
  FÖLJESEDEL  Ifylles av laboratoriet 

  Infiltration/siktanalys  Journalnr 

    Ankomstdatum Sign 

 

 

Hjortens Laboratorium AB 
 

Hyggesvägen 21 B 
831 48 Östersund 
 

info@hjortenslab.se 

Tel. 063-13 23 55 

 
 

 

Beställare 
Namn Tel.nr 

  
Adress Postnr Ort 

   
Provsvar och faktura via  

 Brev (29 kr)   E-post (0 kr): ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Provuppgifter 

Fastighetsbeteckning Provtagningsdjup Kommun 

 Kryssa här om du vill att kopia sänds till Miljö- och Hälsoskyddskontoret. 

Adress eller e-postadress till Miljö- och Hälsa i din kommun 

 

Provtagning och analys 
Jordartsbestämning visar om platsen för den tänkta infiltrationsanläggningen är lämplig. Provsvar från en 
jordartsanalys innehåller en siktkurva som visar andelen av de olika fraktionerna i jorden och en tabell som 
visar de olika fraktionsstorlekarna i procent. Detta ligger till grund för kommunens bedömning om 
lämpligheten för infiltration. Vi kan även bistå med att sända provsvar till respektive kommuns miljökontor. 
Jordprovet tas från den nivå infiltrationen är tänkt, vanligtvis 1.5 meter. Är man osäker från vilket djup man 
ska ta kan det vara lämpligt att ta hjälp av erfaren entreprenör eller kommunen.  Fyll ett kärl med 5-10 liter 
jord och blanda noggrant. Från den blandade jorden tas ungefär 2 liter till själva provet.  
Fyll i den här följesedeln och skicka/lämna den tillsammans med provet till Hjortens Laboratorium. Analysen 
tar vanligtvis fem till tio dagar.  
För mer information: Din kommuns miljökontor och www.avloppsguiden.se 

 

Labnr(fylls i av 
laboratoriet) 

Prov-
nummer 

Provdjup 
(m) 

Fastighetsbeteckning Kommun 

 Prov  1    

 Prov  2    

 Prov  3    

 Prov  4    

 Prov  5    

 Prov  6    

 Prov  7    

 Prov  8    

 
Pris per prov: 1675 kr +moms, vid 5 prov eller fler 30 % rabatt på samtliga prov 

http://www.avloppsguiden.se/
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