
 

 

 

Bilaga – markbädd med moduler 
 

Slamavskiljare 

 Bef. slamavskiljare Fabrikat Modell Volym 

 Ny slamavskiljare Fabrikat Modell Volym 

Avstånd mellan bostad och slamavskiljare:  

 

Markbäddens utformning 

Antal moduler: Fabrikat på moduler: 

Modulernas läge i förhållande till ursprunglig marknivå* (+/- cm): 

Ska anläggas enligt typritning:  

Pump:       Ja                Nej Provtagningsbrunn:       Ja               Nej  

* Med ursprunglig marknivå menas den högsta marknivån där markbädden ska läggas 

 

Kompletterande fosforrening 

 

  

      Biofilterdike – ange utformning: ……………………………………………………. 

      Kemfällning – ange fabrikat: ……………………………………………………….    

      Kalkbrunn – ange fabrikat: …………………………………………………………       

      Annat: 

      Behövs ej       

 



 

 

 

Bilaga – markbädd 
 

Slamavskiljare 

 Bef. slamavskiljare Fabrikat Modell Volym 

 Ny slamavskiljare Fabrikat Modell Volym 

Avstånd mellan bostad och slamavskiljare:  

 

Markbäddens utformning 

Antal spridarrör: Spridarrörens lutning: 

Spridarrörens läge i förhållande till ursprunglig marknivå* (+/- cm): 

Spridarrörens längd (m): Avstånd mellan spridarrören (m):  

Pump:       Ja                    Nej Provtagningsbrunn:       Ja               Nej 

* Med ursprunglig marknivå menas den högsta marknivån där markbädden ska läggas 

 

Kompletterande fosforrening 

 

Bäddens uppbyggnad 

 

      Biofilterdike – ange utformning: ……………………………………………………. 

      Kemfällning – ange fabrikat: ……………………………………………………….    

      Kalkbrunn – ange fabrikat: …………………………………………………………       

      Annat: 

      Behövs ej       

 

1. Jordåterfyllnad 

Tjocklek: 50 cm 

2. Materialavskiljande skikt 

3. Spridningslager: 

Tjocklek: 35-40 cm 

Kornstorlek: 12-24 alt. 16-32 mm 

4. Markbäddsand: 

Tjocklek: 80 cm 

Kornstorlek: 0-8 mm 

5. Övergångslager: 

Tjocklek: 5 cm 

Kornstorlek: 4-8 alt. 2-10 mm 

6. Dräneringslager: 

Tjocklek: 20 cm 

Kornstorlek: 12-24 alt. 16-32 mm 

 


	undefined: Off
	Fabrikat: 
	Modell: 
	Volym: 
	undefined_2: Off
	Fabrikat_2: 
	Modell_2: 
	Volym_2: 
	Avstånd mellan bostad och slamavskiljare: 
	Fabrikat på moduler: 
	Ska anläggas enligt typritning: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	Annat: Off
	Behövs ej: Off
	Biofilterdike  ange utformning: 
	Kemfällning  ange fabrikat: 
	Kalkbrunn  ange fabrikat: 
	undefined_8: Off
	Fabrikat_3: 
	Modell_3: 
	Volym_3: 
	undefined_9: Off
	Fabrikat_4: 
	Modell_4: 
	Volym_4: 
	Avstånd mellan bostad och slamavskiljare_2: 
	Spridarrörens lutning: 
	Spridarrörens längd m: 
	Avstånd mellan spridarrören m: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Kemfällning  ange fabrikat_2: 
	Kalkbrunn  ange fabrikat_2: 
	Biofilterdike  ange utformning_2: 
	Annat_2: Off
	Behövs ej_2: Off
	Antal moduler: 
	Modulernas läge: 
	Text3: 
	Antal spridarrör: 
	Spridarrörens läge: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text9: 


