




ALFA va-system omfattar både rör och brun nar 
samt fär di ga  anlägg ningar som används inom 
såväl statliga verk, kommuner och företag som 
en skil da fast ig he ter.

Det fi nns exempelvis anläggningar för att
– pumpa renvatten eller avloppsvatten
– av skil ja slam, olja och fett ur avloppsvatten
– rena spill vat ten från enskilda hushåll eller 
stör re gruppbebyggelse.

ALFA va-produkter kännetecknas av det stora 
användningsområdet, moduluppbyggnaden, 
den täta gummifogen och att de na tur ligt vis 
är tillverkade av – be tong!



Konsten att av sten – återigen göra sten – har va rit känt i 1000-tals år. Många bygg-
nads verk av betong, från vår tideräknings början, står sig ännu i denna dag. Öns ka de
egen ska per så som håll fast het och vat ten tät het kan, vid mo dern be tong till verk ning,
kon trol le ras ge nom
att va rie ra be tong ens
sam man sätt ning.
Be tong är därmed
ett be prö vat ma te ri al
som är väl läm pat
för va-anläggningar
som normalt skall
fung e ra i 100 år.

Fogarna i ett mo dernt be tong rör skall kla ra tät-
 hets kraven un der led ning ens hela funktions tid. 
De är därför kon stru e ra de för att kun na föl ja
mar kens na tur li ga rörelser. Styvheten hos 
be tong rö ren gör att det inte upp står nå gon 
okon trol le rad de for ma tion av rör tvär snit tet.
Detta ger be tryg gan de sä ker het mot läck a ge
och förhindrar rotinträngning.

Betongens hållfasthet gör att produkterna utan extra 
för stärk nings åt gär der kan läggas un der trafi  ke rad yta. 

Stan dard rör klarar 8–12 m fyll nings höjd vid lägg ning i 
järnvägsbank. Största stenstorlek får vara 65–100 mm. 
Tåligheten hos invändiga ytor är be ty del se full vid töm -
ning och sköt sel av avskiljar anlägg ningar och tankar.

Hur är det då med betongens tyngd? Frågor beträffande
den na egen skap belyses bäst med följande exempel.

Blir det extra belastning på marken när man lägger 
betongrör? Exemplet visar en helt vattenfylld ledning 
med 2000 mm invändig diameter. Normalt väger 
ledningen betydligt mindre än de bortschaktade 
jordmassorna (skrymdensitet 1400–2400 kg/m³).

Behövs det extra förankring vid högt grundvatten-
stånd? I detta fall är ledningen tom och grundvatten-
ytan ligger i nivå med hjässan. Vattnet utövar då en 
lyftkraft som är mindre än ledningens och den ovan-
för liggande fyllningens vikt (0,4 m fyllningshöjd).

Hur går det till att återfylla kring 
betongrör? Packning kan ske 
effektivt med vibratorplatta utan 
risk för att ledningen ändrar läge 
med bakfall som följd.

6400  –11000 kg 6600 kg 4600 kg 5200 kg min. 600 kg

ALFA Standardrör med PG-fog
(prefabricerad glidfog).

Be tong består av cement, sand, grus, 
sten och vatten. Cement tillverkas 
hu vud sak li gen av kalksten. Dessutom 
måste en viss mängd luftporer fi nnas för 
att betongen skall vara frost be stän dig.



ALFA va-produkter 
bidrar till en bättre 
mil jö ge nom att i 
täta led ning ar leda 
bort och rena av-
lopps vatten. Värdet 
av den na själv kla ra 
funk tion blir inte 
min dre av att den
sker under mark ytan 
och inte syns.
Den för sta mil jö -
främ jan de åt gär den 
är därför att välja rätt 
ALFA-pro dukt.

Hur ställer det sig då med pro duk ter nas egen mil jö på ver kan? 
Bygg varu de kla ra tio ner ger svar på den frågan och gör det 
möj ligt att jämföra olika bygg ma te ri al. Till grund lig ger 
livscykel analyser (LCA) som beskriver pro duk tens miljö-
påverkan allt i från till verk ning en till dess den är ut tjänt.

Tillgängliga stu dier visar att han te ring av schakt mas sor vid anläggningsarbetet ger 
det största bi dra get till mil jö på ver kan oavsett rörmaterial. Slut sat sen är att schakt-
 mas sor bör fl yttas om så lite som möjligt och helst åter an vän das. Detta är gynnsamt 
vid an vänd ning av be tong rör eftersom de tål åter fyll ning med ett visst mått av sten. 

Med tanke på arbetsmiljön i byggskedet så fi nns det ett väl 
anpassat verk tygs sorti ment som un der lät tar lednings byg gan det.
Kulankarsystemet gör att man med ett en kelt kättingverktyg
kan han te ra och mon te ra både rör och brun nar.

Efter en sekellång brukstid kan betongrören lig ga kvar i mar ken 
när de väl är uttjänta. Be tong kan dock åter an vän das som väg bygg-
nadsmaterial el ler bal last er sätt ning vid till verk ning av ny be tong.

Fabriker och försäljningsställen genomgår ständigt för änd ring ar 
som ett led i en krets lopp san pas sad in rikt ning. ISO 9000-
certifi eringen leder till kon ti nu er li ga kva li tets för bätt ring ar 
och mins kad mil jö på ver kan.



Med ALFA-sortimentet av rör och brunnar kan ledningar byggas med upp till tre 
meters in vän dig diameter. Egentligen kallas det rörbroar från och med två meters 
diameter. Än da må let är dock att leda vatten från punkt A till punkt B.

Standardsortimentet förändras i takt med produktutveckling och att nya normer blir 
gällande. Sortimentet av rör och brunnar följer därför ak tu ell branschstandard och 
täck er in de kombinationsmöjligheter som normalt behövs.

Av standardrör och -brunnar tillverkas i sin tur produkter med nya funk tio ner så som 
avskiljaranläggningar och pumpstationer. Gum mi rings fo ga de brun nar fi nns upp till 
3,5 meters in vän dig diameter. De kan användas som täta behållare, förses med 
röranslutningar eller anpassas för särskilda ändamål – låt fantasin fl ö da fritt!



Här visas exempel på vägtrummor av betong som lagts vid 
byggnad av den nya Sunningeleden utanför Uddevalla. 
Trumögonen, som kan förses med galler, är an pas sa de till 
Väg ver kets tra fi k sä ker hets plan för vägens sido om rå de.

Ledning med 1,8 m invändig diameter vid 
Luossajärvidammen utanför LKAB i Kiruna.

Pumpstationer har anlagts vid ett 
fl ertal gång- och cykeltunnlar för att 
pumpa dag vatten från låg punk ter na till 
det kom mu na la av lopps nä tet.



På föroreningskänsliga platser installeras ofta lamelloljeavskiljare 
för att ta hand om ovän ta de oljeutsläpp. Denna anläggning fi nns 
utmed vägsträckan Töreboda-Hova.

Ett stort sortiment avskiljar- och re nings -
an lägg ning ar – var och en med sitt eget 
användningsområde – används vid ak tu el la 
re nings be hov eller i fö re-
 byg gan de syfte.

Lamell oljeavskiljare 
används till oljeför-
orenat dagvatten och 
uppfyller kraven för 
klass I resp. klass II.

Koalescensolje-
avskiljare i klass I,  
används vid rening 
av spillvatten.



Standardsortimentet av fettavskiljare 
följer de nya Eu ro pa nor mer na. Här 
monteras en större modell som skall 
anslutas till avloppet från ett skolkök. 

Här installeras fem oljeavskiljare i anslutning till trafi k platsen 
E4/E20 i Södertälje. Avskiljarna, som är anslutna till dag  -
vatten nätet, har mycket stor kapacitet. Detta är en säker -
hets åtgärd med tanke på en eventuell tank bils olycka.

Avskiljaranläggningar kombi  neras 
allt efter behov. Denna vatten åter-
 vinnings anlägg ning för fordonstvätt 
har slam- och oljeavskiljare samt 
ytterligare en oljeavskiljare i klass I.

För enskilda hushåll fi nns paket lösningar med hög effektiv 
slam avskiljare, som är utbyggbar till reningsverk, och alla 
delar till in fi l tra tions an lägg ning.

I denna avloppsanläggning för 15 
hushåll passerar avloppsvattnet först 
en slam av skilj are och ett biologiskt 
reningssteg. Det pumpas sedan 
vidare till en markbädd där den slut-
liga reningen sker.



ALFA va-produkter av betong tillverkas och saluförs av en riks-
 täck an de ked ja av fabriker och försäljningskontor. Närmaste 
försäljningsställe läm nar upp gift om sor ti ment och priser.

  Ett standardsortiment av rör och brunnar fi nns alltid på lager.

  Avskiljar- och reningsanläggningar levereras normalt fär dig -
mon te ra de på platsen. De är sedan klara för anslutning av ut vän -
di ga led ning ar och återfyllning.

  Räcker inte det ordinarie sortimentet till? I så fall kan spe ci al -
till ver ka de pro duk ter framställas – alltifrån spe ci al brun nar till 
sär skil da ty per av avskiljare – allt efter kun dens önskemål.

För Dig som kund blir därför valet enkelt – välj ALFA!

Försäljningsställen fi nns 
på oms la gets baksida.





Tillverkning och försäljning 

 Bohus Betong AB
Dingle 0524-403 75

 AB Dahlgrens Cementgjuteri
Skellefteå 0910-77 02 80

 AB Hammerdals Betonggjuteri
Hammerdal 0644-104 70

 Meag Va-system AB  Starka Betongindustrier
Kristianstad 044-20 25 00
Lund 044-20 25 00
Getinge 035-543 70

 Timrå Betongindustri AB
Bergeforsen 060-57 90 50

 Visby Cementvaru AB
Visby 0498-21 35 50

Produktutveckling och marknadsföring

ALFA RÖR AB

www.alfaror.se

Det kompletta va-systemet från ALFA RÖR
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Hallsberg 010-455 24 60 
Huddinge 010-455 24 10 
Stora Skedvi 010-455 24 50 
Vänersborg 010-455 24 20 
Västerås 010-455 24 70




