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n \tom ta jordprove.r på ell enklare sätt än det som beskrivits nedan.
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av marken kan ske antinsen såno* srävning av prov-
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och berälming av INFtrLTRATIONSYTA för små avloppsanläggningar

Infiltration i naturliga jordmassor är den avloppsteknik som bör väljas

i första hand. Lösningen kräver en jord med god genomsläpplighet, tillräck-
ligttjocka jordlager och tillräckligt avstånd tillgrundvatten. Förattta reda på

ver.
Fördelarna med grävning är att det ofta är lätt au fåtag ien grävmaskin på
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1. Antalet provpunkter varierar med
den planerade anläggningens stor-
lek. För en enfamiljsanläggning be-'
hövs i regel två Provgropar och för
bn större anläggning för fem familjer
minst tre groPar.

2. Groparna bör gråiVas minst två
meter djupa i grova material och,

3. Skrapa ren jordprofilen så att la-
gren framträder.

4..Jordprover som tas ut skall inne-
hålla ca 0,5 ljord. Stenar som är stör-
re än 20 mm skalltas bort. Varje prov

läggs ien behållare som märks med
de uppgifter som anges i Punkt 5.

5. Ett provtas ivarje skiRtfrån den nr-

vå där spridningsledningen skall lig-
ga och neråt.Är skikten otydliga eller
om det är svårt att beräkna sprid-
ningsledningens läge kan jordpro-
ver tas ut 0,5, 0,75, 1,0, 1,5 och 2 me-
ter under makytan.Varje prov märks
med gropens , "identifikationsbe-
teckning", datum och djup.

Har något'prov tagits under
grundvattnet skall det anges. Grop-
arnas läge och'identifikationsbe-
teckning", t ex A och B markeras På
tomtkartan.

6. En skiss eller ett foto av jordprofi-
len bör om möjligt bifogas proverna.

Jordlagrens tjocklek anges på fotot/
skissen. Proverna sänds till ett labo-
ratorium.

Uppgift om lämpligt laboratori-
um kan fås från miliö. och hälso'
skyddskontoret (MHK).

Brunjord

Berg

Exempel på jordprofiler i två av våra vanligaste iordmånstyper.



På laboratoriet tittar man först på proverna och bedömer dem översiktligt.-
De prover som siktas bedöms begränsa materialets användbarhet som in-
filtrationsmedium.

Resultatet presenteras iform av en inritad kurva i ett s k kornfördelnings-
diagram. Det sämsta provet måste klara förutsättningen att falla helt inom
fält A och/eller B för att vanlig infiltration skallvara möjlig.
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Kornfördelningsdiagrarn med kravgränser för fält A och B inlagda. (Blankett-

,.*- underlaget är f rån Svenska Geotekniska Föreningen)
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Undersökning Provgropen skall stå öppen en tid för att grundvattenytan skall hinna ställa in

av grungy,atlg1nivå sig på rätt nivå. Den tid det tar rör sig om några timmar i grova jordar och ett
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Crunäva{Gnltans' ' ' - ' - Förutom grundvattennivån på platsen bör man skaffa sig en uppfattning om

lutning _.--_ _ grundvattenytans lutning, d v s åt vilket håll grundvattnet rinner. Grundvat-
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oklart och om detfinns riskförspridning av föroreningartillnågon vattentäkt
krävs en avvägning av grundvattenytor av en kunnig person. Grundvattnets
lutningsriktning, liksom även markytans ungefårliga lutningsgrad t procent
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bqr märker". öa tomtkartan (se faktablad 1). '
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