
Driftsvejledning/monteringsvejledning af Watercare-lameludskiller. 

Der er i det efterfølgende angivet en vejledning i driften af Watercare-lameludskiller . 

Driften kan opdeles i følgende hovedpunkter: 

 Idriftsættelse 

 Tilsyn 

 Tømning 

 Årlig rensning 

 Tømningshyppigheden bør revideres i takt med driftserfaringerne, men det 

indskærpes, at tilsynet gennemføres med de anførte intervaller som et minimum. 

Lameludskillerens opbygning.  

Der er i monteringsvejledningen angivet opbygning af Watercare-lameludskiller med 

definition af de enkelte anlægsdele. 

Idriftsættelse. 

Efter montage af lameludskilleren og inden idriftsættelsen fortages fyldning af 

lameludskilleren med vand til overside af lameller som minimum. 

Samtlige dæksler monteres. 

De ansvarlige for den videre drift af olieudskilleren informeres grundigt om anlægget. 

Der bør udarbejdes en journal til registrering/dokumentation af den efterfølgende 

vedligeholdelse. 

Tilsyn. 

Tilsyn skal fortages mindst 1 gang pr. måned og altid efter kraftigt regn/tordenvejr, hvor 

kraftig sedimentation kan have fyldt slamlageret. Tilsyn kan udføres uden nedstigning i 

udskilleren. Der foretages blandt andet følgende observationer: 

Forkammer. 

Grene, plastposer, større mængder flydestoffer eller konstateret stort oliespild, f.eks. 

trafikuheld, mm, om der er aflejringer foran lamellerne, eventuelle aflejringer fjernes efter 

behov. 

Oliekammer: 

Der kontrolleres tykkelse af olielag, f.eks. med påsmurt vandpåvisningspasta eller 

elektronisk måleudstyr. Hvis olietykkelsen er større end 10cm, foretages tømning. 

 

 



Sandkammer under lamelsektionener: 

Der kontrolleres tykkelse af slamlag, hvis slamtykkelsen er større end 30cm, foretages 

tømning.  

Spildevand: 

Konstateres spildevandsaflejringer (papir, klude mm) i udskilleren, bør der foretages 

undersøgelse og fjernelse af eventuelle ulovlige tilslutninger. Såfremt der forekommer 

spildevandstilledninger (f.eks. fra overløbsbygværker), bør lamelprincippet ikke anvendes. 

Benzindampe: 

Konstateres eksplosive dampe i udskilleren, f.eks. med transportabel multi gasalarm, må 

der ikke fortages nedstigning, og der skal tilkaldes brandmyndighed. 

Tømning. 

Tømning fortages efter behov, jf. tilsyn i denne vejledning. Tømning ca. 2. måned må 

påregnes som minimum. Tømningen kan i væsentlig grad foretages fra terræn med 

slamsugervogn. Såfremt det undtagelsesvis er nødvendig at foretage nedstigning, skal 

arbejdsmiljøreglerne overholdes. Disse er gengivet under arbejdsmiljøregler i denne 

vejledning. Vedrørende bortskaffelse af olie og slam, se ligeledes denne vejledning. 

Tømningsprocedure:  

Tømning fortages i følgende rækkefølge: 

Oliekammer: 

Der suges fra overfladen, indtil olien er fjernet. 

Sandkammer: 

Lamelsektionen hejses op, og der suges fra bund. 

Lamelsektioner:  

Hvis der under tømningen konstateres aflejringer, foretages spuling af disse, eventuelt 

nede i udskilleren. Udskilleren skal efterfølgende tømmes. 

 

 

 

 

 

  

 



Årlig rensning.  

Der foretages årlig rensning af udskilleren, der omfatter følgende punkter: 

Tømning: 

Udskilleren tømmes for olie og slam med slamsuger, hvorefter vand pumpes til udløb. 

Herefter foretages rengøring og spuling. 

NB!  Ved totaltømning kan opdriften medføre opskydning af udskilleren. Tømningen bør 

derfor ikke foretages i perioder med høj grundvandsstand. 

NB!  Udskilleren skal altid fyldes med vand efter tømningen. 

Lamelsektioner: 

Samtlige lamelsektioner optages, og lamelsektionerne spules og kontrolleres før 

montering. Der fortages udskiftning af eventuelle beskadigede lamelsektioner. 

Bortskaffelse af olie og slam.  

Oliemængderne vil normale tilfælde være ret begrænsede, sandsynligvis mindre end 5cm 

lagtykkelse. Ved opsugning vil det praktisk være vanskeligt at opsuge olien, uden at der 

samtidig opsuges store vandmængder. Det bør overvejes at medbringe specialbeholder til 

det opsamlede olie/vand, hvor olien kan udskilles, og vandet ledes tilbage til 

olieudskilleren. 

Kommunerne er i henhold til miljøloven ansvarlig for, at olieaffaldet bortskaffes på 

forsvarlig måde. 

Dette kan omfatte: 

Kommunen etablerer anlæg for behandling  af olieaffald (forbrændingsanlæg) 

Kommunen aftaler med en virksomhed aftagelse af olieaffald til destruktion. 

Kommunen leverer olieaffaldet til destruktion hos kommunekemi i Nyborg. 

Slammængderne vil normalt være væsentlig større en oliemængderne, specielt i områder 

med nybyggeri. Slammet bør ligeledes tilledes specialbeholder, hvor slam kan bundfældes 

og vandet returneres til udskilleren. Slammet vil normalt kunne deponeres på kontrolleret 

losseplads. En del af olien vil være bundet til slampartiklerne, ligesom slammet indeholder 

diverse miljøfremmende stoffer (tungmetaller, PAH - forbindelser). Slammet skal derfor 

deponeres forsvarligt. 

 

 

 



 

Arbejdsmiljøregler.   

Idet der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983: 

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. skal specielt følgende overholdes ved nedstigning i 

udskilleren: 

Kapitel 5 

Særlige regler om arbejdets udførelse 

Sikkerhedsforanstaltninger. 

§ 19. Før nedstigning i en brønd eller bygværk skal der opsættes de fornødne 

afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der 

kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. 

Stk. 2. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftning 

skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. 

Stk. 3. Der skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden fare for eksplosion, 

forgiftning eller kvælning. 

Stk. 4. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven 

for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd, som til 

stadighed har kontakt med de arbejdende personer. 

Stk. 5 Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jf. §§ 26-28. 

De skal kunne tilkalde hjælp enten gennem hensigtsmæssig placeret telefon eller 

radioanlæg. 

Stk. 6 Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparatur korrekt. 

Det kan være nødvendigt at bære iltmaske ved længere ophold i udskilleren.  

  



Der skal være afstand fra beholder til betondæk SE TEG. Der skal støbes/sættes en ring 

om udskilleren som bærer betondæk. 

 

Udskilleren er forsynet med påskrift indløb og udløb og skal vende rigtigt ved monteringen. 

 

Inden tilfyldning skal det kontrolleres at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret 

lodret. 

 

Max. nedgravningsdybde : 2,5 m målt fra bund indløb til terræn. 

 

Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med velegnet friktionsmatriale, der 

udlægges og komprimeres lagvis samtidigt med at der fyldes vand i udskilleren. Skæve 

belastninger på udskilleren skal undgås. 

Der komprimeres til min. 95 standart proctor i lag af 20-30cm. DS430/DS475. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


