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Profilritning för infiltrationsbädd 
Fyll i och skicka in tillsammans med din ansökan 

 

Längd och bredd 

 

Bädden av makadam/singel/grus är: ______ meter lång (1) och _______ meter bred (2). 

Spridningsledningarna är: _______ meter långa 
Antal spridningsledningar: ______ 

Avståndet mellan spridningsledningarna  1 meter  _______ meter 
Lutning på spridningsledningar  5-10 ‰   Annat ______ ‰ 
Avstånd från spridningsledning till ytterkant  0,5 meter  Annat _______ meter 
 
Antal luftningsrör: ________ 
Luftningsrör dras upp över förväntat snödjup  
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Material  

 
Återfyllnad  
Anläggningen täcks över med: ______ meter jordmassor eller motsvarande. Återfyllnaden 
bör vara minst 0,4 meter. 

Materialavskiljande skikt 
      Geotextil eller fiberduk    
      Dräneringsgrus eller finsingel med fraktion 4-8 mm 
      Isoleringsmaterial  

Spridningslager  
Makadam eller singel med fraktion  12-24 mm  16-32 mm  Annat ______ 
Tjocklek  35 cm   Annat: _______________ 
Tjocklek över spridningsledning  5 cm   annat _____________ 
Tjocklek under spridningsledning  10 cm i slutet av ledningen  Annat _____ 
Materialet är tvättat  

Utjämningslager/ avjämningslager 
Tjocklek  3-5 cm  Annat ______ cm  
Markbäddssand, dräneringsgrus eller finsingel med fraktion  4-8 mm  

 Annat _________ 

Materialet är tvättat  
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Förstärkningslager 

 
 

Förstärkningslager ska anläggas för:  
     Grovkornig jord  
     Finkornig jord 

Tjocklek  30 cm  Annat _______ cm 

Materialets fraktion   0-8 mm  4-8 mm  Annat ____________ 
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Högsta dimensionerande grundvattennivå och läggningsdjup 
 

 
Redogör för hur den högsta dimensionerande grundvattennivå har bestämts: 

 Grundvattennivå kommer bestämmas efter att provgrop grävts 
 Provgrop har grävts och högsta dimensionerande grundvattennivå har bestämts med 

hjälp av GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp (bifoga rapport) 
 Annan metod, beskriv nedan: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Den högsta dimensionerande grundvattennivån är: _________ meter under/över befintlig 
mark. Infiltrationsnivån kommer därför att läggas: 
     _______ meter ovan befintlig mark 
     _______ meter under befintlig mark 
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Grundvattenrör 

 
 

Grundvattenröret utformas enligt:  
     Informationsbladet Grundvattenrör  
    Annat: ____________________________________________________ 

Grundvattenrörets botten placeras: ___________ meter under befintlig mark.  

Grundvattenröret placeras: ____________ meter från infiltrationsbädden.  

OBS! Placeringen av grundvattenröret ska finnas med i kartan du skickar in. 
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