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Vi är ett danskt företag, som grundades 1958. I dag 
har vi säte och produktion i Ringsted, Danmark, och vi 
är marknadsledare i Danmark inom takrännor och lätt-
ta taklösningar. Plastmo A/S är en del av Plastmo 
Nordic divisionen, som driver verksamhet i Danmark, 
Sverige, Norge och Finland. Nordic divisionen omsät-
ter årligen för 250 milj. DKK, och vi har 85 anställda. 
Plastmo A/S ägs av den internationella koncernen 
ACO, som omsätter för 4,5 md. DKK och är world 
wide marknadsledare inom linjeavvattning.

Läs mer om oss på plastmo.se

OM OSS



Nästa gång det faller stora regnmängder, så är ett 
nytt och dyrt avlopp inte den enda lösningen mot 
översvämmad tomt och källare. En vattensamlare 
är ett billigare alternativ, som avlastar avloppet, 
och effektivt förebygger vattenskador och fukt i hu-
set, vinterträdgården, garaget eller förrådet.

INNAN NÄSTA SKYFALL
SKAFFA EN VATTENSAMLARE

LED BORT REGNVATTEN 
 EFFEKTIVT OCH MILJÖRIKTIGT 
PÅ DIN EGEN TOMT

En vattensamlare är en regnvattensbassäng, eller 
ett hålrum i marken, som samlar upp regnvattnet. 
När det faller stora mängder vatten på mycket kort 
tid, så ser vattensamlaren till att vattnet försvinner 
ut i marken: Vattnet sipprar lugnt och stilla ut ge-
nom vattensamlarens sidor, i takt med att jorden 
runt omkring kan följa med. Det är vettigt – också 
miljömässigt. Regnvattnet rinner ned där det faller, 
och vidare ned till grundvattnet och återanvänds 
som en del av vårt dricksvatten.
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VATTENSAMLARE
PLASTMO

VI TYCKTE ATT VATTEN
SAMLARE KUNDE BLI  
MYCKET BÄTTRE

Det är inte bara ditt hus och din källare som 
har behov av att kunna leda bort regnvattnet. 
Det har vinterträdgårdar, nya tillbyggnader, 
carportar, förråd och stora stenbelagda ter-
rasser eller uppfarter också. Tillsammans 
med Plastmo Takrännor och markrännor, är 
Plastmos Vattensamlare en effektiv dräne-
ring. Ett enkelt sätt att förebygga översväm-
ningar och vattenskador på.

 PLASTMOS VATTENSAMLARE 
ÄR BRA FÖR ALLT BYGGERI

Därför har vi utvecklat en helt ny och annorlunda 

 vattensamlare, som snabbare släpper ut regnvatten 

i marken, och samtidigt kräver mindre grävarbete. 

Plastmos Vattensamlare har marknadens största 

 sidoareal, i förhållande till volymen, och skall inte 

packas in i fiberduk. Vi har använt 100% stenull, 

som är ett naturmaterial som klarar jord, samt 

 trädgårdens träd och växter. Också om 20 år.



STORT SIDOAREAL LEDER    
BORT MER REGNVATTEN
Det är när det faller stora mängder vatten på kort tid, som vat-
tensamlaren skall visa vad den kan. Plastmos Vattensamlare har 
extra stora sidoareal, som ger en bättre fördelning av vattnet, 
och därför leds vattnet mer effektivt ut i marken. Det ger dig en 
bra säkerhet mot översvämningar och fuktskador.

 

LÄTT HANTERING OCH MINDRE 
GRÄVARBETE
Plastmos Vattensamlare är gjord på ett helt nytt sätt: Varje vat-
tensamlare är ett smalt block, som enkelt kan kopplas ihop med 
precis det antal vattensamlare du behöver till din trädgård och 
byggeri. Det är lätt, flexibelt och kräver bara att man gräver en 
smal ränna. Många avlopps entreprenörer är överens om att 
grävarbetet halveras, jämfört med andra vattensamlare på 
marknaden.  Mindre jord skall grävas upp och köras bort och 
mindre trädgård skall återställas. Det ger dig mindre kostnader i 
slutändan.

 

100% NATURMATERIAL
En vattensamlare måste kunna klara många år i marken. Rötter 
från trädgårdens växter och träd skall med tiden kunna växa in i 
vattensamlaren. Andra vattensamlare, tillverkade av plast och in-
packade i fiberduk, kommer att bli förstörda på ytan, och skall 
därför repareras eller bytas ut. Därför har vi tillverkat Plastmos 
Vattensamlare i stenull, som är ett fiber producerat av smält 
sten, som är bundet ihop till ett block. Stenull är motståndskraf-
tigt och bevarar sin funktion och fulla effekt år efter år.
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FAKTA
MATERIAL
100% stenull, som är smält sten spunnen till fiber och 
bundet ihop till ett block. Eftersom materialet är sten, så 
bevarar vattensamlaren sin form och funktion år efter år.

DIMENSION OCH VOLYM
20 x 60 x 100 cm, som ger en volym på 120 liter. 
 Vattensamlarens sidoareal är 1,20 m2. I förhållande till 
volymen är detta marknadens största sidoareal.

KAPACITET
Har en hålrumsprocent på 94%. Använder man stenar som 
vattensamlare, så är hålrumsprocenten bara ca. 25%.

VIKT
9,5 kg.

AVVATTNINGSRÖR
Inbyggt Ø110 mm.

HANTERING
Lätt sammankoppling av vattensamlarens block via 
 avvattningsrör. Flexibelt antal, och snabb montering. Vat-
tensamlaren skall INTE packas in i fiberduk.

BELASTNING
Plastmos Vattensamlare klarar inte trafik och belastning 
av personbilar, och skall därför placeras i trädgården el-
ler i utkanten av t.ex. uppfarten eller terrassen.

MÖJLIGHET FÖR RENGÖRING
Ja.

MÖJLIGHET FÖR ÖVERLOPP
Ja. Du kan ansluta överloppsrör vid slutet av vattensam-
laren. Som alternativ kan anslutning till avlopp fungera 
som överlopp. OBS: Om du skall ansluta vattensamlaren 
till kommunens avlopp, så skall en avlopps entreprenör 
utföra anslutningen.
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HITTA DIN JORDART
PLASTMO VATTENSAMLARE

HUR STORT OMRÅDE SKALL 
DU AVVATTNA
När du skall beräkna takytan på ditt hus, vinter-
trädgård o. dyl., så skall du bara räkna med den 
taksidan som har takränna och stuprör ned mot 
vattensamlaren. Fast areal är din stenbelagda 
uppfart eller terrass, och här räknar du med 
hela det sammanhängande området.

1. Gräv ett 80 cm djupt hål, som visat på illus-
trationen nedan. De nedersta 30 cm av hålet 
skall vara 25 x 25 cm.

2. Fyll 30 cm vatten i hålet, och håll vattnet i 30 
cm:s höjd i 30 min.

3. Mät sedan hur många cm vattnet sjunker på 
4 min. Vänta sedan 3 timmar (180 min.) och 
mät igen.

4. Avläs din jordart – se schemat till vänster.

VILKEN JORDART HAR DU?
Det är en väldigt stor skillnad på sandjords och 
lerjords förmåga att absorbera och suga vatten. 
Om du inte vet vad du har för jordart, så kan du 
själv göra en test för att avgöra jordtypen i din 
trädgård.

Under ett kraftigt regnväder, så är det viktigt att din vattensamlare är tillräckligt stor för att kunna 
rymma och avvattna allt vatten, som samlas på dina stenbeläggningar, eller som kommer från taket 
på ditt hus, vinterträdgård, garage o.s.v. Du kan räkna ut exakt hur många Plastmo Vattensamlare 
du behöver. Få hjälp här.

30
min.
Min. 80 cm

30 cm

Måttband

 Infiltrationsnivå25 x 25 cm

JORDART KVÄRDE*
[m/sek.]

TID=
4 MIN.

TID =
180 MIN.

1. Grus 1x10-3  > 24 cm
2. Sand 1x10-4  3 - 23 cm

3. Fin jord 1x10-5  > 11 cm

4. Sandig lera 1x10-6  1 - 10 cm
5. Blålera 1x10-7 < 1 cm

* Jordens dräneringsförmåga
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HUR MÅNGA VATTENSAMLARE BEHÖVER DU?
Antalet av vattensamlare varierar inte bara med området som du skall avvattna. 
Jordarternas förmågor att absorbera vatten varierar också, som du kan se i 
detta diagram.  Avläs exakt hur många vattensamlare du behöver.

* Uträknad efter den danska Spillvattenskommitténs beräkningsmetod. Det är räknat med att vattensam-
laren (statistiskt sett) täcks med vatten en gång i året. Se plastmo.se för exakt beräkning i ditt område.
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Min. 2 m
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Avståndskrav: 5 m från bostad 
och byggnad med källare, 2 m 
från andra byggnader (garage, 
förråd, carportar), 2 m från gran-
nens tomt.

�

KOM IGÅNG
PLASTMO VATTENSAMLARE

Det finns några krav till själva placeringen av vattensamlaren, som du skall vara uppmärksam på.

 Regnvattnet skall passera en sandfångsbrunn innan det hamnar i vattensamlaren.
 Man skall kunna rensa sandfångsbrunnen.
 Alla rörinstallationer i marken fram till vattensamlaren skall vara godkända. 
 Om vattensamlaren ansluts till avloppssystemet, så skall det utföras av en avlopps entreprenör.
 Det finns några avståndskrav på vattensamlarens placering, som du måste uppfylla: Här nedanför har vi il-
lustrerat de vanligaste avståndskraven, enl. den danska Spillvattensdeklarationen, DS 440 och SBI 185:
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Plastmos Vattensamlare består av smala block, som är lätta att koppla ihop. Därför skall det grävas väsentligt 
mindre, jämfört med andra vattensamlare. Mindre jord skall köras bort, och mindre trädgård skall återställas. 
Du skall bara gräva en smal ränna – så här enkelt är det:

SÅ ENKELT ÄR GRÄVARBETET

GÖRDETSJÄLV
Om du väljer att själv gräva ned din Plastmo 
Vattensamlare, så är det en bra idé att hyra en 
mindre grävmaskin. Det gör arbetet snabbare 
och lättare. För att leda bort regnvatten från 
tak, så är det tillåtet at själv installera rörled-
ningar, sandfångsbrunn och vattensamlare.
För att leda bort ytvatten från fasta arealer till 
vattensamlare eller avlopp, så skall en avlopps 
entreprenör utföra anslutningen.

1. START 2. ANSLUTNING 3. AVSLUTNING
Gräv en ränna, som är 130 cm djup 
och minst 20 cm bred. Spara eventu-
ellt grästorv till slutet.

Dra ut röret 6 cm på det första vatten-
samlar-blocket, och koppla till sand-
fångsbrunnen.

Dra ut rören 6 cm på alla andra vat-
tensamlar-block också, och koppla 
ihop dem på en rad. Avsluta med en 
propp i det sista vattensamlar-blocket, 
och täck över med jord.



GODA RÅD
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 Lägg markrännor i stora stenbelagda områden
 Rensa takrännor och stuprör från löv, barr och småkvistar med jämna mellanrum
 Kontrollera att framkanten på dina takrännor ligger en aning lägre än bakkanten, så att vattnet 
(vid överfull takränna), kan rinna ut över framkanten och bort från huset

 Se till att galler, markrännor, brunnar och sandfång är fria från blad, sand och småsten
 Se till att din beläggning lutar bort från huset, förrådet, carporten o.s.v.
 Samla upp regnvattnet i tunnor, och återanvänd vattnet när det är torrt
 Installera bakvattenventil i avloppet
 Anlägg gröna rabatter runt huset, förrådet, carporten eller i de stora stenbelagda områdena
 Meddela grannen när du är på semester

ANNAT DU KAN GÖRA FÖR ATT FÖREBYGGA 
ÖVERSVÄMNING OCH VATTENSKADOR
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BORT VATTNET FRÅN HELA DITT HUS
PLASTMO LEDER EFFEKTIVT



DET FALLER MER OCH MER NEDERBÖRD …
VI HJÄLPER DIG MED ATT LEDA BORT VATTNET – SÄKERT OCH EFFEKTIVT!

Plastmo A/S · Odinsvej 9-11 · DK-4100 Ringsted · info@plastmo.se · T: 031 338 97 47 · F: 031 338 97 49 · www.plastmo.se
Plastmo A/S är en del av ACO Koncernen

Plastmo taKsystem

lINJeaVVattNING

Avvattningslösningar från Plastmo

Plastmo taKräNNesystem
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