och producerar
lösningar inom vattenhantering. Vi har flera internationella
patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt forskar,
testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att
vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till
färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier

som faktiskt betyder något. BAGA gör rent på riktigt.
I BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk
(för 1–500 hushåll), vattenverk, biomoduler, pumpar,
pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare, slutna tankar
och kemikalietankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona
och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping,
Växjö, Umeå, Alingsås, Örebro, Stenungsund, Uddevalla
och Västerås.

www.baga.se
BAGA Water Technology
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 • E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Alingsås • Falun • Göteborg • Norrköping • Stockholm • Umeå • Växjö

1908 • Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
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