
  

Askersunds kommun  Sida 1(1) 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tekniska förvaltningens 

Material- och arbetsbeskrivning 
för vatten- och avloppsarbeten 

 
 
 

Fastställd 2011-04-11 
Revidering 01 

Revideringsansvarig: VA-chef 
 



  

Askersunds kommun  Sida 2(2) 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
  Sid. 
 FÖRSÄTTSBLAD 1 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 

CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 3-5 

CEC LEDNINGAR 5-6 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, 
 STOLPAR, SKYLTAR MM 7-8 

PB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 9-14 
 (Rörledningar i skyddsledning) 
 (Skarvning med svetsning av PE-rör) 
 (Hantering av PE ledningar) 
 (Vatten och avloppsserviser) 
 
PCB ANSLUTNING AV RÖRLEDNING 
 TILL RÖRLEDNING MM 14-19 

PCC ANORDNING FÖR FÖRANKRING 
 EXPANSION, SKYDD M M AV 
 RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 20 

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I 
 ANLÄGGNING 21 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 22-25 
 
PDC Nedstigningsbrunn av plast 26 
 
PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I 
 MARK 27-29 
 
YBC PROVNING AV ANLÄGGNING 30-31 

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 
 FÖR ANLÄGGNING (Kodbeteckningar) 32-33  

YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 34 
  



  

Askersunds kommun  Sida 3(3) 

 
 
CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 
 
CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM 
 
Allmänt Fyllning skall i största mån utföras med befintliga massor, som sorteras så att kraven 
 på största stenstorlek och packningsbarhet uppfylls. 
 
 

 PP-LEDNINGAR 
 
CEC.211 Ledningsbädd för VA-ledning o d. 
 Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 
 eller 3B, tabell CE/1 sida 93 i AMA 07. Materialet packas upp till underkant lednings- 
 Bädd enligt tabell CE/4 i AMA 07.  
 Ledningsbädd utföres med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. 
 Bädd skall utföras med en tjocklek av max 15 cm och packas indirekt efter  
 rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. 
 
CEC.3111 Kringfyllning för VA-ledning 
 Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 30 cm över  
 översta ledningens hjässa med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Vid 
 ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock kringfyllningen  
 begränsas enligt figur CEC/2 sida 136 i AMA 07. 
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 Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 sida 135 i AMA 07, från Ø315 och uppåt
 före första lagret. 
 Första lagret utförs till rörets halva diameter, dock ej större än 20 cm. 
 Andra lagret upp till rörets hjässa, dock inte större än 20 cm. 
 För ledningar större än Ø400 mm utförs packning upp till ledningens hjässa i tre eller  
 flera lager om 20 cm. 
 
 Sista lagret utföres upp till min 30 cm rörets hjässa 

 Ingen packning över röret. 

 Packning utförs med tät fottrampning i 3 
 överfarter, eller maskinell packning i 3 
 överfarter med max 150 kilos padda med 
 medar. 

 
 

 
 
 
 
CEC.4111 Resterande fyllning 
 Utföres enligt Anläggnings AMA 07 
 

Sammanställning av Anläggnings AMA 07 angående material och utförande av 
fyllning i tabellform: 

 
  

Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning 

Resterande fyllning CEC.4       sid 142 Befintligt Enl. CEC.4 

Kringfyllning CEC.3       sid.134 Månggraderat 
material alternativt 
sand,sten <20 mm 

Fottrampning 
alternativt. Enligt 
Tabell CE/4 
Sid. 73 

Understoppning CEC.3       sid. 134 

                  Sid 135 

Månggraderat 

material <20 mm 

 

Ledningsbädd CEC.2       sid.132 Månggraderat 
material <20 mm 

Se kringfyllning 

Schaktbotten CBB.3       sid.45   
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 PE-LEDNINGAR 
 
CEC.211 Ledningsbädd för VA-ledning o d. 
 Skall normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max sten- 
 storlek 20 mm vid förhållande som så kräver. 

 

CEC.3111 Kringfyllning för VA-ledning 
 Skall normalt utföras av sand, kan utföras med samkross innehållande max sten- 
 storlek 20 mm vid förhållande som så kräver. 

 

CEC.4111 Resterande fyllning 
 Utföres enligt Anläggnings AMA 07. 
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 BETONGLEDNINGAR 
 
CEC.211 Ledningsbädd för VA-ledning o d. 

Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2  
eller 3B, tabell CE/1 sida 93 i AMA 07. Materialet packas upp till underkant 
ledningsbädd enligt tabell CE/4 sid 96 i AMA 07. 

 Ledningsbädd utförs med samkross innehållande max stenstorlek 65 mm. 
 Bädd skall utföras med en tjocklek av minst 10 cm och får ej överstiga 15 cm och  
 packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. 
 
CEC.3111 Kringfyllning 
 
 Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 sida 93. 
 Kringfyllningen skall utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller friktions- 
 material ur grupp 3B. 
 Många gånger går det att använda de uppschaktade massorna om de uppfyller kraven 
 på packbarhet och kornstorlekar. 
 Vid rör <400 mm max kornstorlek 65 mm. 
 Vid rör >400 mm max kornstorlek 100 mm. 
 
 Kringfyllning utföres till 3 dm ovanför översta lednings hjässa. 
 
 
 
 Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning 

 Resterande fyllning CEC.4       sida 142   

 Kringfyllning CEC.3       sida 134 Grupp 2 eller 3B 
Tabell CE/4 sid 96 
<65/<100mm 

Enligt Tabell CE/4 
sid. 96 

 Ledningsbädd CEC.2       sid.132 Månggraderat 
material <65 mm 

Se kringfyllning 

 Schaktbotten CBB.3       sida 45   
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DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 
 
 All VA-skyltning skall i första hand utföras på annan stolpe såsom lyktstolpe eller  
 gatunamnsskylt. Max 5m från stolpe till Brandpost annars separat stolpe för detta. 
 
DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm 
 
 Fundament skall vara av fabrikat WEJO (artnr 272048). 
 
DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm 
 

 Stolpe skall vara av dim. Ø38 (fabrikat WEJO artnr 271000) mm och utföras med en 
höjd av ca 1.0 m över markytan. 

 
DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning 
 

 Stolpe skall vara av dim. Ø60mm och utföras med en höjd av ca 2.6 m över markytan. 
 
DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm 
 
 Skylt skall vara av metall.(fabrikat WEJO artnr 239000) 
 Färgkoder 

•   Blå –Dricksvatten 
•   Grön – Dagvatten 
•   Brun- Spillvatten 

 

 Måttsättning: vinkelrätt utmätt från distansmärket i meter, sidomått parallellt 

 med distansmärket i pilens riktning i meter. 
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DEF.2312 Skylt för brandpostanordning 
 
  Röd – Brandpostflagga (fabrikat WEJO) 
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PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
 
 
Allmänt Ledningsarbete ska utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. 
 
 Lednings ändpunkt ska förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i 
 läggningen skall ledning tillslutas. Tryckledning skall tillslutas vattentätt med 
 propp eller skyddshuv. 
 
 Vattenledning utförs i PE 100-material. 
 För vattenledning ska udda dimensioner undvikas.  

 PE 100-material ska vara: 
 Dy Ø63/55.4, Ø110/96, 160/140, 200/175, 
 250/219, 315/275, 400/349. 
 (Avvikelser kan förekomma.) 
 
 Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material skall följas. 
 
 Avloppsledning utföres i PP – PE – PVC 
 Alla avloppsledningar skall vara släta. Styvhetsklass SN 8. 
 Normal minidimension på självfallsledning skall vara: 
 PE, PP, PVC-rör: 
 Spillvatten Dy Ø160 och Dagvatten Ø200. 
 (Avvikelser kan förekomma.) 
 
 
PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör 
 PE-ledning svetsas med elektromuff alternativt stumsvets där dessa ej är möjliga  
 att utföra skall Vatek skarv/fläns-koppling multi/joint användas. 
 Se sida 11-12 för svets- och skarvinstruktioner. 
 
 
För vattendistribution:  PEH-rör PE-100 För avloppsledning: PEH-rör PE100 
PN10 blå-SDR17(Dү/Godstjocklek) PN10 brun-SDR17 
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PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 
 
 

Skydd skall utföras enligt principritning PBB i 
Anläggnings AMA 07 sid 549 med den ändringen att 
skyddsröret skall vara segjärnsrör vid schaktning och 
rörstödet skall utföras enligt VATEK´s rörstöd. 
Fullständig anvisning finns i VATEK´s produktblad 
angående detta. 
 

 
 
 
PBG INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR 
 
(Metod och standard för utförande av infodring är under framtagning.) 
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 SKARVNING MEDELST SVETSNING AV PE- RÖR 
 
 

Stumsvetsning av PE-rör 
 
Stumsvetsning är ett förfarande där två PE-ytor samtidigt smälts mot en värmeplatta 
under ett bestämt tryck. Därefter pressas de snabbt ihop under ett bestämt tryck till  
materialet har svalnat. 
Rätt utförd stumsvets ger en fog som i det närmaste har samma hållfasthet som röret. 
En förutsättning är att PE-materialet av samma typ och kvalitet användes. 
Speciella stumsvetsningsmaskiner används för fogning av PE-rör inom följande  
dimensionsområden: 
63-110, 75-250, 75-280, 75-315, 315-400, 200-630, 450-630, 500-1000, 710-800, 
900-1000, 1200, 1600 mm. 
 
Stumsvetsning med svetsmaskin 
 
1. Svetsarbetsplatsen väljs så att största möjliga antal fogar kan utföras, utan 
  att maskinen behöver flyttas. 
  Svetsmaskinen pallas upp i lämplig arbetshöjd på stadigt underlag. Före  
  arbetets början skall vind- och regnskydd vara iordningställt, så att det vid  
  behov snabbt kan tagas i bruk. Användningen av skydd är ett krav då hård  
  vind eller nederbörd förekommer. 
 
2. Tillse att rörändarna är oskadade, vinkelrät kapade och skäggrensade i  
  kanterna. Rörändrarna fastspänns i svetsmaskinen, rören riktas noggrant och 
  understöds så att de inte bryter i maskinen.  
  Om ovalitet i rörändarna förekommer, trimmas de lika med svetsmaskinens  
  ställskruvar, eller genom vridning av röret. 
 
3. Rörändarna hyvlas rena och planparallella med maskinens skärverktyg. 
  rörändarna trycks försiktigt med handspaken eller hydrauliska pumpen mot 
  hyveln så att verktyget inte bryts. Under hyvlingens slutskede minskas 
  trycket successivt så att hyveln löper lätt och inga hack uppstår. 
  Kontrollera att ytorna har god passning med varandra. 
  Utan att vidröra de hyvlade ytorna avlägsnas allt spån i rören. 
  Håll ytorna rena! Damm, fett och fukt, även hudfett och svett påverkar  
  svetsresultatet negativt. 
  Efter hyvling skall svetsning ske utan dröjsmål. 
 
4. Plattans temperatur skall vara ca +220ºC. Vid låg temperatur t. ex. vintertid  
  kan temp. hållas 5-10 gr högre. 
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5. Värmespegeln placeras mellan rörändarna och uppvärmning (smältning) 
  sker i två steg. Först uppvärmning under tryck tills 2-4 mm vulster har  
  bildats runt röret. Här vill trycket sjunka, men underhålls för att bibehållas. 
  Därefter fortsätter uppvärmningen trycklöst under 0,5-3 minuter beroende  
  på dimension och godstjocklek. 
 
6. Värmespegeln borttages och fogytorna sammanföres så snabbt som möjligt, 
  varefter fogningstrycket långsamt höjes under ca 30 sek till aktuellt värde 
  (Tabellvärde + friktion). Under avkylningstiden underhålles trycket och när 
  svetsfogen svalnat till "handvarm" temperatur kan röret lossas ur maskinen 
  samt nästa fog påbörjas. 
  Fogens hållfasthet tillåter nu att röret lyfts eller skjuts ur maskinen. Röret  
  bör inte utsättas för större belastningar förrän fogen svalnat helt. 
 
Electro-svetsning 
 
  Inte för långa skarvkablar (spänningsfall), elektrosvetsapparaten kräver en 
  spänning mellan 198-242 V för att automatiken skall garantera ett lyckat 
  resultat i temperaturintervallet -10ºC - +40º. Vid kallare temp. än -10º  
  rådgör med VA-grossist. 
  Kalibrerad svetsutrustning min 1g/år. Ha väderskydd i beredskap. 
 
1. Röret kapas i rät vinkel mot röraxeln. För detta används PE-rörkap eller 
  en såg med klinga, som är lämpad för konstfibermaterial. 
2. Insticksdjupet markeras på röret. Rörändarna skrapas rena på hela svets- 
  längden, 0.1 mm med för ändamålet avsett verktyg. Glipa mellan rör 
  och muff skall vara max 2 mm. Kanter på röret avgradas. Använd  
  rundningsverktyg vid ovala rör. 
3. Omedelbart före svetsningen avtorkas de rensade svetsändarna med 
  luddfri trasa sprayad (kemikaliebeständigt munstycke) med PE-cleaner 
  innehållande >96% alkohol. Muffen tas ut ur sin förpackning. OBS! Inga 
  "flötiga fingrar" på insidan av muffen. Muffen träs sedan på den rengjorda 
  änden tills man kommit in till det lilla stoppet mitt i muffen. 
  rörfixaturer skall användas för att undvika förskjutning av rörändarna under 
  svetsningen. 
4. Nu förs den i förväg rensade andra röränden in i muffen tills den tar stopp. 
5. Anslutningskablarna ansluts nu till muffen och instruktionerna från  
  svetsaggregatet följs till punkt och pricka. 
6. Svetstiden skall jämföras manuellt med ett stoppur eller liknande med 
  aggregatets angivna tid. Svetsparametrarna (tryck, temperatur, tider osv.) 
  skall alltid medfölja svetsmaskinen. 
7. En visuell kontroll skall också göras på de "pluttar" som skall ploppa upp 
  då svetsningen är klar. 
8. Svetsningen skall därefter kallna efter vissa 
  avkylningstider innan svetsen belastas. 
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HANTERING AV PE-LEDNINGAR 
 
PE-materialet tillhör gruppen termoplaster, vilket innebär att PE-rör ändrar form 
vid tekniska belastningar och/eller mekaniska påkänningar. 
 
För att röret skall bevara sin form och funktion är det därför viktigt att vid hantering 
tillse följande: 
 
1. att rören ligger plant 
 
2. att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att 
  deformeras till ovalitet. Ju längre förvaringstid, desto färre lager rör. 
 
3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 
 
4. att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt eller 
  med kran. 
 
5. att rören aldrig får släpas på asfalt eller annat underlag som medför repor 
  på rören. Repor får vara max 10 % av rörets väggtjocklek dock max 3 mm.  
  Om djupet på repan (skadan) är större än ovan angivet, kapa bort den  
  skadade delen. 
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VATTENSERVISER 
 

Allmänt Serviser utförs i PE (dim. Ø32, 40, 63 och 75 mm) vid större(>Ø 40)servisdimensioner 
 används PE 100, PN10. 

 Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension Ø32. 

 Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter. För 
 att kunna ansluta ventilen till ett t.ex. galvaniserat järnrör på insidan skall uniflex- 
 koppling användas. 

Vid nyanläggning (av huvudledning) läggs servisen in ca 2 m innanför tomtgräns och 
avslutas med en proppad PRK-skarvkoppling eller motsvarande och markeras 0,5 -1 m 
ovan marknivå med en 2”x4”regel. 
 

 Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar 
(dim. Ø32 - 63 mm), alt. T-rör vid större dimensioner, som efter T-rör övergår till en 
Esco-ventil. 
 
 Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. 
Ø32-63 mm).Alt. T-rör vid större dimensioner,  Ø75 och uppåt, i övrig gäller samma 
förfarande som med gjutjärnsledningar. 
 

 0,2-0,5 m från tomtgräns sätt Esco-servisventil inkl. rostfritt teleskopsgarnityr med till- 
 hörande betäckning. 
 
 

 AVLOPPSSERVISER 
 

Allmänt Servisledningar skall utföras med PVC markavloppsrör Klass SN8, där inget annat 
 föreskrivs. 
 
 Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med dimension Ø 110 på spillvatten och 
 Ø 160 på dagvatten, spolbrunn skall alltid sätts i fastighetsgräns. 
 
 För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på fastigheten 
 bibehålls eller görs större samt att spolbrunn alltid sätts i fastighetsgräns. 
 
 Vid nybyggnation läggs servisen ca 2 m innanför tomtgräns, proppas med markpropp  
 som man kan provtrycka emot. 

 Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10 ‰. 
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PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M.M 

 Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av segjärnsrör 
 

 
    
    
 
 
 
 Anslutning skall utföras med anborrning på ledning av PE-rör ≥ 63 mm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. 
 För anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande 
 material, kort sagt en allt i allo koppling skall följande användas: 

 
 

 
 
 
 Multifix som är dragsäker och monteras enligt tillverkarens rekommendationer. 
 (Risken för galvanisk korrosion skall beaktas.) 
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PCB.11111 Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning 
 

 
 
 
Montage görs alltid enligt tillverkarens rekommendationer. 
 
 
 
PCB.11152 Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning  
 av stålrör 
 Vid anslutningar till befintliga galvrör och dylikt 
 skall VATEK's uniflex-koppling användas: 
 
 
 
 
 
PCB.11254 Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av 
 betongrör eller asbestcementrör eller lerrör 
 

 Vid skarvning eller lagning av betongrör med PVC-rör skall följande dimensioner av 
FERNCO's flexibla övergångskopplingar användas: 

 Betong (di) Ø150 = SN8 Slät Ø160/150 
 Betong (di) Ø225 = SN8 Slät Ø250/220 
 Betong (di) Ø300 = SN8 Slät Ø315/277 
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 Vid anslutning av PVC Slät rörända med övergång till BTG-muff används 
övergångsrör PVC Slätända/Btg muff (tex Ahlsell 235 51 XX) 

 
 
 

 
 
 
 
PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning mot betongrör 
 Vid inkoppling av serviser på betongrör av olika material Ø225-∞ 
 skall sadelgrenrör användas. 
  
Anslutning till betongrör: 
 

 
 Montering enligt tillverkarens rekommendationer. 
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PCB.12255 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning av plaströr  
 till annan självfallsledning av plaströr 
 
 Vid inkoppling av serviser Ø110-160 på platsrör Ø250-560 
 skall grenrör 45° användas. 
 
 Anslutning till plaströr. 
 
 

 
 
 
 
 Alternativt kan grenrör sågas in med kortända och skjutmuffar. 
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PCB.11155 Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av 
 plaströr 
 

 
 
 
 

 Befintligt PE-rör, ≤Ø63 skall om möjligt svetsas. I undantagsfall får rören 
sammankopplas med PRK-koppling. 

 
 

 

 

 PE-rör, ≥ Ø75 kan Elektromuffsvetsning utföras med Elsvetsprogran från AGRU, 
Frialen®-muffar eller PE  ELGEF® Plus 

 
 

 
 
 
 
 Vid mekanisk anslutning ≥ Ø75 se PCB.111.  
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PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION. SKYDD  
 MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 
 
Behov av förankring skall alltid beaktas. 
 
                     Rördimensioner (mm) 
 Vinkeländring 100 150 200 250 300 400 500 
 ≤ 11º * * *     

 ≤ 22º * *      

 ≤ 30º *       

 ≤ 45º        

 ≤ 90        

 
 Ej markerade förankras alltid. 
 * Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1.2 m 
 förankras rörböjen alltid. 
 Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. 
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PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
 
 
PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning 

 
Slutbesiktning 
Senast femdagar före slutbesiktning av VA-anläggningen skall entreprenören 
överlämna utförd inre inspektion av självfallsledningarna till huvudmannen. 
 
Filmning 
Huvudledningar för självfall skall vara filmade med färgkamera enligt VAV P93. 
Dokumentation skall lämnas som ett protokoll i pappersformat och TV3-filformat för  
inmatning i Tekis-VABAS. 
Dokumentationen skall även överlämnas på DVD för varje delsträcka 
mellan aktuella brunnar. Dokumentationen skall ingå i en ”kvalitetspärm”. 

Före filmning skall ledningar vara rena. Sediment i ledningarna kräver  
renspolning och förnyad filmning.  
 
Underlag 
Profilmätning baserad på reviderade höjder, och på VA-verksamhetens unika 
nummerserie till varje brunn, fås genom att reviderade ritningar med avvägda höjder 
överlämnas till huvudmannen. 
Huvudmannen tar fram underlag till entreprenören för filmning, med rätt kodade 
brunnar, senast en vecka före planerad filmning. 

 
 

PCF RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING 
 
 
PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 

Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV 77. 
Efter utförd desinfektion skall vattenprov tas. Godkänt vattenprov skall kunna uppvisas 
vid VA-slutbesiktning. 

 

PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING  
 
PCG.111 Reparation av rör tryckledning 
 Vid reparation vid vattenläckor på tryckledning skall därför anpassat svep användas. 
 VA-avdelningen anvisas fabrikat. 
 
 Montage görs alltid enligt tillverkarens rekommendationer. 
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PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
 
PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande 
 

Betongbrunnar skall uppfylla kraven i SS EN-1917 och kompletterande svenska krav i 
SS-22 70 01. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan montage. 
 
Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med lock 
som minst vägen 60 kg eller är låst. 
 
 

 
 
 
PDB.1111 Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp 
 
 Inlopp skall utföras med 45˚ sågat benrör och förses med skyddsgaller (typ nedan) 
 från dimension ∅400 och uppåt. 
 Utlopp skall utföras med 45˚ sågat benrör och förses med plant skyddsgaller som har  
 en öppning ca 15 cm från vattengång. 
 Maskvidd skall ligga inom intervallet 10-12 cm. 
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 INLOPP  UTLOPP 
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PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande 

Plastbrunnar skall uppfylla kraven enligt kontrollrådet för plaströr, KP-rådet, godtagen 
verksnorm eller motsvarande. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan 
montage. 

 

 
 

Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med lock 
som minst vägen 60 kg eller är låst. 

 
 
PDB.21 Tillsynsbrunn av betong 
 

Betongbrunnar skall uppfylla kraven i SS EN-1917 och kompletterande svenska krav i 
SS-22 70 01. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan montage. 
 
Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med låsbart 
lock. 

 
 

PDB.221 Tillsynsbrunn av plast ∅∅∅∅600 
 

Plastbrunnar skall uppfylla kraven enligt kontrollrådet för plaströr, KP-rådet, godtagen 
verksnorm eller motsvarande. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan 
montage. 

 
 
 

Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med lock 
som minst vägen 60 kg eller är låst. 
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PDB.222 Tillsynsbrunn av plast ∅∅∅∅400 
 

Plastbrunnar skall uppfylla kraven enligt kontrollrådet för plaströr, KP-rådet, godtagen 
verksnorm eller motsvarande. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan 
montage. 

 

 
Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med låsbart 
lock. 

 

 

PDB.31 Rensbrunn av betong 
 

Betongbrunnar skall uppfylla kraven i SS EN-1917 och kompletterande svenska krav i 
SS-22 70 01. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan montage. 
 
Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med låsbart 
lock. 

 

PDB.32 Rensbrunn av plast ∅∅∅∅200 
 

Plastbrunnar skall uppfylla kraven enligt kontrollrådet för plaströr, KP-rådet, godtagen 
verksnorm eller motsvarande. Valt fabrikat skall godkännas av huvudman innan 
montage. 

 

 
 

 
Brunnsbeteckning i asfaltsytor skall vara flytande med låsbart lock. 
I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast standardbetäckning med låsbart 
lock. 
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PDC.1132 Nedstigningsbrunn av plast för tryckrörsledning med luftningsanordning 
 på ledning i brunn 
 

Utformningen skall motsvara principskissen nedan. 
På tryckledning för vatten skall även spolanordning monteras. 
Luftaren skall kunna bytas utan att huvudledningen behöver stängas av. 
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PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I MARK 
 
 
PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 
 
  
 Slussventil Esco av segjärn PN 10-16 med 
 icke stigande spindel 
 Med tillhörande syrafast teleskopsgarnityr och betäckning. 
 
 

 
 

 Avstängningsanordning med kilsledsventil (servisventil) 
 

 

 Servisventil S-2150 
 RSK 425 4918, 26, 34, 42 
 ∅32-63. 
 Syrafast tele-garnityr S1850-4 
 RSK 426 1983-87 
  Längd: 600-940, 910-1500, 1250-2200, 1530-2670, 
  2000-3750 
 
 
 

 
 

 
  ESCO servis-bet.rund S-1830 
  RSK 703 7925 
  ESCO servis-bet. fyrkantig S-1835 (för plattytor) 
  RSK 703 7926 
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PEB.3 Spolpost i mark 
 
 Spolpost skall alltid sättas på slutändar av PE-ledningar. 

 Teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopisk trumma av PE, 
 RSK 235 8256, från lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15 cm  
 +- 5 cm. Där stillastående vatten riskeras att nå dräneringsventil, skall denna  
 monteras bort och hålet proppas. 
 
 Spolposten skall vara försedd med lock med kedja RSK 422 1263. 

 Spolposten dräneras till dagvattenledning med ett ∅110 PP-rör. Dräneringsutlopp 
 sågas med hålsåg upp till en ∅110 anslutning med en tätning. 

 Skulle dagvattenledning ligga grundare än vattenledningen, sätts spolposten på 
 en makadambädd med fiberduk runt och ∅110-röret borras in på samma höjd som 
 övre kvartscirkeln på dagvattenledningen.  
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PEB.42 Brandpost med lång trumma 
 
 Teleskopisk och rostfri BP 1990 T. 
 Brandposten skall vara försedd med utloppskoppling typ A; RSK 421 1009. 
 Utloppskopplingen skall skyddas med plastlock RSK 421 1082. 
 Brandposten utförs med lång trumma enl. Anl. AMA 07 principritning PEB.4 
 s.550 från lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15 cm +-5 cm. 
 För stagning av brandposten används ett justerbart inspänningsstag RSK  
 421 1095. 
 På brandposten skall ingå automatisk dräneringsventil RSK 421 1096, och 
 dräneras till dagvattenledning med ett ∅110 PP-rör. Där stillastående vatten  
 riskerar att nå dräneringsventil. skall denna monteras bort och hålet proppas. 
 Skulle dagvattenledningen ligga grundare än vattenledningen, sätts brand- 
 posten på en makadambädd med fiberduk runt och ∅110-röret borras in på  
 samma höjd som övre kvartscirkeln på dagvattenledningen. 
 
 
 
 
 
 BP 1990T KOMBI-MUFF BP1990T med PE-ända 
 RSK421 1118             RSK703 4218 RSK421 1143 (∅110) 
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PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning  
 
 Se PDC.1131 sid 26. 
 
 

YBC PROVNING AV ANLÄGGNING 
 
YBC.3 Besiktning/provning av rörledning mm 
 
 Provning utförs med följande metoder: 

• Funktionskontroller 
• Vattenprovtagning 
• Provtryckning/täthetsprovning 
• TV-filmning 

 
 Funktionskontroll 
 Funktionskontrollen utförs före asfaltering. 
 
 Funktionskontroll ventiler 

 Krav på raka spindelstänger som går att öppna och stänga och att betäckning sitter 
fast i garnityr. 

 
 Funktionskontroll brand- o spolposter 
 Krav att de går att öppna och stänga, ett brandposthuvud av standardlängd skall kunna 
 anslutas, dräneringen skall fungera, plastlock på utloppskopplingen till BP och 
 mässingslock till spolpost och att inspänningsstag skall vara monterade. 
 
 Funktionskontroll brunnar 
 Krav på täthet, inget inläckage av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max 0,15 m 
 förhöjningsringar. Betäckningar rengjorda från asfalt o grus. 
 
 Funktionskontroll luftare och reducerare 
 Krav på fungerande dränering, utförd isolering. 
 
 Kontroll av serviser, placering 

 Avslutas 2 m in på tomtmark och markeras med 2"4"regel 0,5-1,0 m över befintlig 
mark. 
 
Desinfektion av vattenledningar 

 Vattenledningen skall efter färdigställande renspolas och desinficera enligt 
 VAV P77.  
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YBC.31 Provning av vattenkvalitén 
 Vattenprover tas efter avslutad ledningsanläggning och provtryckning, sträckvis så 
 alla ledningssträckor kommer med.  

 Det kan betyda ett flertal vattenprover. 
Spolplan och provtagningsprogram upprättas av VA-avdelningen även vid byggnation  
av gemensamhetsanlägging. 
 Samtliga vattenprover skall bedömas TJÄNLIGT enl. Livsmedelsverket, SLV FS 
2001:30. 

 
 Ledningsägaren ansvarar för att vattnet är TJÄNLIG vid drifttagning. 
 
YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP, PB (gäller 
 samtliga tryckledningar) 
 Etappvis utbyggnad alternativt sträckvis enligt överenskommelse. 
 Vid provtryckning behöver ej ledningsgravar vara återfyllda. 
 Krav: Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE, PP, PB (gäller samtliga 

 tryckledningar) skall utföras innan ledningar renspolas och eventuellt desinfekteras. 
  Provtryckning av PE enligt VAV P78. 
 
YBC.341 Täthetsprovning av avloppsledning 
 Spillvatten: Sker etappvis enligt överenskommelse. 
  Återfyllning och packning utförd till minst terrassnivå. 
  Krav: Enl. VAV P91. 
  Dagvattenledningar skall TV-inspekteras. 
 
YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning 
 Se pkt PCE.12 
 
YBC.343 Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning 
 Se pkt PCE.12 
 
YBC.352 Provning, avvägning av brunn på avloppsledning 
 Se pkt PCE.12 
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YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 
 FÖR ANLÄGGNING 
 
 Slutbesiktning kan tidigast ske fem arbetsdagar efter det att godkända 
 underlag för relationshandlingar är lämnats in till huvudmannen. 
 
YCE.1 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m 
 

 • Entreprenören tillhandahåller arbetshandling som underlag för 
relationshandling. 

 
 • Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden skall godkännas av 
huvudmannen. I förekommande fall skall produktspecifikation redovisas. 

 
 
YCE.12 Underlag för relationshandlingar rörledningssystem i mark 
 
 Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser och ändpunkter skall 
 koordinatbestämmas och plushöjder för vattengång skall anges. 
 
 Servisavsättning skall mätas in för vattengång på spill-, dagvattenledning vid 
 röränden 2 m innanför tomtgräns, samt avvägas eller beräknas teoretiskt vid 
 fastighetsgräns. 
 
 Inmätning skall ske under arbetets gång, innan schakten återfylls förutom 
 servisspindeltopp som skall mätas in först efter gatuterassen är färdigställd. 
 

 Mätningarna skall redovisas med nummer enligt arbetsritning eller 
koordinatförteckning med koder. 

 Mätningar skall redovisas i RT90 och RH07 i följande filformat: 
• dxf 
• txt 

 
 Ändringar och kompletterande inmätningar redovisas på planritning. 
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KODBETECKNINGAR 
 
Om kodbeteckning i listan nedan saknas skall Lantmäteriets detaljtypsförteckning användas. 
 
Vatten 
 
VAV Avstängningsventil 
VSV Servisventil 
VTV Tömningsventil 
VRV Reduceringsventi 
VLV Luftningsventil 
VEV Envägsventil 
VBP Brandpost 
VPO Spolpost 
VAG Avgrening 
VDI Dimensionsändring 
VMB Mätare 
VNB Nedstigningsbrunn 
VPL Punkt på ledning 
VPS Punkt på servis 
VPU Pumpstation 
VTB Tillsynsbrunn 
 
Spillvatten 
 
SNB Nedstigningsbrunn 
SRB Rensbrunn 
STB Tillsynsbrunn 
SPL Punkt på ledningen 
SPP Proppning 
SPU Pumpstation 
SUL Nödutlopp 
SAG Avgrening 
SAV Avstängningsventil 
SLV Luftningsventil 

 
Dagvatten 
 
DNB Nedstigningsbrunn 
DRB Rensbrunn 
DTB Tillsynsbrunn 
DVB Dagvattenbrunn 
DDB Dräneringsbrunn 
DDI Dikesbrunn 
DAG Avgrening 
DAV Avstägningsventil 
DIN Inlopp 
DPL Punkt på ledning 
DPP Proppning 
DPU Pumpstation 
DUL Utlopp 
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YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 
 
YCQ.112 Kontrollplaner för rörledningar mm 
 
 Kontrollplaner skall redovisa: 
 
 Brunnar: 
 Projekterad och avvägd nivå redovisas, avvikelse i nivå redovisas samt vilken 
 toleransklass som uppnås för respektive brunn. 
 
 Servisledningar (S+D): 
 Projekterad och avvägd nivå, lutning (‰), avvikelse i nivå redovisas samt om 
 krav är uppfyllda. 
 Kommentar serviser självfall: Ledningarna skall läggas med jämnt fall från  

 huvudledning till servisände (generellt 2,0 m från fastighetsgräns). Teoretisk 

 eller avvägd nivå skall beräknas och redovisas för nivån i fastighetsgräns. 

 Servisledningar självfall skall uppfylla nivå i servisände + 3 cm till -10 cm samt 
 lutning >10‰ från huvudledning. 

Uppfylls inte kraven fordras omläggning. 
 
 Servisventiler, spolposter, brandposter: 
 Projekterat och inmätt läge i förhållande till fastighetsgräns redovisas, avvikelse  
 redovisas samt om krav är uppfyllda. 
 
 Toleranser: 
 Planläge servisventil samt servisventilbetäckning: 
 0,10-0,70 m från fastighetsgräns är inom tolerans. 
 Läge utanför 0,10 m respektive 0,70 m godkännas av huvudmannen. 
 


