Lengde på infiltrasjonsgrøfter
Tversnittshøgde på infiltrasjon
Sum Tversnittsareal

120 m
1,5 m
180 m2

Kapasitet infiltrasjon (liter pr m2/døgn x m2

18582 liter pr døgn
18,582 m3 pr døgn

Fordrøyningsmagasin 3 stk a 30 meter
lengde
Høgde
dybde bakover
90
1,5
8

volum
1080 m3

Magasin
%
Andel vassandel i basseng
Total volum fordrøyningsmagasin

0,3

324 m3
324 m3

Bruksanvisning Infiltrometer
Påfyllingshull

Sylinder med gradert
målestokk
Nivårør

Stativ med
justerbare ben
Kran

Nivåslange

Tilførselsslange

Nivåplate
Porøs svamp
Vannivå ved bløting
20 cm

ca.30 cm

Vannivå ved måling

10 cm
25 cm

Stedlige jordmasser

Stedlige jordmasser

Infiltrometeret kan benyttes til måling av infiltrasjonsevne i ulike jordarter i forbindelse med
grunnundersøkelser for infiltrasjon av avløpsvann. I jordarter med høy vannledningsevne vil testen
imidlertid kreve store vannmengder. I slike jordarter bør derfor andre metoder benyttes. Måling
med infiltrometer kan gi en tilnærmet verdi for jordartenes permeabilitet. Infiltrasjonstesten
gjøres i tilnærmet samme nivå som infiltrasjonsflaten skal etableres.

Nødvendig utstyr
-

Infiltrometer med svamp og nivåplate
Tilgang på vann (hageslange, kanner, bøtter etc)
Hagekanne uten sil
Liten spade
Tommestokk
Stoppeklokke eller ur med sekundviser
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Infiltrometerets funksjonsmåte
Infiltrometeret virker på samme måte som et selvvanningssystem ved at det holdes et konstant
vannivå i gropa under måling. Dette er nødvendig for å få sammenlignbare målinger, samt for å
kunne beregne infiltrasjonskapasiteten på en enkel måte.
Den porøse svampen benyttes for å støtte sideveggene. Svampen reduserer også nedvasking av
finstoff og risikoen for feilmåling.
Hagekannen benyttes til fylling av infiltrometeret og gropa i bløtingsperioden.
Nivåplaten benyttes til å holde nivåslangen i rett nivå. Platen kan bestå av en bordbit på 5x10 cm
med hull i den ene enden. Hullet bør ha diameter 1 mm mindre enn diameteren på nivåslangen,
slik at denne sitter godt fast. Nivåplaten holdes på plass med for eksempel en stein.

Tilrigging
1.
2.
3.
4.

5.

En sjakt eller grøft graves ned til 30 cm over infiltrasjonsnivå.
Infiltrasjonsgropa graves i bunnen av sjakta eller grøfta. Gropa graves 30 cm dyp.
Bunnarealet skal være 25x25 cm og sideveggene rette. Gropa må ikke gjøres dypere enn
30 cm, eller større enn svampen.
Svampen trykkes sammen så den lett settes ned i gropa og slippes først når den berører
bunnen. Svampen skal da fylle hele gropa.
Plasser infiltrometeret ved gropa og sett nivåslangen og tilførselslangen ned i hullet i
svampen. Slangene må henge mest mulig loddrett. Nivåslangen føres ned til 10 cm over
bunn i gropa (juster lengden om nødvendig). Høyden på svampen må måles for å få
nøyaktig høyde over bunnen. Tilførselslangen føres ned i bunnen av hullet, midt i svampen.
Steng kranen og fyll infiltrometeret med vann. Sett korken i påfyllingshullet etter fylling.
Infiltrometeret vil ikke fungere riktig hvis korken er utett.

Bløting
6a.

Fyll gropa med vann til 20 cm over bunn og hold vannet i dette nivået i minimum 30
minutter. Bruk hagekanne (alternativt hageslange) til etterfylling. Unngå søling utenfor
svampen! Infiltrometeret kan benyttes til bløting, men det er oftest lettere å bruke
hagekanna til dette. Det er viktig at vannivået ved bløting ikke synker under 10 cm over
bunnen av gropa!
Dersom man er usikker på om man har bløtet lenge nok, bør det gjennomføres to målinger
etter hverandre for å sikre riktig resultat. Målingene bør gi tilnærmet likt resultat.
6b. I jordarter med innhold av leire (kan bestemmes ved rulleprøve), eller hvis jorda er svært
tørr, kan det være behov for en lengre bløtingsperiode (1-2 timer).

Måling
7.
8.
9.

Når bløtingsperioden er slutt åpnes kranen for tilførselslangen på infiltrometeret.
Noter vannstand i sylinderen etter at luften har boblet ut av slangene.
Noter tidspunkt (start stoppeklokke) første gang infiltrometeret utløser (bobler i svampen
og vann presses ut av nivårør på toppen av sylinderen).
10. Infiltrer en vannmengde tilsvarende rundt 15 cm synk i sylinderen, og noter deretter
vannstanden i sylinderen. 15 cm synk anbefales, men i jordmasser med liten vannledningsevne kan dette ta lang tid, og mindre synk kan da benyttes.
11. Noter tidspunktet (stopp stoppeklokke) for påfølgende utløsning av infiltrometeret.
12. Regn ut synkehastigheten i sylinderen i cm/min.
Vannledningsevnen, og et tilnærmet mål for permeabiliteten, i meter per døgn (m/d) finnes ved å
multiplisere synkehastigheten i sylinderen (i cm/min) med 1,4 (faktor justert for areal og enhet).
Eksempel:

Synkehastighet målt til 17,5 cm på 3 minutter og 25 sekunder, dvs. 205 sekunder
17,5 cm per 205 sek = 0,085 cm/sek * 60 sek/min = 5,12 cm/min.
Vannledningsevne (m/døgn): 5,12 cm/min * 1,4 (omregningsfaktor) = 7,2 m/døgn
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