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FIGUR 1     PLANSKISS 
 

 
FIGUR 2     PROFILSKISS 
 
 
 

 
 
FIGUR 3     SEKTIONSSKISS 
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Utformning och läggningsanvisning 
Markbäddens storlek framgår av samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
OBS! Siffrorna nedan hänvisar till de i figur 2 och 3. 
 
1. Bottenytan  ska vara helt plan och horisontell. 
Gravbredden ska vara 1 meter om inte annat anges i samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
 
2. Dräneringslagret ska bestå av makadam eller singel 8-16 mm eller 12-24 mm. 
Dräneringslagret ska vara minst 15 cm tjockt under den lägsta delen av dräneringsledningen 
och minst 5 cm tjockt ovanpå, sammanlagt ska lagret vara minst 35 cm tjockt. 
 
3. Dräneringsledningen ska ha sådan kvalité att den tål punkttrycket från omgivande 
mark. 
 
4. Luftningsrör för markbäddens dräneringsledning ska finnas. Flera dräneringsledningar 
kan förbindas och luftas med ett gemensamt rör. Rören ska dras upp över högsta snödjup. 
 
5. Inspektions-/utloppsbrunn Samtliga dräneringsledningar ska sammanfogas och 
avslutas med en inspektionsbrunn enligt figurerna 1 och 2. Diametern ska vara minst 300 mm 
 
6. Utloppsledningen ska bestå av dräneringsledning om vattnet kan tillåtas infiltrera ner i 
marken, eller täta markavloppsrör om vattnet ska ledas direkt till ytvatten. Lutningen ska vara 
minst 3 promille. Typ av utloppsledning och utsläppspunkt anges i nämndens beslut. 
Markbädden ska läggas så att vatten inte kan tränga upp i bädden via utloppsledningen och 
därmed skada eller förstöra anläggningen. 
 
7. Det undre materialskiljande skiktet behövs för att förhindra en omblandning av sand 
och sten. Skiktet ska bestå av dräneringsgrus eller finsingel med storleken 2-8 mm eller 4-10 
mm. Tjockleken ska vara ca 5 cm. 
 
8. Till markbäddssand ska användas en grusig sand med högst 8 mm kornstorlek och med 
en siktkurva inom fält A i figur 5. Sandlagret ska vara minst 80 cm tjockt. Gjutsand med 
handelsnamnet ”betongsand 0-8 mm” uppfyller oftast kraven. Om det är möjligt bör sanden 
vara tvättad, sorterad och halten av minsta fraktionen, upp till 0,074 mm vara så låg som 
möjligt eller inte finnas med alls. Denna minsta fraktion, och framför allt om den finns i 
större mängd, kan orsaka igensättning av anläggningen. 
 
9. Övergångslager, ovanpå sanden ska läggas ett 3-5 cm tjockt skikt med dräneringsgrus 
eller finsingel 4-8 mm. 
 
10. Spridningslagret ska  bestå av makadam eller singel (12-32 mm) i tvättad kvalité. 
Spridningslagret ska vara minst 10 cm tjockt under den lägsta änden av spridningsledningen 
och minst 5 cm tjockt ovanpå. Sammanlagt ska spridningslagret vara minst 30 cm tjockt. 
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11. Spridningsledning ska vara av styva, helst kamförsedda rör, som är släta invändigt. 
Innerdiametern ska inte vara mindre än 80 mm. Hålen ska ha en diameter på 8 mm, och 
avstånden mellan dem ska vara 30-60 mm, se figur 4.  
Färdiga rör finns att köpa i handeln. Om man tar upp hål själv ska plastrester rensas bort. 
Dräneringsslag får inte användas. Ledningens lutning ska vara mellan 0,5-1 cm per meter. 
 
 
FIGUR 4 
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Håltagning av rör 
 
 
12.  Det övre materialskiljande skiktet ska utgöras av geotextil, finsingel 4-8 mm eller 
isoleringsmaterial. Plastfolie är olämpligt eftersom det inte släpper igenom luft. 
 
13. Återfyllnad med befintliga jordmassor. Större stenar ska tas bort. Djupet bör vara minst 
50 cm. Återfyllnaden ska utformas med en lätt förhöjning ovanpå för att avleda ytvatten. 
 
 
FIGUR 5 
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