
 

 

STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening 

 

 
STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs 

och utvecklas. Våra medlemmar är kunniga företagare som bedriver verksamhet 
inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, 

farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.  
 

Metodhandböcker till kurser i service, kontroll och besiktning Steg I och II 
 

Kan beställas från marie.borgstrom@telia.com 
 

Kostnad: 
150 kr/st för medlemsföretg och 

 250 kr/st för ej medlemmar 



Driftstörningar (gravimetrisk princip) 

 

 

• Hydraulisk 

 

• Kemiska 



Driftstörningar 
 

• Hydraulisk överbelastning 
 

– Tömma tvättrännan kontinuerligt 

– Tömma hela avskiljaren inklusive slamdelen 

– Orsaken till ökade flödet – åtgärda 

– Större avskiljare 
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   Driftstörningar 

 

• Kemisk påverkan 

 - Säkerhetsdatablad från kemikalie-
leverantören 

 - Byta ut produkter enligt KEMI:s  

 PRIO lista 
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     Förebyggande åtgärder  
 

 

• Olika processer och/eller kemikalier ska inte  

 använda samma avskiljare 

 

• Förhindra spill till avlopp 

– Invallning eller täta golvbrunnarna 

– Rutiner hur spill ska omhändertagas 
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Olyckor 

 

• Olyckor 
– Ritningar 

– Instruktioner hur sanerings insatser 
ska sättas in 

– Märkta brunnar 

 



Riskfaktorer vid tömning 
• I en avskiljare bildas giftiga och i vissa fall 

brandfarliga gaser. 

 

• Iakttag försiktighet vid tömning och gå aldrig ner i en 
avskiljare utan att använda gasmätare. 

 

• Vid nedstigning i avskiljare skall skyddsutrustning 
användas samt assistans vara närvarande. 

 

• Identifiera risker samt säkerställa er arbetsmiljö. Det 
är alltid en del i uppdraget. 
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Riskanalys 
• Lockets placering i förhållande till 

omgivningen 

• Fordonets placering 

• Avskärmning av arbetsytan med band, koner 
eller annat 

• Förhindra att obehöriga inte har tillträde till 
arbetsområdet 

• Sele p.g.a. fallrisk 

• Gasprov skall tas 
 

 

 

   

9 



Tömning och rengöring 
• För tömningens utförande skall två- eller tre facksbil 

användas. För att optimera tömningen kan det 
uppsugna vattnet (mellanfasen) återföras till 
avskiljaren, samt att om behov finns tillföra extra 
vatten så att avskiljaren fyller sin fulla funktion. 

• Lyft upp larmgivaren, rengör och okulärbesiktiga 

• Akta inredningen i avskiljaren för slag och stötar 

• Slamsug noggrant inuti avskiljaren 

• Spola rent i avskiljaren 

• Återfyll avskiljaren med vatten efter slamsugning 
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Kontrollera efter tömning 
• att avskiljaren är fylld med vatten 

• att larmgivaren når 15 cm under vattennivån 
vid fylld avskiljare 

• att funktionstest av larm är utfört 

Funktionstest utförs genom att lyfta givaren ur 
vattnet.  

Larmet skall då utlösas och avge ljus- och 

ljudsignal 

När givaren åter nedsänks i vattnet ska ljus- och 

ljudsignal upphöra. 
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Underhållsprotokoll 

• Tömnings- och underhållsprotokoll ska 

• föras  

• sparas  

• hållas tillgängliga 

 

• Protokoll skall även innehålla noteringar                  

avseende tillbud 
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Transportdokument     
 

• Transportdokument ska sparas av 
transportör minst 1 år. 

 

• Transportdokument ska sparas av 

verksamhetsutövaren i minst 5 år. 
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       Kontroll av funktion 

 

Enligt SS-EN 858-2 

• Underhåll och kontroll var 6-e månad 

• Besiktning var 5-e år 

14 



    Kontroll var 6-e månad 
Underhållet skall utföras i enlighet med tillverkare instruktioner 
och skall minst inkludera följande objekt: 

 

•mätning av slamlagrets tjocklek 

•mätning av tjockleken för lätt mineralolja 

•kontroll av funktionen för den automatiska avstängningen 

•kontroll av vattennivåerna framför och bakom den 
sammansatta enheten (in- och utloppsskärm; mellanväggar) 

•kontroll av funktionen för larm 
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Larm 
• Kontroll av nivålarm (maximal oljenivå) 

• Placering (läs produkt information) 

• Vatten -  larmar ej 

• Olja – larmar 

• Luft – larmar 

 

• Högnivålarm – dämningslarm 

• När automatisk avstängningsventil finns 

 

• Slamlarm 

• Hänger i slamdelen, beräknas efter max slamvolym - 
varnar när slammet nått nivågivaren 
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       6-månaders kontroll 

 

• Underhållsprotokoll enligt STOR SS-EN 858 

17 



       5-års besiktning 
Med intervaller på maximalt fem år skall avskiljar-
systemet kontrolleras och följande objekt skall 
kontrolleras/utföras: 

• Hållfasthetsmässigt skick 

• Inre beläggningar, om sådana finns 

• Skick på inbyggda delar 

• Skick på elektriska enheter och installationer 

• Kontroll av inställning för automatisk    
avstängningsenhet 

• Systemets täthet 

 18 



Hållfasthetsmässigt skick  
  

 Okulärkontroll 

 
• Sprickor 

• Hål 

• Deformationer 

• Yttre påverkan 

• Marksättningar 
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Inre beläggningar 
 

 Bedömning av: 
• Släppningar 

• Plastning eller målning släppt från ytan 

• Vittringar 
• Sönderdelning av material 

 

• Förändringar – kemikalier kan 
påverka/skapa 
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Inbyggda delar   

Ska inte läcka och ska sitta fast 
 

• In och utloppsrör 

 

• Skärmväggar 

 

• Koalescensfilter  
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Elektriska enheter och installationer 

• Kontrollera 
• Larmsonden/givaren lätt åtkomlig 

• Givaren fungerar 

• Rätt höjd 

• Eventuell tätningen (genomföring) är 
åtdragen 

• Alla elektriska enheter 
• Installation utförts på ett fackmannamässigt 

sätt 
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     Avstängningsventil 
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Kontroll av avstängningsventil 

• Mät och kontrollräkna att densiteten inte 
har ändrats  
• Praktiskt 

 och 

• Matematiskt (beräkning)  

 

• Avstängningsventilens ska flyta efter 
återfyllning av vatten 
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Matematisk formel 

 
          

   Massa   (g) 

• Densitet (g/cm3) =  -------------- 

      Volym    (cm3) 
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Systemets täthet 

• Vid kontroll – tömd och rengjord 
• Fyllas med rent vatten 

 

• Proppa igen in- och utlopp 
• Läs av vattennivån, håll vatten minst 60 min 

• Inte sjunkit mer än 2 mm 
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Systemets täthet 

• Mätning av nivå 
• Mätsticka 

• Tumstock 

 

 

• Täthetsprovare – ”magnetostriktiv princip” 
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Besiktningsprotokoll 

 

Enligt STOR SS-EN 858 
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Behörig provtagare 
 

SNFS 1990:11 MS:29  

 

utbildning över två dagar 
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Provtagning 
 

Ingen provtagning ska ske under 
perioder då det inte är flöde i 

provtagningspunkten. 
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Provtagningsmetodik 
  

Stickprover: 

• Om proverna förändras vid lagring  

• För processtyrning 

 

Tidsstyrd provtagning: 

• När max eller min värden sökes 

• När flödet är relativt konstant 

 

Flödesstyrd provtagning: 

• När flödet är relativt konstant 
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Minimikrav på en rapport 

• Beskrivning av provpunkten (placering, 
utformning och vattenförhållanden). 

• Beskrivning av provtagningsmetodiken. 

• Datum för service av reningsanläggning, 
tömning av slam- och oljeavskiljare 

• Hur man har gjort för att undvika att ta prover 
på stillastående vatten  
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Tömningsentreprenör/konsult 

• Inventering och besiktning av oljeavskiljare 
• Kontroll av oljeavskiljartyp samt kartläggning vad som är 

påkopplat 
• Kontroll av den tekniska funktionen av avskiljaren 
• Kontroll av larm  
• Pejling, fysisk kontroll av slamnivå i sandfång och avskiljare 
• Förslag på tömningsintervaller. Bedömning hur mycket ren 

vattenfas som kan släppas tillbaka till avskiljaren 
• I samband med inventering tas kontakt med installatör av 

reningsverk för eventuell service i samband med tömning. 
 (minimera driftstopp av anläggning) 

 
 

 

 

   

40 



Tömningsentreprenör/konsult 

• Rådgivning om oljeavskiljare är godkänd av 
miljömyndighet 

• Kontaktperson för Miljömyndighet samt VA-verk. 

• Vi kan även vara behjälpliga med installationer av EU 
typgodkända oljeavskiljare enligt SS-EN 858 med 
tillhörande larm samt byte av icke godkända 
oljeavskiljare. Vi hjälper till med myndighets-
kontakter angående bygganmälan mm. 

• Provtagningar 
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