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ANDRA RENINGSMETODER 
 
 
BIODAMM 

 
3-kammarbrunn                                 Biodamm kan utföras som två dammar 
     med ett mellanliggande fall. 
 
 
 
Utformning av biodamm 
En biodamm är en anlagd damm där avloppsvattnet, efter att slammet avskilts, renas genom 
biologisk nedbrytning och sedimentation. 
 
För befintlig bebyggelse där man har täta lerjordar kan denna typ av reningsanordning 
användas. Anläggningen kan inte läggas för nära en grannfastighet eftersom det finns risk för 
lukt från dammen. Jordbruksfastigheter kan använda dammen som en bevattningsdamm. 
Regnvatten från takrännor och stuprör bör inte ledas in i dammen. Däremot kan 
dräneringsvatten från marken runt bostadshuset ledas till dammen om det inte är för stora 
ytor som avvattnas. 
 
För ett normalt hushåll (4-5 personer) bör dammens yta vara ca 75-100 m2 . Om t.ex. 
mjölkrumsavlopp eller annat vatten tillförs skall hänsyn tas till detta. Djupet på dammen skall 
vara 1-2 meter. För att öka reningsgraden kan två mindre dammar seriekopplas med litet fall 
emellan. 
 
På grund av olycksfallsrisken bör dammen stängslas in, särskilt om man har barn i familjen 
eller i grannfastigheterna. Plantera gärna träd och buskar kring dammen. Tidvis, särskilt 
sommartid, kan lukt av avloppsvatten förekomma. Tänk därför på att placera dammen så att 
den inte kan störa grannar genom lukt. 
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ROTZONSANLÄGGNING 
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Utformning av rotzonsanläggning 
 
En rotzonsanläggning är en anlagd våtmark där avloppsvattnet, efter att slammet avskiljts 
renas genom upptag av näringsämnen i växter och genom sedimentation. 
 
För ett normalt hushåll (4-5 personer) bör rotzonsanläggningens yta vara 75-100 m2 . 
Anläggningen bör avgränsas från omgivningen genom att en tjock plastduk eller lera läggs i 
botten. Jorden i anläggningen kan vara sandblandad lerjord eller liknande. Skiktet med jord 
kan göras 0,5 –1 meter djupt. 
 
De växter som ska planteras in sätts förslagsvis i stora klumpar. En klump per m2 kan vara 
lagom. Växter som kan användas är bladvass (Phragmites australis), bredkaveldun (Typha 
latifolia), gul iris (Iris pseudacorus) och jättegröe (Glyceria maxima). 
 
Inloppet och utloppet utformas som makadamdiken, lika långa som anläggningens bredd. Det 
är viktigt att vattnet kan sprida sig över hela anläggningen. I inloppsdiket kan man även lägga 
dräneringsledning för att förbättra vattnets spridning över hela anläggningens bredd. 
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