
Avloppsrening med IN-DRÄN
Kompakt • Effektivt • Enkelt 

Tankar, brunnar och 
slamavskiljare i polyeten
Låga • Hållfasta • Åldersbeständiga



Så här fungerar IN-DRÄN
En modul består av en veckad biotextil som utgör bär-
armaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns 
distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned 
i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden 
och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med 
luft från de övriga facken.

Ett smart val
Konstruktionen av IN-DRÄN ger 
större yta för biohuden vilket 
medför större säkerhet mot 
igensättning. Biohuden får en 
mindre tjocklek och har till-
gång till syre även om däm-
ning uppstår i modulen. 

Biotextilen utgör biohudens 
underlag istället för jordytan, 
vilket är bättre ur processyn-
punkt. Det vill säga, infiltrations-
ytan är till skillnad från traditionell 
infiltration skyddad mot igensättning 
av partiklar.

Med IN-DRÄN absorberas vattnet snabbare av marken 
vilket  är gynnsamt ur reningssynpunkt. 

Systemet är dimensionerat för långtidsbelastningsvärdet 
(ltar), så att funktionstiden blir längre än 15 – 30 år som 
annars är normalt.

Dimensionering
Vid dimensionering av en infiltrationsanläggning utgår 
man från ett hushåll med fem personer. Enligt svensk 
norm innebär det 750 l/d för bdt-vatten och 1000 l/d 
för kl+bdt-vatten. bdt-vatten betyder bad-, disk- och 
tvättvatten och kl+bdt-vatten betyder klosett- och 
bdt-vatten, alltså med wc anslutet. 

En IN-DRÄN modul klarar 125 l hushållsspillvatten per 
dygn. För ett hushåll med enbart bdt-vatten behövs då 
6 moduler och för kl+bdt-vatten behövs 8 moduler.

Placering
Där en infiltrationsanläggning placeras måste marken 
kunna avleda det vatten som tillförs. Därför läggs an-
läggningens långsida tvärs (vinkelrät) mot avrinnings-
riktningen, som oftast är lika med marklutningen. På så 
sätt minimeras mängden vatten som ska avledas genom 

ett tvärsnitt av marken. 

En infiltrationsanläggning får inte tillföras 
extra vatten från omgivningen eftersom 

den då kan upphöra att fungera som 
den ska.

Jordprov
Istället för att ta ut jordprover för 
siktning, kan man hellre göra ett 
perkolationsprov som ger ett bättre 
dimensioneringsunderlag, speciellt 
vid sämre marktyper, t ex silt och 

lera.

Perkolationsprovet utförs enkelt av en 
lekman med hjälp av våra instruktioner 

(se checklistan på sidan här till höger). Där-
efter hjälper vi er att välja rätt anläggning.

Infiltration
Infiltration kan liknas med naturens egen reningsme-
tod, som oftast är den effektivaste vid lokal avlopps-
rening. 

Ett ordinärt infiltrationssystem består av slamavskiljare, 
fördelningsbrunn och spridarrör i ett lager av tvättad 
sten ovanpå infiltrationsytan. Slamavskiljaren tar hand 
om partiklarna och fett i avloppsvattnet och skyddar 
därmed infiltrationsytan mot igensättning. 

Slamavskiljaren måste slamtömmas regelbundet för att 
undvika slamflykt.

Föroreningarna i avloppsvattnet omvandlas och redu-
ceras genom att en flora av bakterier växer på infil-
trationsytan – biohuden. När luft finns tillgängligt är  
reningen effektiv även för patogener (organismer som

IN-DRÄN
IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet 
till den vanliga infiltrationen utan också den kostnadseffektiva lösningen för 
problemställen. Systemet är väl beprövat runt om i världen sedan slutet på 
1970-talet och i Sverige sedan 1990.

IN-DRÄN är lösningen om du har begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, 
dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. 

Genom dess unika konstruktion åtgår endast ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig in-
filtration. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor avsevärt minskar. Vid 
trädbevuxna fastigheter behöver färre träd fällas för att anlägga infiltrationen. Där självfall 
kan utnyttjas behövs inga extra anordningar för att sprida vattnet över anläggningen. 

Att göra större anläggningar går naturligtvis också bra då de produkter vi producerar lätt går 
att kombinera med varandra för att bilda större system. 

Vatten

Luft

Längd
Bredd
Höjd
Vikt

ca 1,2 m
ca 0,6 m
ca 0,2 m
ca 5,5 kg

Modul



1 m

10 m

1 m 1 m2 m

15 m

framkallar sjukdomar). Belastas infiltrationsytan med 
för mycket föroreningar eller vatten, försämras re-
ningseffekten och ytan kan sättas igen fullständigt så att 
vattnet inte kan rinna undan. 

Marken under anläggningen fungerar sedan som ett 
filter- och poleringssteg där bl a fosfor fastnar. För att 
vattnet ska kunna rinna undan i marken måste infiltra-
tionsanläggningens storlek anpassas efter den aktuella 
jordarten. Genomsläpplig mark så som grus och sand 
kräver minst yta, medan täta jordar t ex lera kräver stor 
yta samt speciell utformning och utförande. 

I en ordinär infiltrationsanläggning är spridningen av 
vattnet över anläggningen inte tillräckligt bra. Därför 
erhålls ofta en dämning med sämre reningsresultat och 
eventuellt en igensättning som följd. 

Infiltration med IN-DRÄN
IN-DRÄN ersätter spridningslagret av tvättad sten och 
skapar en ca tio gånger större yta för biohuden att växa 
på. Modulens konstruktion medför att floran alltid har 
tillgång till syre, även när dämning i modulen uppträder. 

Infiltrationsytans porer under modulen blockeras inte, 
samtidigt som de skyddas mot igensättning. Fördelning-
en av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare 

med en gynnsam effekt på reningen. Den sammantagna 
effekten av ovanstående egenskaper medför att infiltra-
tionsytan kan minskas med en faktor 2 – 5. 

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spri-
darrör ovanpå. Hela strängen täcks med fiberduk och 
återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon 
fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen 
oftast görs i en sträng. 

Till skillnad från en vanlig infiltration har en anlägg-
ning med IN-DRÄN alltid samma längd oavsett jordart. 
Det som varieras är istället infiltrationsytans bredd, från 
ca 0,6 m i grus till ca 5 m i lerig mark. 

Kostnaderna för en komplett anläggning med vanlig 
infiltration varierar mycket beroende på de lokala för-
hållandena, medan kostnaderna för en anläggning med 
IN-DRÄN endast har en obetydlig variation. 

En IN-DRÄN anläggning kan byggas nästan överallt. 

Vi hjälper dig med projektering
Vi hjälper till med dimensionering av din IN-DRÄN-an-
läggning. Då behöver vi ett ordenligt utfört perkola-
tionsprov av dig samt ett par matskedar jord från varje 
provhål. Följ även checklistan noggrant.

 Checklista

  Välj lämplig plats för avloppsanläggningen.

 Samråd alltid med kommunens Miljö- och hälsoskydds-
 kontor (MHK) angående plats för infiltrationen samt antal 
 provgropar och hur de ska placeras (vid infiltrationen och 
 nedströms).

  Gör perkolationsprov i hål. Utnyttja vår blankett*. Gör minst 
 3 hål för ett tillförlitligt resultat.

 Tag ut representativa jordprover från respektive grop. 
 Märk proverna! Kom ihåg att ange provtagningsdjupet. 
 Rita in groparnas läge på en skiss eller tomtkarta.

 Beskriv om möjligt jordprofilerna, grundvattenytans läge, 
 markens lutning, avstånd till brunnar, berg i dagen m m.

 Skicka in beskrivningen, jordproverna och perkolations-
 provet till FANN VA-teknik AB, så att vi med detta som 
 underlag kan dimensionera och välja den anläggningstyp 
 som passar bäst.

 * Blanketten hittar du på vår webbplats, www.fann.se.

Till vänster är en anläggning med IN-DRÄN i bra morän (exklusive slamavskiljare) och till höger är en vanlig anläggning i bra 

morän (exklusive slamavskiljare och fördelningsbrunn).

Modul



Höjd
Längd
Bredd
Våtvolym
Vikt
Manhål, 1 st
Anslutning
Inlopp 
Tillbehör

1 m
ca 3,5 m
ca 1,2 m
ca 3 m3

ca 180 kg
ca Ø 0,6 m
110 mm
ca 0,85 m
nivålarm

ST 3000L
Sluten tank
kl-vatten

Typgodkännande: 0472
SWEDCERT 1355

Höjd
Längd
Bredd
Våtvolym
Vikt
Manhål, 1 st
Anslutning
Inlopp 
Vattendjup

1 m
ca 3,5 m
ca 1,2 m
ca 3 m3

ca 180 kg
ca Ø 0,6 m
110 mm
ca 1,1 m
ca 0,85 m

SA 3000ce
Slamavskiljare
kl+BDT-vatten

Byggproduktcertifikat: 
0728 

Höjd
Längd
Bredd
Våtvolym
Vikt
Manhål, 2 st
Anslutning
Inlopp 
Vattendjup

ca 1 m
ca 3 m
ca 1,2 m
ca 2 m3

ca 140 kg
ca Ø 0,6 m
110 mm
ca 0,8 m
ca 0,7 m

SA 2000
Slamavskiljare
kl+BDT-vatten

Godkännandebevis: 
0898/97 SITAC 1422

Höjd
Längd
Bredd
Våtvolym
Vikt
Manhål, 1 st
Anslutning
Inlopp 
Vattendjup

ca 0,85 m
ca 1,6 m
ca 1,2 m
ca 0,9 m3

ca 63 kg
ca Ø 0,6 m
110 mm
ca 0,7 m
ca 0,6 m

SA 900
Slamavskiljare
BDT-vatten

Typgodkännande: 0157
SWEDCERT 1355

Typgodkännande, slamavskiljare
Uppfyller kraven enligt svensk standard SS 825620, 825625 
och 825626 
Uppfyller kraven enligt Sveriges Plastförbunds Verksnorm 1300
Tredjepartskontroll av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

ST 6000Lsa 
Sluten tank
Våtvolym =  6m3

Tankar, brunnar  
och slamavskiljare
Låga typgodkända slamavskiljare och slutna tankar med 
bra åtkomlighet och enkla att slamtömma. 

Vi använder oss av åldersbeständig och hållfast polyeten-
plast (som är återvinningsbar) vilket ger prisvärda tankar 
med hög kvalitet och låg vikt. Tankarna är lätta att trans-
portera, hantera och installera.

Med små modifieringar kan tankarna även användas som 
t ex urintankar.

Uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säker-
hetskrav. Utfärdat av Boverket. EU 12566-1

Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts eget certifi-
eringsmärke. Betyder att produkten är granskad och kon-
trollerad enligt regler som finns för varje produktområde.

Märkning av typgodkända eller tillverkningskontrollerade 
material, konstruktioner och anordningar enligt Boverkets 
föreskrift BFS 1995:6, 14§. 

Typgodkännande av bygg- och installationsprodukter. 
Utfärdat av Swedcert, tredjepartskontroll av Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut AB.

Stoser och lock som visas på bilderna ingår inte i grund-
utförande (men det finns färdiga paket där de ingår). 

Färdiga utrustningspaket 
Det här är några av alla utrustningspaket.

K84  8 IN-DRÄN, komplett slamavskiljare SA 2000,  
 spridarrör och fiberduk

B64 6 IN-DRÄN, komplett slamavskiljare SA 900,  
 spridarrör och fiberduk

B64ST4 6 IN-DRÄN, komplett slamavskiljare SA 900,  
 spridarrör, fiberduk, komplett sluten tank  



 

Förhöjningsstosar och lock
Förhöjningsstos för enkel anpassning av tankar, brunnar 
och slamavskiljare till markytans nivå. 

Plastlockets typgodkännande innebär att det är godkänt 
ur barnsäkerhetssynpunkt. Vårt betonglock har också 
godkänts i samband med typgodkännandet av tankarna.

• 4–20 förhöjningsringar (0,5 – 3 m) 

• Plastlock (4 kg) och betonglock (40 kg)

Brunnar
1. Utloppsbrunn 

2. Fördelningsbrunn  
    två stycken utlopp (ett justerbart) 

3. Pumpbrunn

Slamavvattnare
Sköt slamtömningen i egen regi – enkelt och hygien-
iskt. Slamavvattnaren tar hand om slammet på ett krets-
loppsanpassat, enkelt och hygieniskt sätt.

Fler produkter
Det du ser här är bara ett urval av våra produkter. Besök 
vår webbplats www.fann.se för att se vårt kompletta sort-
iment. På webbplatsen hittar du även utförliga installa-
tionsguider, läggningsanvisningar och all information du 
kan behöva. 

Vi har även kunnig personal som svarar på frågor och 
hjälper till med dimensionering och projektering.

Mer volym, samma höjd
Lösningar för flera hushåll. Genom att kombinera 
olika slamavskiljare så kan er anläggning anpassas 
för att hantera större mängd avloppsvatten.

Typgodkännande: 0698
SWEDCERT 1355

Höjd
Vikt
Diameter
Anslutning

1,3 m
ca 25 kg
Ø 0,7 m
110 mm

SA 4000ce
SA 3000ce + SA 900 
Total volym =  4m3

Byggproduktcertifikat: 0729

Swedcert: 1355

SA 5000
SA 3000ce + SA 2000 

Total volym =  ca 5m3

SA 6000ce
SA 3000ce + SA 3000ce 
Total volym =  6m3

Byggproduktcertifikat: 0730

Swedcert: 1355

Tömningsintervaller 

Rekommenderad storlek på slamavskiljare vid 1 års 
slamtömningsintervall.

5 personer (PE) = 1 hushåll 

BDT = Bad-, disk- och tvättvatten 

kl+BDT = Klosett-, bad-, disk- och tvättvatten

Ibland kan slamtömning behöva ske oftare än 1 gång per år. 
En större storlek än rekommenderat innebär att slamtömnings-
intervallet kan ökas. T ex SA 3000ce för 5 personer innebär att 
intervallet kan vara 2 år och SA 4000ce för 5 personer innebär 
att intervallet kan vara upp till 5 år (om kommunen tillåter detta). 

 Slamavskiljare

5 PE SA 900

10 PE SA 2000

15 PE SA 3000ce 

20 PE SA 4000ce

25 PE SA 3000ce + SA 2000

BDT

 Slamavskiljare

5 PE SA 2000

8 PE SA 3000ce

10 PE SA 4000ce 

12 PE SA 3000ce + SA 2000

15 PE SA 6000ce

kl+BDT

Används t ex en SA 2000 för endast 5 personer kan tömnings-
intervallet ökas till 5 år. 

Diameter
Vikt

Ø 0,7 m
4 kg

Plastlock

Höjd (utan ben)
Längd
Bredd
Vikt

0,4 m
1,2 m
0,8 m
25 kg

Levereras komplett med 
ben, slampåsar, rördelar, 
slang och kopplingar.



1 m1,5 m

5 m 10 m

5 m

5 m

5 m

10 m

Markbädd
Reningen i en markbädd bygger på samma princip som 
infiltration, men det renade vattnet avleds via en utlopps-
ledning. Då t ex marken består av tät lera kan marken 
inte avleda allt vatten utan bädden måste förses med ett 
utlopp. Utloppet leds oftast till ett dike men ibland även 
ut i en dränering eller annan lämplig plats. 

Med IN-DRÄN görs oftast horisontella markbäddar på en 
ganska stor yta för att maximera infiltrationen och få en 
säkrare hygienisering. Dessa markbäddar bygger inte så 
mycket på höjden och kan vara att föredra speciellt vid 
högt grundvatten eller då avståndet till berg är litet. Of-
tast kommer då en mycket liten mängd vatten till utlop-
pet.

Med IN-DRÄN kan markbäddarna också göras mycket 
kompakta. En vertikal markbädd med IN-DRÄN blir min-
dre än ⅓ av arean för vanliga markbäddar. 

I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen, t ex 
om enda möjliga placering är i närheten av dricksvat-
tenbrunnar. För att minimera risken för förorening av 
vattenbrunnar läggs då ett tätskikt i botten på markbäd-
den och allt vatten leds till en säkrare plats. Då tätskikt 
används ska ett extra ventilationsrör placeras i bädden 
under IN-DRÄN modulerna för att säkerställa god syre-
tillförsel för biohuden, eftersom tätskiktet hindrar syre 
från marken att komma in i bädden. I områden känsliga 
för övergödning kan markbäddar kompletteras med en 
fosforfälla.

Fosforrening
För att uppfylla kraven på fosforreduktion (> 90 %) i om-
råden med högt skyddsvärde bör markbäddar komplet-
teras med extra fosforrening. Därför har vi två olika typer 
av fosforfilter för att efterpolera avloppsvatten som för-
behandlats i markbäddar eller minireningsverk.

Normalt uppfyller infiltrationer de högre kraven utan 
extra fosforrening.

ftm 904 är en kompakt tank med adsorptionsfiltermas-
sa för passiv fosforreduktion enligt uppströmsprincipen 
utan extra slamtömningar. Vattnet från markbädden leds 
till botten i behållaren och rör sig upp genom filtermas-
san till utloppet. På så sätt undviks en stor höjdförlust. 

Fosforfällan är fylld med ca 500 liter av kalk- och järnrik 
filtermassa för god fosforavskiljning. Efter avtagande fos-
forreduktion (normalt 2–3 år) byts materialet ut.

För större anläggningar, t ex med flera hushåll, används 
oftast den andra filtertypen (samt större behållare). Det är 
ett nedströmsfilter som styrs med pump. Filtermaterialet 
är då ett annat som är bättre lämpat för en växling mellan 
mättade och omättade förhållanden.

ftm 904 är dimensionerad för att klara efterbehandling 
av biologiskt renat vatten från ett hushåll, alltså installerad 
efter befintliga eller nya markbäddar/minireningsverk. 

Höjd
Längd
Bredd
Våtvolym
Vikt
Manhål, 1 st
Anslutning
Vattendjup

1 m
ca 3,5 m
ca 1,2 m
ca 3 m3

ca 180 kg*
ca Ø 0,6 m
110 mm
ca 0,85 m

Paket FTM 3012 PBF

Fosfortank, FT 3000
Filtermassa
Förhöjningsstos, FS 8
Monteringssats M-sats 1
2 st lock, plast alt. betong
Pumpbrunn PBF

* Vikten beräknad utan filtermassa.
Vi kan även leverera filterbehållarna utan 
filtermassa. Vi har mindre lösningar också 
i form av, Paket FTM 904.

Horisontella markbäddar med IN-DRÄN. Till vänster ligger 
modulerna på tvären och till höger på längden. 

Vertikala markbäddar med IN-DRÄN. Till vänster ligger modul-
erna på tvären och till höger på längden. 



Kvävereduktion
I en del områden tillåts inte att wc ansluts till renings-
anläggningen, därför att kväveutsläpp inte kan accepteras. 
Med vårt system för kvävereduktion, som är enkelt och 
driftsäkert, kan wc tillåtas.

Systemet baseras på att kl+bdt-vattnet recirkuleras gen-
om ett filter där ammoniumkvävet omvandlas till nitrat. 
Returvattnet återförs till slamavskiljaren, där nitratet om-
vandlas och avgår som kvävgas upp i luften.

Vi är ett kunskapsföretag inom småskalig VA-teknik med tillverk-
ning av IN-DRÄN och högklassiga polyetenprodukter. Produk-
terna är prisvärda, lätta, starka, långlivade och återvinningsbara 
och de är också lätta att transportera, hantera och installera.
Från vårt huvudkontor sköts försäljning, fakturering och beställ-
ningar samt teknisk support för t ex hjälp med dimensionering 
av anläggningar. Vid kontoret finns även en visningslokal.

Tillverkningen av produkterna sker i våra fabriker som ligger i 
Alunda ca 3,5 mil nordost om Uppsala. För att få bästa kvalitet 
på produkterna bygger vi själva våra maskiner och formar. Detta 
ger en stor flexibilitet att utveckla nya produkter och tillverka 
dem i mindre serier.
Vi har alltid våra standardprodukter på lager för omedelbar lev-
erans och specialprodukter kan levereras med kort varsel.

Inte bara egna produkter
Förutom våra egna produkter, som du kan läsa om i den här 
broschyren, så arbetar vi även med legotillverkning av rotations-
gjutna plastprodukter. Det är bland annat båtar, kajaker samt 
pontoner.

Allmänna råd  
från Naturvårdsverket
I augusti 2006 kom nya allmänna råd från Svenska Natur-
vårdsverket. Det nya där är att reningskrav ställs för små 
enskilda avloppsreningsanläggningar (≤ 25 personer). 

Dimensionering ska ske för minst ett hushåll om fem 
personer med ett specifikt flöde av 150–200 liter per per-
son och dygn för kl+bdt-vatten respektive 100–150 liter 
per person och dygn för enbart bdt-vatten.

I anvisningen skiljer man på normal skyddsnivå och hög 
skyddsnivå (se tabell). 

Kraven för normal skyddsnivå uppfylls alltid med IN-
DRÄN infiltration. Markbäddar behöver ofta kompletteras 
med fosforrening.

Kraven vid hög skyddsnivå kräver något ändrad process 
och/eller kompletterande reningssteg. Beroende på de 
lokala förutsättningarna har vi flera möjliga lösningar. 
Hör med vår tekniska support.

Auktoriserade  
IN-DRÄN installatörer
De nya allmänna råden ställer högre krav på installatören. 
Anläggningarna måste också ha en tydlig dokumentation 
(med bilder) liksom en drift- och underhållsjournal där 
t ex slamtömning noteras. 

Vår diplomkurs för installatörer ger en fördjupad pro-
cesskunskap och förmåga att dokumentera installationen. 
För att bli auktoriserad IN-DRÄN installatör krävs godkänt 
resultat på ett avslutande kunskapsprov.

Kursinnehållet framgår på vår webbplats, www.fann.se, där 
även anmälan till kurser kan göras. 

Listan över våra auktoriserade IN-DRÄN installatörer finns 
även den på vår webbplats.

 Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå

BOD7  90%  90%

tot-P 70%  90%

tot-N -  50%

BOD7 = biokemisk syreförbrukning, P = Fosfor, N = Kväve

1. Ledning från hus 2. Slamavskiljare 3. Pumpbrunn  

4. Kvävereduktionsbädd  5. Uppsamling till recirkulation  

6. Uppsamling till efterpolering 7. Utloppsbrunn  

8. Efterpoleringsbädd/infiltration



Kompletta lösningar för ett 
hushåll och större anläggningar

Avloppsrening med IN-DRÄN®

Originalet sen 1980-talet – ofta kopierad, fortfarande unik 
in-drän arbetar efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med 
en rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer  
effektiv. in-drän behöver lite utrymme och kan anläggas så gott som överallt. 

Tankar, brunnar och 
slamavskiljare i polyeten
Högkvalitativa och genomtänkta produkter

Vi tillverkar bland annat låga typgodkända slamavskiljare och slutna tankar 
i rotationsgjuten polyeten. Produkterna av polyeten är stöttåliga och har 
lång livslängd. Vi har säkra leveranser tack vare tillverkning i egna fabriker  
i Sverige.

Vår avdelning teknisk support svarar på dina frågor om dimensionering, 
systemlösningar, processteknik och mycket annat. Vi har över 30 års erfaren-
het av naturens egen reningsmetod – på ett vetenskapligt sätt.

Försäljning sker endast till grossister. Kontakta er entreprenör eller närmaste VVS-affär.
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FANN VA-teknik AB, kontoret i Järfälla
Tel: 08 - 761 02 21 Fax:  08 - 761 46 70 E-post: post@fann.se

Återförsäljare:

www.fann.se




