
Steinharde fakta om Basal 

slamavskiller type Baga



Basal samarbeidet

Kjedekontor med 4 ansatte

• Standardisering, kvalitet og 

skjøtbare produkter 

• Felles ressurser på 

produktutvikling

• Teknisk rådgivning

• Markedsføring

• Felles profilering



Basal 2001-2014
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Valg av avløpsløsning

Slamavskiller med infiltrasjonsanlegg er uten tvil den 

beste renseløsningen for mindre avløpsanlegg, 

dersom forholdene ligger til rette for det. 

Kriteriene er:

• Egnede løsmasser

• Tilstrekkelig umettet sone, dvs avstand til 

grunnvannet.

• Tilstrekkelig oppholdstid i grunnen

• Riktig dimensjonering

• Betryggende avstander til drikkevannskilder



Basal med sine 19 bedrifter

Basal Kjøper 

innmaten til 

slamavskillere fra 

VPI, da vi anser 

utformingen til 

Baga slamavskiller 

som den beste i 

markedet! 



Dessverre er glassfiber et lett 

materiale, og vi i Basal måtte 

gjøre noen endringer

Oppdriftsfare



Fordeler betong



Topplater og kjegler er 

utsatt for enorme krefter:
-Liten overdekning

-Stor trafikklast

-Kjegler og topplater skal motstå 

en last på 300 kN

Basal slamavskiller type baga

kan stå hvor som helst!!!

For å unngå skadelige setninger skal topplater i veg, normalt ha en 

overdekning på minimum 300 mm.



Oppdriftskraft = 6,28 tonn 



Selv betongrør kan flyte opp 

ved høy grunnvannstand



Slamavskiller

• I en slamavskiller holdes faste partikler 

og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. 

Slamavskilling benyttes som eneste 

rensetrinn ved utslipp til gode sjø-

resipienter, eller som forbehandling før 

hovedrensetrinnet. God slamavskilling er 

av vesentlig betydning for at 

hovedrense-trinnet skal fungere 

tilfredsstillende! 



Slamavskiller

• Det er ikke beskrevet direkte krav til 

slamavskillere i forurensningsforskriften, 

men det stilles krav til at renseløsninger skal 

ha dokumentasjon på at anerkjent 

dimensjonering og utforming er benyttet. 



Slamavskiller

Konvensjonell 3 kamret Basal slamavskiller

Oppholdstiden er dimensjonerende

1. Punktbelastning/energidreper

2. Stort overflateareal/hastighet

3. Kortslutningsveier, vanntemperatur

4. Slamflukt



Byggekloss

Størrelser er bestemt og utformet 

etter blant annet VA-miljøblad 

samt NS-EN 12566-1

Enkelt tilpasses antall brukere!!!!



Dimensjonering



Valgmuligheter

Utløpet må ha en plassering i 

forhold til vannfordelingsskiven 

som vist på illustrasjonen.

Innløpets plassering kan 

varieres, men må føres inn 

over innløpssylinderen

Stor hydraulisk kapasitet, 

slamvolumet kan bli begrensende faktor



Infiltrasjonsanlegg

- Normalt den beste løsningen

Fordeler

• Ingen tilsetting av fellingskjemikalier

• Stabil og meget høy renseeffekt

• Lavt energiforbruk

• Lavt vedlikeholdsbehov

• Få mekaniske komponenter

• Inkluderer ofte ”etterpolering”



Levetid Infiltrasjonsanlegg

• Basert på 2 parametre
1. Jordas evne til å absorbere fosfor, eller

2. Utvikling av biofilm på infiltrasjonsflaten og dermed 

redusert infiltrasjonskapasitet



Utrolig lavt partikkelutslipp



Kjemisk rensing

Kjemikaliene tilsettes under 

omrøring og reagerer i løpet 

av sekunder. Deretter skal 

de små partiklene få 

anledning til å  kollidere med 

hverandre og danne større 

fnokker som senere synker til 

bunn.



Frostisolering


