
 

Välkommen på seminarium om kvalitetssäkring av bergkross och 

naturgrus till markbaserade avloppsanläggningar 

Om seminariet: 

Seminariet är en del av projektet ”kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus till 
markbaserade avloppsanläggningar” som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och 
går ut på att diskutera kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial till 
markbaserad avloppsrening. Idag finns uppsatta kornstorleksgränser för filtermaterial som 
ska motsvara en viss långsiktig vattengenomsläpplighet hos materialet. Gränserna baseras 
på forskning på naturgrus, och därför finns det anledning att se över hur 
kornstorleksgränserna bör se ut för bergkross. Det kan också finnas anledning av att se över 
gränserna för naturgrus. På seminariet kommer vi att titta på mätdata av bl.a. 
kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet hos ett antal material av naturgrus och 
bergkross.  Utifrån detta kommer vi att diskutera önskade kornstorleksgränser. Vi kommer 
även att diskutera vad som behövs att säkerställa kvalitetssäkring av filtermaterial, och 
vilken roll bergmaterialproducenter, producenter av avloppsanläggningar, 
anläggningsentreprenörer och miljöinspektörer har för att bidra till kvalitetssäkringen. 

Agenda: 

Tid: Aktivitet: 

10:00-10:30 Kaffe och frukt 

10:30-11:30 Intro och genomgång av resultaten i projektet. Fokus kommer att 
ligga på kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet i de olika 
materialen som varit med i projektet. 

11:30-12:30 Lunch 

12:30-15:30 Diskussioner: 
- Diskussion metoder för kvalitetssäkring av bergkross som 

filtermaterial 
- Diskussion om hur rekommenderade kornstorleksgränser bör 

se ut för bergkross resp. naturgrus.  
Tid för fika och kaffe kommer att finnas ca 14:00 

När: Måndag den 20 maj 2019. 

Var: Uppsala, Ultunaalen 4. 

Ingen avgift: Vi bjuder på fika och lunch. Eventuell resa och boende bekostar du själv.  

Anmälan: Senast 8 maj 2019 till e-post: maja.englund@ri.se, ange i anmälan om du har 
någon typ av specialkost. 

Observera att det finns begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid! 

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till Maja Englund på maja.englund@ri.se eller 
på tel:010 516 69 30.  

Varmt välkommen önskar  

Maja och Elin 
RISE, Jordbruk och livsmedel 
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