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INLEDNING 

Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA´s koder, och skall 

spegla vad som gäller i Karlskoga beträffande material och metoder som skall användas när VA byggs 

i kommunen. 

Hänvisningar ges förutom till Anläggnings AMA 17 till Karlskoga kommuns var tids gällande ABVA. 

Där text hänvisar till ett fabrikat eller typ, kan likvärdigt komma i fråga. Dock avgör VA-bolaget AB 

vad som kan anses som likvärdigt. 

Senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida https://www.karlskogaenergi.se/moa. 

Vid synpunkter eller frågor, kontakta oss på VA-bolaget. 

  

https://www.karlskogaenergi.se/moa
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ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

Lokalt omhändertagande av dagvatten LOD 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör beaktas och utföras där så är möjligt. 

Vid nyanläggning skall det göras en individuell bedömning av varje fastighets förhållanden. Vid 

åtgärder inom befintlig bebyggelse skall förutsättningarna för LOD undersökas. 

Lokala föreskrifter för bodar, upplag m m 

För uppställning av bodar, upplag etc. kontaktas VA-bolaget AB. 

Arbetsverktyg 

Allt verktyg, som används och kommer i kontakt med befintliga eller nya vattenledningar, skall innan 

användning rengöras och desinficeras. Alternativt skall för vattenledningar dedikerat verktyg 

användas, som rengörs innan användning. Detta för att minska risken att få in bakterier i 

vattenledningssystemet. 

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M 

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 

BCB.3 TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR SKYDD M M AV LEDNING OCH KABEL 

Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt respektive ledningsägares anvisningar. 

BCB.31 ÅTGÄRD FÖR RÖRLEDNING I MARK 

Vid risk för frysning ska VA-ledningar isoleras om den under längre period friläggs eller om den får en 

otillräcklig fyllnadshöjd. 

BCB.44 SKYDD AV MARKYTA I TRÄDS OCH BUSKARS ROTZON 

Entreprenör får ej passera rotzon med tunga fordon eller ställa upp eller anordna upplag för varor 

och material inom denna zon. 

BCB.7 ÅTGÄRD FÖR ALLMÄN TRAFIK 

Vid arbete i anslutning till väg gäller att varselkläder ska bäras av all personal enligt standard EN 471, 

lägst klass 2. 

Trafikverkets "Säkerhet vid arbete på väg" ska tillämpas. 

Trafikanordningsplan (TA-plan) för det aktuella projektet ska upprättas i samråd med beställaren. 

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan ska skickas till Karlskoga kommun, 

ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. Handläggningstid är normalt 10 arbetsdagar. 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

BED RIVNING 

BED.11 RIVNING AV LEDNING, KABEL M M 

Vid rivning av ledning skall rivningsmaterial sorteras och forslas bort till kommunens 

återvinningscentral Mosserud eller annan av beställaren angiven plats. 



 

 

 Material och arbetsbeskrivning Sida 5 av 24 
 

 

BED.1112 RIVNING AV DEL AV RÖRLEDNING 

Vid rivning av vattenservisledning ska hela servisen tas bort och T-röret på stamledning ska bytas ut 

mot rakrör. 

Vid rivning av avlopps- eller dagvattenservis ska servisen proppas så nära stamledning som möjligt 

med tättslutande ändförslutning. 

BED.12 RIVNING AV VÄG, PLAN O D 

Vid rivning av ledning skall rivningsmaterial sorteras och forslas bort till kommunens 

återvinningscentral Mosserud eller annan av beställaren angiven plats. 

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 

All trädfällning ska ske i samråd med beställaren. 

Eldning av hyggesrester och avröjt material får ej förekomma. 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV 
HUS 

Referenssystem för mätning: 

Koordinater i planet ska redovisas i SWEREF 99 15 00. 

Höjddata ska redovisas i RH2000. 

BJB.26 INMÄTNING AV LEDNING, KABEL M M 

Inmätning skall göras av ventiler, brunnar, brandposter, brytpunkter och korsande ledningar. 

Inmätningarna skall om de inte sker i egen regi utföras av lantmäteriet. 

BJB.36 UTSÄTTNING FÖR LEDNING, KABEL M M 

För utsättning av ledning, kabel m m kontaktas Ledningskollen. 

C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 

CB SCHAKT 

CBB JORDSCHAKT 

Schaktnings- återfyllnadsarbeten samt gatu- och vägöverbyggnad skall utföras enligt AMA. 

CBB.3111 JORDSCHAKT FÖR VA-LEDNING 

Jordschakt för VA-ledning o d. utförs – om inget annat anges - i princip enligt ritning. CBB 311:1. 

CBC BERGSCHAKT 

Restriktioner för sprängningsarbeten framgår av upprättad riskanalys för sprängningsarbetena. 

CBC.3111 BERGSCHAKT FÖR VA-LEDNING 

Schakt skall utföras enligt principritning CBB.311:1. 
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CE FYLLNING, LAGER I MARK M M 

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 

Fyllning skall i största mån utföras med befintliga massor, som sorteras så att kraven på största sten 

storlek och packningsbarhet uppfylls. Fyllning får inte innehålla ämnen som kan skada ledning eller 

fogmaterial. Fruset jordmaterial får inte användas. 

CEC.21 LEDNINGSBÄDD FÖR RÖRLEDNING 

CEC.211 LEDNINGSBÄDD FÖR VA-LEDNING O D 

CEC.2111 LEDNINGSBÄDD FÖR VA-LEDNING 

CEC.2114 LEDNINGSBÄDD FÖR LEDNING I VÄG, PLAN O D KATEGORI A SAMT JÄRNVÄG 

CEC.3111 KRINGFYLLNING FÖR VA-LEDNING. 

CEC.4111 RESTERANDE FYLLNING FÖR VA-LEDNING 

 

D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M 

DBB LAGER AV GEOSYNTET 

DBB.31 MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL  

MATERIAL OCH VARUKRAV 

Geotextil skall vara utförd av polyester, polypropen, polyamid eller polyeten. Geotextil skall uppfylla 

fordringar enligt angiven standard och nationella krav. Geotextil skall vara av minst bruksklass N2. 

UTFÖRANDE 

Geotextil skall läggas längs eller tvärs utfyllningsriktning. Vid läggning tvärs utfyllningsriktning skall 

skarv utföras med geotextil närmast utfyllningsfront överst. Skarvning med söm eller svetsning 

behöver inte utföras om överlappning utförs med minst 0,5 m. 

DC MARKÖVERBYGGNADER M M 

För återställning av marköverbyggnader se DGB.1. 

DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M 

För återställning av vegetationsytor se DGB.3. 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M 

DEF.2 ANORDNINGAR FÖR SKYLTAR FÖR RÖRANLÄGGNING M M 

DEF.21 FUNDAMENT FÖR STOLPE FÖR SKYLT FÖR RÖRANLÄGGNING M M 

I första hand används stolpar för belysning, vägmärken, gatunamn och brandposter. 

I andra hand används egen stolpe. 

Placering väljs så att stolpen ej hindrar t ex snöröjning, gräsklippning och räddningsfordon. 

Fundament skall vara av typ MEAG 60/500. 
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DEF.221 STOLPE FÖR SKYLT FÖR BRUNN, AVSTÄNGNINGSANORDNING M M 

I första hand används stolpar för belysning, vägmärken, gatunamn och brandposter. I andra hand 

används egen stolpe. 

Stolpe med dimension 60 mm. 

Stolpe ska vara utförd av korrosionsskyddat stålrör. 

DEF.222 STOLPE FÖR SKYLT FÖR BRANDPOSTANORDNING 

Stolpe skall vara av dim. ø60 mm och utföras med en höjd av ca 2.6 m. över markytan. 

Färg: normalt mörkblå, zonventil röd 

Måttsättning: vinkelrätt utmätt från distansmärket i meter, sidomått parallellt med distansmärket i 

pilens riktning i meter. 

DEF.23 SKYLT FÖR RÖRANLÄGGNING M M 

Skyltning av VA-anläggning ska utföras i samråd med beställaren avseende placering skyltarnas 

utformning. 

Skylt får inte sättas på husvägg. 

DEF.2311 SKYLT FÖR BRUNN, AVSTÄNGNINGSANORDNING M M  

Följande anordningar skall distanseras 

 Ventiler 

 Brand/spolposter 

 Brunnar  

Avståndet mellan skylt och den anordning som skall skyltas får vara maximalt 10 m. I första hand 

används stolpar för belysning, vägmärken, gatunamn och brandposter. I andra hand används egen 

stolpe. Placering väljs så att stolpen ej hindrar t ex snöröjning, gräsklippning och räddningsfordon. 

Skylt ska vara av typ WEJO 

DEF.2312 SKYLT FÖR BRANDPOSTANORDNING 

Underkant skylt ska placeras 2,5 m över 

markytan. 

Skylt skall vara av typ WEJO. 

 

Vid prioriterade brandposter kompletteras 

standardskylt med denna skylt. Se bild till 

höger. 
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DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 

Återställande av mark och anläggningar ska om inte annat anges ske till minst den kvalitet som rådde 

före arbetenas påbörjande. Återställningsarbetet inkluderar även åtgärder på betäckningar, brunnar, 

förankringar, kabel- och rörledningsskydd samt kabel- och ledningsmarkeringar. 

DGB.1 ÅTERSTÄLLANDE AV VÄG, PLAN O D 

DGB.11 ÅTERSTÄLLANDE AV VÄG, PLAN O D MED BITUMENBUNDET SLITLAGER 

Avser återställning av befintliga asfaltvägar. 

 Förstärkningslager t=300 mm 

 Bärlager t=100 mm (grus 16/32) 

 Asfaltgrus (AG) t= 50 mm 

 Tät asfaltbetong / Stenrik asfaltbetong (ABT/ABS) t=45 mm 

DGB.12 ÅTERSTÄLLANDE AV VÄG, PLAN O D MED OBUNDET SLITLAGER 

Avser återställning av befintliga grusvägar. 

Antagna tjocklekar: 

 Förstärkningslager t=420 mm 

 Bärlager t=100 mm 

 Slitlager, grus: t= 50 mm 

DGB.3 ÅTERSTÄLLANDE AV VEGETATIONSYTA 

DGB.32 ÅTERSTÄLLANDE AV GRÄSYTA 

Avser återställning av befintliga gräsytor. 

Ytlager återställs med befintliga jordmassor ca 30 cm. Fröblandning stäms av med markägaren eller 

beställaren. Om inget annat föreskrivs används Weibulls Solbacke 2,5 kg/100 m² eller likvärdig. 

Jorden inom skadade ytor ska luckras till minst 50 mm och besås med 1 kg fröblandning/100 m². 

DGB.33 ÅTERSTÄLLANDE AV NATURMARKSYTA 

Mark som berörts av arbetena eller där markvegetation skadats ska återställas. 

Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. 

 

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

Ledningsarbete skall utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. Lednings ändpunkt 

skall alltid vara försedd med tätslutande ändförslutning när den inte för svetsning mm behöver vara 

öppen. Vid uppehåll i läggningen skall ledning tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt 

med propp eller skyddshuv. 

Placering av ledningar 

VA-ledningar läggs i gatu- eller annan allmän platsmark. Placeringen görs alltid i samråd med VA-

bolaget AB och andra ledningsägare. 
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Dimensionering 

Vattenledningar dimensioneras enligt VAV P114 "Distribution av dricksvatten". I vissa fall kan 

renovering av befintlig ledning vara fördelaktigare än omläggning. 

Avloppsledningar dimensioneras enligt VAV P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”. 

Separata ledningar för spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp utförs. 

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 bibehålla sin form och funktion är 

det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 

 att rören ligger plant 

 att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att 

deformeras till ovalitet. Ju längre lagringstid, desto färre lager rör. 

 att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans. 

 att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt 

eller med kran. 

 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. 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 

VA-ledning, Principritning CBB.311:1 gäller. 

Ledningsgrav ska länshållas så att rörläggning kan ske i torrhet. 

Vattenledning utförs i PE 100-material. 

För vattenledning skall udda dimensioner undvikas. Normal dimension på huvudledning av PE 80-

material skall vara: Dy Ø63/51.4. 

PE 100-material skall vara: Dy Ø110/96, 160/140, 200/175, 250/219, 315/275, 400/349. 

Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material skall följas. 

Avloppsledning utföres i PP - PE, alternativt i betong. 

Normal minimidimension på självfallsledning skall vara: 

PE- och PP-rör: 

 Spillvatten Dy Ø160 och Dagvatten Ø200. 

Betongrör: 

 Spillvatten Di Ø150 och Dagvatten Ø225. 

Läggningsyta ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt vara justerad till rätt höjd och lutning. 

Läggning får inte ske på underlag av jord tillhörande tjälfarlighetsklass 3 och 4 som frusit till större 

djup än 0,05 m eller på underlag av jord tillhörande tjälfarlighetsklass 2 som frusit till större djup än 

0,1 m. 

Före fogning av rör ska gropar utföras i gravbotten för muffar och för fogningsarbetet. 



 

 

 Material och arbetsbeskrivning Sida 10 av 24 
 

 

Trumma 

Projekterad inloppshöjd får inte underskridas och utloppshöjd inte överskridas. Bakfall får inte 

förekomma och gäller såväl hela längden som godtycklig dellängd. Trumma av rör av termoplast får 

inom 3 månader efter fyllning över trumma högst ha 7 % deformation. Trumma av plåtrör får inom 3 

månader efter fyllning över trumma högst ha 1,5 % deformation. Principritning CBB.3121:1 gäller. 

PBB.421 LEDNING AV BETONGRÖR, NORMALAVLOPPSRÖR 

Betongrör läggs i normalfall inte i Karlskoga kommun. 

Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den 

levererade rörtypen. 

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1. 

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

PBB.512 LEDNING AV PE-RÖR, TRYCKRÖR 

Ledning ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. 

Vid nyanläggning läggs servisen till tomtgräns (om ej annat överenskommits) och avslutas med 

servisventil med teleskopsgarnityr och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2”x4” regel. 

0.5m från tomtgräns sätts servisventil inkl. teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning.  

Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm), alt. T-rör 

vid större dimensioner, Ø90 och uppåt. 

Rör och rördelar för tryckvattenrör ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3. 

Rör och rördelar för tryckavloppsrör ska uppfylla krav enligt SS-EN 13244 eller SS-EN 12201-3. 

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör. 

Avser vatten- och tryckspillvattenledningar. 

PBB.5121 LEDNING AV PE-RÖR, STANDARDISERADE TRYCKRÖR 

Rör och rördelar för tryckvattenrör ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3. Rör och rördelar för 

tryckavloppsrör ska uppfylla krav enligt SS-EN 13244 eller SS-EN 12201-3. Rördelar ska vara i lägst 

samma tryckklass som rör. 

Svetsning ska utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och har avlagt 

godkänt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska visas upp för beställaren innan 

svetsarbetet påbörjas. All svetsning ska om möjligt utföras av en och samma person. 

Svetsfog 

Svets ska utföras av rörtillverkaren eller av entreprenör som har motsvarande fackkunskap för 

svetsarbetet. 

Fog med koppling 

Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 
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Fog med kompressionskoppling 

Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt tillverkarens 

anvisningar. 

Flänsfog 

Flänsmått ska vara enligt ISO 2531. Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband 

ska rören centreras och riktas in. Skruvar ska dras korsvis med momentnyckel. Fogning ska i övrigt 

utföras enligt tillverkarens anvisningar. Efter avslutad montering ska alla skruvar efterdras sedan 

eventuella pallningar tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas 

bort. 

Stumsvets 

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under avsvalningsförloppet. 

Rör får inte repas eller klämmas i samband med svetsarbete på sådant sätt att djupa klämmärken 

eller repor kvarstår efter svetsarbetet. 

Stumsvets ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

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 tills materialet svalnat. 

Rätt utförd stumsvets ger en fog som i det närmaste har samma hållfasthet som röret. En 

förutsättning är att PE-material av samma typ och kvalitet användes. 

Stumsvetsning med svetsmaskin 

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. Användning av 

skydd är ett krav då hård vind eller nederbörd förekommer. 

Tillse att rörändarna är oskadade, vinkelrät kapade och skäggrensade i kanterna. Rörändarna 

fastspännes i svetsmaskinen, rören riktas noggrant och understödes så att de ej bryter i maskinen. 

Om ovallitet i rörändarna förekommer, trimmas de lika med svetsmaskinens ställskruvar, eller genom 

vridning av röret. 

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 mot 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. 

Plattans temperatur skall vara ca +220ºC. Vid låg yttertemperatur t.ex. vintertid kan temp. hållas 5 -

10 gr högre. 

Värmespegeln placeras mellan rörändarna och uppvärmning (smältning) sker i två steg. Först 

uppvärmning under tryck tills 2-4mm vulster har bildats runt röret. Här vill trycket sjunka, men 
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underhålles för att bibehållas. Därefter fortsätter uppvärmningen trycklöst under 0,5-3 minuter 

beroende på dimension och godstjocklek. 

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 ej utsättas för större belastningar förrän fogen svalnat helt. 

Elektro - svetsning 

Elektrosvetsapparaten kräver en spänning mellan 198-242 V för att automatiken skall garantera ett 

lyckat resultat i temperaturintervallet -10ºC - +40ºC kallare än – 10ºC rådgör med VA-grossist. 

Rörände ska göras ren i direkt anslutning till svetsningen så att oxider avlägsnas, på en yta minst 10 

mm längre än instickslängden i el-muff. 

Om mer än en tråd från el-muffen är synlig efter svetsning, ska svetsen göras om. Vid 

anborrningssadel får ingen tråd synas. 

Elektrosvets ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

1. Röret kapas i rät vinkel mot röraxeln. För detta används PE-rörkap eller en såg med en klinga, 

som är lämpad för konstfibermaterial. 

2. Markera insticksdjupet på röret. Rörändarna skrapas rena på hela svetslängden, 0.1mm med 

för ändamålet avsett verktyg. Max glipa mellan rör och muff = 2mm. Kanter på röret 

avgradas. 

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 smutsiga fingrar på insidan av muffen. Muffen träs sedan på 

den rengjorda änden tills man kommit in till det lilla stoppet mitt i muffen. Rörfixturer 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. Jämför svetstiden 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. 

PBB.5214 LEDNING AV PE-RÖR, FABRIKATSPECIFIKA MARKAVLOPPSRÖR 

Fogning 

Fogning ska ske med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av 

rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. 

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 
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PBB.5215 LEDNING AV PP-RÖR, STANDARDISERADE MARKAVLOPPSRÖR 

Fogning 

Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av 

rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. 

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

PBB.5216 LEDNING AV PP-RÖR, FABRIKATSPECIFIKA MARKAVLOPPSRÖR 

Fogning 

Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av 

rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. 

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 

Krav på rör och rördelar enligt PBB. 

PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR 

Krav på rör och rördelar enligt PBB. 

PBG INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNIGNAR 

Krav på rör och rördelar enligt PBB. 

Angiven injektering av utrymmet mellan infodringsledning och befintlig rörledning ska utföras så att 

infodringsledningen blir kringfylld till en nivå minst motsvarande 80 % av den befintliga rörledningens 

innerdiameter. Injekteringsbruket ska efter härdning ha en hållfasthet av minst 1 MPa. 

Injekteringsmetod och injekteringsmaterial ska redovisas. Injekteringstrycket får inte överskrida 

angivet högsta värde. 

Angiven tolkning ska utföras före infodring till exempel medelst genomdragning med rör av ca 1 m 

längd med samma dimension som infodringsrörledningen. Resultatet av tolkningen ska redovisas för 

beställaren. 

Befintlig ledning får spräckas upp efter beställarens medgivande. 

Infodring med plaströr 

Repor och utvändiga skador på infodringsledning efter infodring får uppgå till högst 10 % av 

rörväggens tjocklek vid infodring av tryckledning och högst 15 % av rörväggens tjocklek vid infodring 

av självfallsledning, dock högst 3 mm. 

Infodring med kontinuerliga plaströr 

Vid infodring genom indragning av kontinuerliga rör ska dragkraften mätas och redovisas för 

beställaren. 

Dragspänning i rörväggen under infodringsskedet får inte överstiga angivet högsta värde. Om 

infodring sker genom enbart dragning i infodringsledningens främre ände och friktionskrafter av 

betydelse uppmäts ska infodringsledningen, efter beställarens beslut, eftertryckas. Eftertryckning ska 

ske omedelbart efter det att infodringen slutförts och ska pågå tills en rörelse erhålls i 

infodringsledningens främre ände eller till dess tryckkraften motsvarar angiven högsta tillåtna 

tryckspänning i rörväggen på infodringsledningen. 
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Infodring med kortrör av plast 

Vid infodring genom indragning av kortrör med dragsäkra fogar ska dragkraften mätas och får inte 

överskrida angiven tillåten dragkraft. Uppmätta dragkrafter ska redovisas för beställaren. 

Vid infodring genom intryckning av kortrör ska tryckkraften mätas och får inte ge upphov till högre 

tryckspänning än angiven tillåten tryckspänning i rörvägg på infodringsledningen. Uppmätta 

tryckkrafter ska redovisas till beställaren. 

I de fall friktionskrafter av betydelse uppmäts vid infodring med kortrör med dragsäkra fogar genom 

enbart dragning i infodringslednings främre ände ska ledningen, efter beställarens beslut, 

eftertryckas. Eftertryckningen ska ske omedelbart efter det att infodringen slutförts och ska pågå tills 

en rörelse erhålls i infodringsledningens främre ände eller tills tryckkraften motsvarar angiven tillåten 

axiell tryckkraft. 

Infodringar i trumma av sten 

Infodringsledning ska gjutas in i stentrumma med skumbetong. Hela utrymmet mellan 

infodringsledning och stentrumma ska fyllas. 

För installation av Ø63/55.4-dimension i för stora Ø100 el Ø150 gjutjärnsledningar med 

vattenkvalitetsbekymmer används PIPELIFE´S Robust-Pipe PE100 SDR 17. 

 

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, 
INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCB ANSLUTNING AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING 

Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

Anslutning med anborrning på ledning av segjärnsrör. 

 

BELOS Hawle. 

Nr. 3500 

Utan tryck 

 

BELOS Hawle. 

Nr. 3800 

Under tryck 

 

Anslutning med anborrning på ledning av PE-rör 

 

BELOS Hawle. 

Haku Nr. 5250 

Utan tryck 
 

BELOS Hawle. 

Haku Nr. 5310 

Under tryck 

 

Serviser 

Innan byggande av servis påbörjas skall förbindelsepunkt vara fastställd av VA-bolaget AB. Se ABVA. 
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Vattenserviser 

Serviser utföres i PE (dim. Ø32, 40, 63 och 75mm). 

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 Uniflexkoppling användas. 

Vid nyanläggning läggs servisen till tomtgräns (om ej annat överenskommits) och avslutas med 

servisventil med teleskopsgarnityr och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2”x4” regel. 

Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar (dim. Ø32-63mm), alt. T-

rör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via flänskoppling. 

Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm),  

Alt. T-rör vid större dimensioner, Ø90 och uppåt, i övrigt gäller samma förfarande som med 

gjutjärnsledningar. 

0.5m från tomtgräns sätts servisventil inkl. teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning. 

Avloppsserviser 

Servisledningar skall utföras med PP8 markavloppsrör Klass SN8, där inget annat föreskrivs. Serviser 

till nya enfamiljshus skall utföras med dimension Ø110/103, på såväl spill- som dagvattenservis. 

Anslutningen skall alltid förses med spolbrunn 0,5 m utanför tomtgräns 

För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på fastigheten bibehålls eller 

görs större samt att spolbrunn alltid sätts i fastighetsgräns. 

Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10 ‰. Då servisen läggs upp med stort fall skall det 

brytas av med en böj i fastighetsgräns och fortsätta med min 10 ‰ fall. 

PCB.111 AXIELL ANSLUTNING AV TRYCKLEDNING 

För anslutning mellan olika material eller olika dimensioner av liknande material skall Ulefos WAGA 

Multi, Ulefos WAGA Multifix eller IBECOs Hymax Grip användas. 

PE-rör, upp till dim. Ø63 skall kopplas samman med godkänd koppling och dras med tillhörande 

verktyg. 

Vid anslutning >Ø63 skall Elektromuffsvetsning utföras med godkända muffar. 

Vid mekanisk anslutning >Ø63 skall Ulefos WAGA Multifix användas som är dragsäker. 
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Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning 

Hawle system 2000 PE 

 

VRS flänsmuff 

 

Flänsmuff Multi 

 

Flänsmuff multifix 

 

 

 

PCB.112 AXIELL ANSLUTNING AV SJÄLVFALLSLEDNING 

Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör eller 

asbestcementrör eller lerrör 

Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP-rör skall följande dimensioner användas: 

Betong Ø150 = PP8 Slät Ø160/150 

Betong Ø225 = PP Ultra Ø250/220 

Betong Ø300 = PP Ultra Ø315/277 

Vid anslutning av PP Ultra med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsända används 

FERNCO´s flexibla övergångskopplingar. 
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PCB.122 ANSLUTNING MED ANBORRNING, GRENRÖR E D AV SJÄLVFALLSLEDNING 

Vid inkoppling av serviser 110-160 på släta ledningar av olika material 150-∞ skall IBECO´s 

sadelgren med rostfria spännband eller liknande användas. 

45° utförande   90° utförande 

Vid inkoppling av serviser på Ultra-ledning skall grenrör sågas in med kortändar och skjutmuffar. 

PCC ANORDNING FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD MM AV RÖRLEDNING I 
ANLÄGGNING 

 Rördimensioner mm 

Vinkeländring 100 150 200 250 300 400 500 

 11    

 22   

 30  

 45 

 90 

Ej markerade förankras alltid. 

* Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1.2m förankras 

rörböjen alltid. 

Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. 

Förankring enligt VAV P41. 

Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet dimensionera enligt 

VAV P41 

Rördimension 100 150 200 250 300 400 500 

Sammanlagt antal rörfogar 
som måste förankras. 

4 4 6 6 8 8 10 

 

PCC.11 FÖRANKRING MED BOJOR PÅ TRYCKRÖRSLEDNING 

Förankring ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 
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PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCE.1 INRE INSPEKTION AV LEDNING 

PCE.11 INRE INSPEKTION AV TRYCKLEDNING 

Inre inspektion av tryckledning ska genomföras enligt Svenskt Vatten P93. 

PCE.12 INRE INSPEKTION AV SJÄLVFALLSLEDNING 

Inre inspektion av självfallsledning ska utföras enligt Svenskt Vatten P93. 

Entreprenören utför och bekostar TV-inspektion. Minst 10% av ledningssträckan ska filmas i första 

hand, beställaren avgör vilka delar av ledningssträckan som ska filmas. Om avvikelser upptäcks på det 

filmade materialet ska 100% av ledningssträckan filmas. 

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCF.1111 SPOLNING OCH DESINFEKTION AV VATTENLEDNING 

Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV P77 (P115 från och 

med dess publikationsdatum), "Vattenledningar och reservoarer - spolning, rensning och 

desinfektion", tillika uppvisa godkänt vattenprov. Detta skall tas före inkoppling på nätet. Vattenprov 

skall märkas driftkontroll på laboratoriet. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med 

omspolning och nytt vattenprov, i andra hand desinfektion. Vid koliforma och E-coli krävs 

desinfektion och nytt vattenprov. 

PCF.1121 RENGÖRING AV TRYCKAVLOPPSLEDNING GENOM SPOLNING 

Rengöring ska utföras med högtrycksspolning, varvid det statiska ledningstrycket inte får överstiga 

tillåtet drifttryck. 

PCF.2121 RENGÖRING AV AVLOPPSLEDNING GENOM SPOLNING 

Rengöring ska utföras med högtrycksspolning och samtidig slamsugning. 

PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

Reparation med rör, rördelar mm ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

Reparation ska utföras med jämn övergång och utan att orsaka dämning. 

PCG.111 REPARATION AV RÖR I TRYCKLEDNING 

Vid reparation vid vattenläckor skall ULEFOS enkelbandsmuff RS 1,rostfri eller ULEFOS 

dubbelbandsmuff RS 2 rostfri användas eller Belos enkel eller dubbelbandsmuff. 

PD BRUNNAR O D I MARK 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 

PDB.111 NEDSTIGNINGSBRUNN AV BETONG, NORMALUTFÖRANDE 
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PDB.12 NEDSTIGNINGSBRUNN AV PLAST 

Vid luftare i brunn skall dim vara minst 1000 och enligt tillverkarens anvisningar. 

Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i hålen efter asfaltering. 

Brunnen skall förses med betäckning enligt följande: 

I asfaltsytor används typ Ulefos 

UFU/UTUPL60AU som är flytande med låsbart 

lock. 

 

I plattytor används en fast fyrkantig ram 

UK10/UTUPL60AU 

 

I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en 

fast standardbetäckning med självlåsande lock. 

 

 

PDB.22 TILLSYNSBRUNN AV PLAST 

Ø600 Tillhörande betäckning skall användas. 

Polar tillsynsbrunn PRO 630. 

Ø400 Ultra tillsynsbrunn. Tillhörande betäckning skall användas. 

Anslutning till Uponors TB görs utan några som helst övergångar eller liknande. Släta PP-rör sticks in 

utan några åtgärder, gäller det Ultra PP tas gummiringen som sitter monterad bort och ny gummiring 

sätts på rörets rilla som vanligt. 

PDB.32 RENSBRUNN AV PLAST 

Ultra Rib II/Uponal rensbrunn 

PP formsprutad 110-200 

Tillhörande betäckning skall användas. 

Ultra rensbrunn PVC 250-315. 
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PDB.521 DAGVATTENBRUNN AV PLAST MED VATTENLÅS OCH SANDFÅNG 

Uponor dagvattenbrunn 560/150 PP. 

Stigarrör 400, beteckning L-61 D, 40 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

PDC BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M, TÖMNINGSLEDNING E D 

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR 
I ANLÄGGNING 

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 

PEB.1 AVSTÄNGNINGSANORDNING PÅ TRYCKRÖRSLEDNING 

PEB.1111 AVSTÄNGNINGSANORDNING MED KILSLIDSVENTIL PÅ VATTENLEDNING. 

Servisventil Esco S-2150. Med PRK-kopplingar för plaströr, PN 16 av A-metall med spindel av syrafast 

stål. 

Avstängningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling. Med tillhörande 

teleskopsgarnityr och betäckning. 

Kilslidventil DANFOSS S-1140 med flänsar. Kort bygglängd, borrning PN 10. För dragfast PVC med boja 

S-2815, för dragfast PE med ring S-2856. 

Belos hawle. 
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PEB.3 SPOLPOST I MARK 

Spolpostanordning ska utföras med spolpost, utloppsrör, 

spindelförlängning, skyddsrör, skyddslock, trumma och betäckning. 

Skall alltid sättas på slutändar av PE - ledningar. 

THISAB´S teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopisk 

trumma av PE, RSK 235 8256 

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 

ett insticksgummi. 

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. 

Spolposter märks upp enligt AMA. 

PEB.31 SPOLPOST PÅ VATTENLEDNING 

Spolpostanordning ska utföras med spolpost, utloppsrör, spindelförlängning, skyddsrör, skyddslock, 

trumma och betäckning. Skall alltid sättas på slutändar av PE - ledningar. 

THISAB´S teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopisk trumma av PE, RSK 235 8256. 

Spolposten skall vara försedd med lock med kedja RSK 422 1263. 

Spolposten sätts på en makadambädd med fiberduk runt om och dräneras stenkista där dränering till 

dike ej är möjlig. 

Spolposter märks upp enligt AMA. 

PEB.42 BRANDPOST MED LÅNG TRUMMA 

Beteckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124-6 

Thisab´s teleskopiska och rostfria BP 1990T. 

Brandposten skall vara försedd med utloppskoppling typ A 

RSK 421 1009. Utloppskopplingen skall skyddas med 

plastlock RSK 421 1082. 

Brandposten utföres med lång trumma enligt 

principritning PEB.4. 

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 

Ø110 PP-rör. 

Skulle dagvattenledningen ligga grundare än 

vattenledningen, sätts brandposten på en makadambädd 

med fiberduk runt och 110-röret borras in på samma 

höjd som övre kvartscirkeln på dagvattenledningen. 

Figur 1: Principritning PEB.4 Brandpostanordning i 

mark, fast betäckning. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YB MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING 

YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING 

Beställarens byggledare och projektledare ska beredas möjlighet att närvara vid kontroll av 

anläggning. Kontroll ska aviseras senast 5 arbetsdagar i förväg genom mejl till projektledaren. 

YBC.3 KONTROLL AV RÖRLEDNING M M 

Huvudgrupperna hållfasthet, ytbeskaffenhet, rörskarvar, riktning, utförande och driftinstruktion enl. 

Svenskt Vatten P93. 

Funktion, anordningar: 

Kontroll utförs före asfaltering 

Ventiler: 

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

Brand- och spolposter: 

Krav att de går att öppna och stänga, ett brandpoströr av standardlängd skall kunna anslutas, 

dräneringen skall fungera, plastlock på utloppskopplingen till BP och mässingslock till spolpost, stag 

skall vara monterade. 

Brunnar: 

Krav på täthet, inget inläckage av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max 0,15 m förhöjningsringar. 

Luftare och reducerare: 

Krav på fungerande dränering, utförd isolering. 

YBC.31 KONTROLL AV VATTENLEDNING 

Vattenprover skall tas efter avslutad ledningsläggning och provtryckning. 

Krav: Bättre än tjänligt med anmärkning enl. Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten. 

Vattenledningen skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV P77 (P115 från och 

med dess publikationsdatum) tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall märkas 

driftkontroll på laboratoriet. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med omspolning 

och nytt vattenprov, i andra hand desinfektion. Vid koliforma bakterier och e-coli krävs desinfektion 

och nytt vattenprov. 

För genomförande av mikrobiologisk kontroll av vattenledning se Bilaga AMA PB/1. 

Godkänt vattenprov är förutsättning för en godkänd entreprenad. 

YBC.311 TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL AV VATTENLEDNING 

YBC.3111 TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL AV VATTENLEDNING AV SEGJÄRNSRÖR, STÅLRÖR M 
FL 

Täthetsprovning skall utföras innan ledningar renspolas och desinfekteras. Vid tryck- och 

täthetskontroll av vattenledning ska vatten av dricksvattenkvalitet användas 

Kontroll ska utföras enligt VAV P79 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar enligt VoV 

Bk21. 
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YBC.3112  TRYCK OCH TÄTHETSKONTROLL AV VATTENLEDNING AV PVC-RÖR, GAP-RÖR M FL 

Kontroll ska utföras enligt VAV P79 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar enligt VoV 

Bk21. 

YBC.3113 TÄTHETSKONTROLL AV VATTENLEDNING AV RÖR AV PE, PP OCH PB 

Provning ska utföras enligt VAV P78 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av 

polyolefiner (polyeten, polypropen och polybuten). 

YBC.341 TÄTHETSKONTROLL AV AVLOPPSLEDNING 

YBC.3411 TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL AV TRYCKAVLOPPSLEDNING 

Avser samtliga tryckavloppsledningar. Provning ska utföras enligt VAV P78 Anvisningar för 

täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner (polyeten, polypropen och polybuten). 

YBC.3412 TÄTHETSKONTROLL AV SJÄLVFALLSLEDNING 

Avser samtliga självfallsledningar. Täthetsprovning ska utföras enligt Svenskt Vatten P91 Anvisningar 

för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall. 

YBC.342 DEFORMATIONSKONTROLL AV AVLOPPSLEDNING. 

Kontroll av deformation hos avloppsledning av plaströr ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. 

Resultat deformationskontroll måste föreligga senast 5 arbetsdagar före slutbesiktning. 

Behovet av deformationskontroll avgörs av beställare med hjälp av den inlämnade TV-inspektionen. 

YBC.343 KONTROLL AV RIKTNINGSAVVIKELSE HOS AVLOPPSLEDNING 

Kontroll av riktningsavvikelse ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. 

YBC.352 KONTROLL, AVVÄGNING AV BRUNN PÅ AVLOPPSLEDNING 

Kontroll och avvägning av nivå hos brunn ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. 

YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M 
FÖR ANLÄGGNING 

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 

Underlag för relationshandlingar utgörs av inmätningar. Inmätningar ska utföras enligt BJB.2 och 

levereras som dxf-fil. Inmätningar ska redovisas i meter med två decimaler. Dessa ska kompletteras 

med kopior av bygghandlingar på vilka avvikelser har markerats. 

YCE.1 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR VÄG, PLAN, VEGETATIONSYTA, 
RÖRLEDNING MM 

 Beställaren tillhandahåller bygghandling som underlag för relationshandling. 

 Alla förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden skall redovisas. 

 Från bygghandlingar avvikande markförhållanden skall redovisas. 

 I förekommande fall skall produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som skall redovisas 

avgörs i samråd med beställaren. 

 Produktverifikationer i nivå 4 enligt YE skall bifogas underlaget med avseende på samtliga 

ingående material. 

 Handlingarna överlämnas till beställaren innan anmälan om slutbesiktning får ske. Komplett 

relationsunderlag överlämnas till beställaren projektledare senast tre veckor innan 

slutbesiktning. Underlag för relationshandling ska vara daterat och signerat av ansvarig 
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person hos entreprenören samt försett med uppgift om anläggningsdel som underlaget 

avser. 

YCE.12 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR RÖRLEDNINGSSYSTEM 

 Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser och ändpunkter skall koordinatbestämmas och 

plushöjder för vattengång skall anges. 

 För servisavsättning skall plushöjd anges för vattengång på spill-, och dagvattenledning vid 

servisventil. 

 Inmätning skall ske under arbetets gång, innan schakten återfylls. 

 Mätningarna skall redovisas på med nummer och koder enligt bygghandling, 

koordinatförteckning och kodförteckning och redovisas i bilaga 1 ”Inmätning av ledningar, 

brunnar m m i mark”. 

 Ändringar och kompletterande inmätningar redovisas på planritning. 

 Fotografier på avsättningar, serviser, brunnar, ventiler mm innan överfyllning med material 

skall ingå. 

YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 

YCQ.112 KONTROLLPLANER FÖR RÖRLEDNINGAR M M 

Krav: 

 Inmätningsprotokoll 

 Brunnar: Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, godkänt eller ej. 

Servisledningar: I förbindelsepunkt (fastighetsgräns). Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, 

lutning i ‰, godkänt eller ej. 

Servisventil: Projekterat- inmätt läge i plan i förhållande till fastighetsgräns, godkänt eller ej. 

 Serviser i nivå och plan 

Servisventil krav: 

I plan 0,5m utanför fastighetsgräns. 

 Uppfylls inte kraven fordras omläggning. 

Servisledning självfall krav: 

 Får ej understiga 10 ‰. 

 XYZ lämnas vid servisbrunn. 

 Uppfylls inte kraven fordras omläggning. 

YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER 

Verifiering till nivå 1 gäller för alla typer av plaströr, rördelar och armaturer. 

Där verifiering av produkt ej angivits ska verifiering ske till lägst nivå 4. 

Produktblad/verifiering på i entreprenaden använt material och använda produkter ska på 

beställarens begäran lämnas in. 


