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Robust system
Lågt underhåll
Hanterar både vattenvolym och rening
Fri geometrisk utformning

Fördröjning och rening
Ett klimat i förändring kräver nya dagvattenlösningar.
Högre nederbörd och fler extremflöden gör att
behovet av fördröjningsmagasin ökar. Samtidigt har
kunskapen om föroreningarna i dagvatten förbättrats
och tydliggjort behovet av effektiv reningsfunktion för
oljeföroreningar, fosfor och tungmetaller.
Kombinerad lösning för att hantera volym och
vattenkvalitet
Genom att sammanföra två beprövade metoder

har LECA International i samarbete med WEREC
Water Ecosystem Recovery tagit fram en lösning som
ger både magasineringskapacitet anpassad till de
förändringar i klimatet vi redan börjat se effekterna
av, och samtidigt effektivt avskiljer föroreningar.
Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med
konventionella lösningar. Driftskostnaderna mycket
små.
LECA-materialet Filtralite-P avskiljer fosfor och
tungmetaller, samtidigt som materialets porositet
är så stor att magasineringskapaciteten är
avsevärd. Filterbädden konstrueras enligt WEREC:s
filterbäddsteknik vilken ger hög reningsförmåga och
en livslängd så lång som 10 år. En förfilterbädd med
organiskt filtermaterial avskiljer oljeföreningar och
bidrar dessutom ytterligare till metallavskiljningen.
Även denna bädd byggs med WEREC:s teknik och
dimensioneras så att livslängden är 10 år.

I kommunala dagvattensystem
Filterbäddarna dimensioneras för att kunna magasinera
1-2-årsflöden i ett framtida klimat. Reningsfunktionen
är ordentligt dimensionerad, anpassad efter de
forskningsresultat som visat på problem med läckage
av föroreningar från många konventionella filtertyper.
Vårt angreppssätt bygger på en större filtervolym där
filtermassan byts med maskin eller slamsugning, och
betydligt mer sällan, vart 10:e år. Reningskapaciteten sänker
föroreningskoncentrationerna till nivåer gott och väl under de
riktvärden som är aktuella i svenska kommuner.
Filterbäddarna täcks och marken kan användas som
grusbelagd parkeringsplats, lekplats, bollplan eller grönyta.
När ytan används som parkering förstärks bärigheten i
förbädden. Huvudbädden har tillräcklig bärighet utan
förstärkning.
LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten
Den tekniska lösningen är utformad för att passa både i
kommunalt drivna dagvattensystem och på privatägda
fastigheter. Hittills har det varit svårt att nå lönsamhet för
fastighetsägaren, om denne ska både fördröja och rena
dagvattnet. Med vår lösning kan fastighetsägaren göra just
det, och samtidigt tjäna mycket på att ta hand om dagvattnet
själv. Det gäller även ägare till mindre fastigheter, om man
slår sig samman om en gemensam anläggning.

Exempel:
90 m3 filterbädd (med 50 % Filtralite-P) för
2 ha hårdgjord yta (i normalfallet ca 4 ha
totalyta): 380 000 kr.
225 m3 filterbädd (med 50 % Filtralite-P) för
5 ha hårdgjord yta (i normalfallet ca 10 ha
totalyta): 700 000 kr.
450 m3 filterbädd (med 50 % Filtralite-P) för
10 ha hårdgjord yta (i normalfallet ca 20 ha
totalyta): 1 200 000 kr.

Ekonomi och finansiering
Med vår teknik tjänar fastighetsägaren på att själv ta hand
om dagvattnet. I de flesta kommuner kommer ni då att slippa
den kommunala brukningsavgiften. Utslaget på tio år kostar
brukningsavgiften avsevärt mer än investeringen och driften
av vår anläggning.
Vi hjälper er med att utforma anläggningen så att den
anpassas till de lokala förutsättningarna. Vi tar hänsyn
till vilka riktvärden och taxebestämmelser som gäller i
kommunen.
Kontakta oss för mer information, dimensionering och offert i
ert projekt.
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