
Kursen vänder sig till alla entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för 
spillvatten (WC och BDT) samt dagvatten dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 
personer.

Diplomkurs – Infiltrationslösningar för 
markentreprenörer

Kursen har som målsättning att utbilda om hur infiltrationsanläggningar/ markbäddar fungerar, hur de anläggs, var de 
kan anläggas samt hur de dimensioneras. 

I kursen ingår att lära sig hur jordprover i provgropar tas, okulärt kunna se skillnad på olika jordarter, hur en siktkurva 
läses av samt hur en infiltrationsanläggning/markbädd dimensioneras. Vi kommer följa en checklista för de delar som 
ska ingå när en infiltration/markbädd anläggs. Denna checklista kommer senare att fungera som en egenkontroll-blan-
kett.

Villkor

För att du som kursdeltagare ska bli diplomerad krävs att du efter avslutad kurs anlägger en infiltration/markbädd 
enligt checklistan och sedan skickar in checklistan/egenkontrollblanketten tillsammans med bilder på anläggningen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Pris: 7000kr

Dag 1

• Infiltrationsanläggningar/markbäddar: Reningskapacitet, varaktighet för anläggningarna, vad säger 
Naturvårdsverkets allmänna råd och annan relevant lagstiftning?

• Förundersökning: Vad ska man tänka på innan infiltration/markbädd anläggs? Var och varför grävs provgropar 
och hur tas jordprover?

• Hur läser man av och bedömer en siktkurva? Hur dimensioneras en infiltrationsanläggning/markbädd?
• Genomgång av check-listan.

Kursinnehåll

Dag 2

• Fältdag där vi gräver provgropar och tar jordprover. Vi återkopplar till dag 1 och utför praktiskt i fält.
• Proverna analyseras okulärt och vi går igenom vilka olika fraktioner som finns.
• Vi arbetar gruppvis där varje grupp dimensionerar en infiltrationsanläggning/markbädd utefter en verklig 

siktkurva.
• Avslutningsvis: Frågor och diskussion där vi utbyter erfarenheter från verkligheten! 



Förkunskaper

Övrigt

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursmaterial samt lunch och fika ingår i avgiften.

Datum

16 februari 2016 (Del 1)
17 februari 2016 (Del 2)

Anmäl er på vatteninfo.com

Kontakt
Amelia Morey Strömberg
017-628 61 17
amelia@vatteninfo.com

Kursansvariga

Camilla Rydén, Geoveta
Amelia Morey Strömberg, Vatteninfo
Bernt Frödin, Upplunda Bygg och Vatten


