ARBETSBESKRIVNING OCH
MATERIALPOLICY FÖR VA-ARBETE I
FALKÖPINGS KOMMUN

Beskrivningen ansluter sig till
AMA Anläggning 13

För arbetet som inte är beskrivet i
Arbetsberskrivning och
materialpolicy gäller anvisningar
under motsvarande koder och
rubriker i AMA Anläggning 13.

Falköping, 2020-06-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................................. 2
B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, .................................................................................. 5
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING ............. 5
BJB.26 Inmätning av ledning ............................................................................... 5
Inmätningarna ska göras enligt ”Kravspecifikation för inmätningar och
utsättningar i Falköpings kommun” ..............................................................5
BJB.36 Utsättning av ledning ............................................................................... 5
Utsättningarna ska göras enligt ”Kravspecifikation för inmätningar och
utsättningar i Falköpings kommun” ..............................................................5
BEE.23 Håltagning i ledningnsanläggning ........................................................... 5

C. TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M ...... 5
CBB.3111 Jordschakt för va - ledning ........................................................5
CBC.3111 Bergschakt för va-ledning ..........................................................5
CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM .......................................................... 5
CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d........................................................... 5
CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning .........................................................6
CEC.4111 Resterande fyllning ....................................................................6
Kringfyllning ....................................................................................................................... 7
Ledningsbädd .................................................................................................................... 7
Schaktbotten...................................................................................................................... 7

D. MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETERINGAR MM ................. 8
DBB.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav
i jord ............................................................................................................8
DBB.1213 Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och
kringfyllning i ledningsgrav i jord ..................................................................8
DBB.1214 Materialskiljande lager av geotextil på ledningsbädd i jord .........8
DBB.1215 Materialskiljande lager av geotextil under och kring fyllning för
isolering med isolerskiva .............................................................................8
DBB.1216 Materialskiljande lager av geotextil i i ledningsgrav i
sprängstensfyllning .....................................................................................8
DBB.1217 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i berg ............8
DBB.1223 Materialskiljande lager av geotextil kring perkolationsmagasin ...8
DBB.1224 Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning för
dränledning .................................................................................................8
DBG.11211 Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark..... 8
DBG.11212 Hästskoformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i
mark ............................................................................................................8
DBG.11213 Lådformad termisk isolering med isolerskivor av rörledning i mark ... 8
DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR .................................. 9
DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m
....................................................................................................................9
DEF.2312 Stolpe för skylt för brandpostanordning
....................................................................................................................9
PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ............................................................................ 10
PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV ................................................................ 10
PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör. ................................................ 11
PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör. ................................... 13
PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. ........................... 13

Falköping, 2020-06-10

PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. ............... 18
PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING .............................................................. 18
PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR ............................................... 18
PBF.5121 Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör 18
PBF.5215 Tryckt eller borrad ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör18
PBG INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR ......................... 19
PBG.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, infodringsledning19
PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M ......................... 19
PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning................................................. 20
PCB.11111 Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. .... 20
PCB.11254 Axiell anslutning av självfallsledning ....................................... 21
PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning ................ 22
PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning ....... 22
PCB.1231 Anslutning med uppfräsning, uppborrning o dyl av självfallsledning
inifrån infodrad självfallsledning ................................................................. 24
PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV
RÖRLEDNING I ANLÄGGNING .................................................................................. 24
PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning. ................................... 24
PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp........................ 25
PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING ......................................... 26
PCE.12 Inre inspektion av ledning............................................................. 26
PCF RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING ................................................ 26
PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning. ............................. 26
PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING ................................................................... 27
PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande. ........................ 27
PDB.1111 Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp.
.................................................................................................................. 27
PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. ...................................... 28
PDB.221 Tillsynsbrunn av plast Ø600 ....................................................... 28
PDB.31 Rensbrunn av betong. .......................................................................... 28
PDB.32 Rensbrunn av plast Ø200 ..................................................................... 28
PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med vattenlås och sandfång ........... 29

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT ....... 29
PDC BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M,
TÖMNINGSLEDNING E D .......................................................................................... 29
PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning ........................ 30
PDC.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. ...................................... 30
PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I MARK ................................................. 31
PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning. ..... 31
PEB.3 Spolpost i mark ....................................................................................... 32
PEB.42 Brandpost med lång trumma. ............................................................... 32
PG RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING ..................................... 34
PGB RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR ................................................................ 34
PGB.11 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR MED FORMPASSADE RÖR .... 34
PGB.42 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR MED FLEXIBELT FODER ........ 34
PGC RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M PÅ RÖRLEDNING ......... 35
PGC.1 RENOVERING AV BRUNN .................................................................... 35

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M .................................................. 36
YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING .......................................................................... 36
YBC.3 KONTROLL AV RÖRLEDNING MM. ...................................................... 36
YBC.31 Kontroll av vattenledning ...................................................................... 36
YBC.3111 Täthetsprovning av vattenledning av segjärnsrör, stålrör m fl (gäller
samtliga tryckledningar) ............................................................................ 37

Falköping, 2020-06-10

YBC.3113 Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE,PP,PB. (gäller samtliga
tryckledningar, även spillvattenledningar) .................................................. 37
YBC.3411 Tryck och täthetskontroll av tryckavloppslednignar................... 37
YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning. .................................... 38
YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning. ..................... 38
Ledningsslag ................................................................................................................... 38
YBC.351 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning ............................... 39
YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning ........................ 39
YCD RELATIONSHANDLINGAR
FÖR ANLÄGGNING .................................................................................................... 39
YCE.1 Relationshandlingar för rörledningsystem ............................................... 39
YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR
FÖR ANLÄGGNING .................................................................................................... 39
YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem ........................ 39
YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING ......................................................... 40
YCQ.112 ................................................................................................... 40
Kontrollplaner för rörledningar mm ............................................................ 40

Falköping, 2020-06-10

B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,
RIVNING, RÖJNING
BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt
Innan åtgärder som berör mark, vegetation eller mätpunkt utförs ska kontakt med
respektive ägare tas för att se villkor för skydd av mark, vegetation eller mätpunkt.

BJB.26 Inmätning av ledning
Inmätningarna ska göras enligt ”Kravspecifikation för inmätningar och
utsättningar i Falköpings kommun”
BJB.3

Utsättning
Utsättningarna ska göras enligt ”Kravspecifikation för inmätningar och
utsättningar i Falköpings kommun”

CEC

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM

CEC.21

Ledningsbädd för rörledning

CEC.2111

Ledningsbädd för va-ledning
Ersättning av AMA text:
Ledningsbädd utförs med samkross max stenstorlek 18 mm.
Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur
grupp 2 eller 3B, tabell AMA CE/1 Materialet packas upp till underkant
ledningsbädd enligt tabell AMA CE/4.
Bädd ska utföras med en tjocklek av min 15 cm och packas indirekt efter
rörläggning o samband med första lager kringfyllning.
Rekommendation av rörtillverkarna skall följas.
ANM:
Ledningsbädd
Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter,
men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och
stenrensad botten, från stenar >32mm eller enstaka
>60mm i ledningsgraven, utföras.

CEC.3111

Kringfyllning för va-ledning
Ersättning av AMA text:
Kringfyllning utförs med samkross max stenstorlek 18 mm. Kringfyllning ska
utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,3 m över översta
rörlednings hjässa.
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Packningen ska utföras enligt figur CEC.3111/2 och CEC.3111/3
Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock
kringfyllningen begränsas enligt figur CEC/3111/1.
Stödpackningszon utförs enligt figur CEC.31/1 från Ø315 och uppåt före första
lagret. Fyllning inom stödpackningszon enligt figur CEC31/1 ska utföras
omedelbart efter avslutad rörläggning och eventuell fogning.
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 400 mm utförs packning upp till ledningens hjässa i tre
eller flera lager om 20 cm.

Sista lagret utföres upp till
min 30 cm över rörets hjässa
Ingen packning över röret
innan fyllningen har uppnått
lagertjocklek enligt Tabell
CE/4
Packning utförs med maskinell packning i 3 överfarter med max 150 kilos
padda med medar.
Rekommendation av rörtillverkarna skall följas.
CEC.4111

Resterande fyllning
Sammanställning av AMA Anläggning 13 ang. material och utförande av
fyllning i tabellform:

Konstruktionsdel

Material

Packning

Resterande fyllning

Befintligt

Enl. CEC3111/2

Kringfyllning

Samkross max.
Maskinell
kornstorlek 18 mm

Understoppning

Hänvisning

Skall göras

Ledningsbädd
Schaktbotten

Samkross max.
CE/4
kornstorlek 18 mm
CBB.31
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D.

MARKÖVERBYGGNADER,
ANLÄGGNINGSKOMPLETERINGAR MM

DBB.31

Materialskiljande lager av geosyntet
AMA Text gäller

DEF

FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR

Rev

All skyltning skall i första hand utföras på annan stolpe såsom lycktstolpe eller
gatunamnsskylt. Enbart avstängningsventiler på huvudledningar utanför
asfalterade ytor samt alla brandposter skyltas. Placering väljs så att stolpen ej
hindrar snöröjning, gräsklippning och räddningsfordon.
DEF 2. Anordning för skyltar för röranläggning mm
Text enligt AMA med tillägg:
Distansstolpar ska vara stolpe med dimension minst 48 mm utvändigt.
Distansstolpe ska vara med betongfundament
DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm.
VAV ska skyltas utanför tätort. Text enligt AMA.
DEF.2312 Skylt för brandpostanordning
Reflekterande brandpostflagga, tillverkad i ett stycke av aluminium. Fästes med band eller
slangklämma.
För prioriterade brandpost ska det finnas en ytterligare flaga som sätts under avståndsflaggan med
text PRIO på.
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B

RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PBB

RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Allmänt

Rev

Ledningsarbete skall utföras så att slam och föroreningar inte tillförs
ledningarna.
Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i
läggningen skall ledning tillslutas. Tryckledning skall tillslutas vattentätt med
propp eller skyddshuv.
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 Ø200 och Dagvatten Ø200.
Betongrör:
Spillvatten Di Ø225 och Dagvatten Ø225.

Vid utbyte av metalledning mot plastledning /anordningar ska i änden på metalledning
sättas läcksökningspunkter. De hämtas på VA förrådet.
VATTENSERVISER

Allmänt

Serviser utföres i PE (dim. Ø32, 40, 63 och 75mm) vid större servisdimensioner
används alternativt segjärn.
Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension
Ø32.
Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter.

Vid nyanläggning läggs servisen in ca 2 m innanför tomtgräns och avslutas med
en Plasson ändpropp eller proppad PRK-skarvkoppling eller motsvarande och
änden markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2”x4” regel.
Observera: Servisen får ej fortsätta in på tomtmark efter regeln. På regeln
markeras ett avstånd ned till vattengång på vattenservisen.
Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar
(dim. Ø32-63mm) – Hawle anborrningsbygglar på segjärn och gjutgärn. alt. Trör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via flänskoppling.
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Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim.
Ø32-63mm), alt. T-rör vid större dimensioner, Ø75 och uppåt, i övrigt gäller
samma förfarande som med gjutjärnsledningar.
0,4m från tomtgräns sätts servisventil inkl. rostfritt teleskopsgarnityr med
tillhörande betäckning.

AVLOPPSSERVISER
Allmänt

Servisledningar skall utföras med markavloppsrör Klass SN8, där inget annat
föreskrivs.
Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med dimension min Ø110 på såväl
spill- som dagvattenservis.
För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på
fastigheten bibehålls eller görs större.
Vid nybyggnation läggs servisen ca 2 m innanför tomgräns, proppas med
markpropp som man kan provtrycka emot. En spolbrunn med stigare Dim 200
sätts 0,4 m utanför tomtgräns. större samt att spolbrunn alltid sätts i
fastighetsgräns om inte är så att servisledningen går in i
nedstigningsbrunn/tillsynsbrunn på huvudledningen.
Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10 ‰.

PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör.

VRS-PRO skall användas.
Instruktion av tillverkare ska följas.

HANTERING AV SEGJÄRNSLEDNINGAR
För att uppfylla kraven om livslängd och driftsäkerhet under rörens
användningstid så gäller det att behandla rören noggrant och omsorgsfullt vid
transport, lossning, lagring och hantering på arbetsplatsen.
För att röret skall bevara sin skyddsbeläggning är det därför viktigt att vid
hantering se till följande:
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1.

att vid lyftning av rör och rördelar så får endast lyftstroppar i textil
användas.

2.

att kranhakar ej får användas, då de kan skada den inre
isoleringen.

3.

att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans.

4.

att segjärnsrören alltid lagras på träreglar eller lastmellanlägg som
följer leveransen.

5.

att rördelar, ventiler och brandposter alltid lagras på träpall.

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör.
AMA Anläggning 13 text gäller
Se VAV´s anvisningar för tillämpning av BR-R1/99
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PBB.5121

Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör.

Rev

Vattenledning utförs i PE 100-material alternativ PE80 om dimension på
ledningen är mindre än 110 mm. Rör och rördelar ska uppfylla angivna krav och
vara verifierade till nivå I enligt Anläggnings AMA 13. Rör och rördelar ska vara
märkta med Nordic Poly Mark. Dricksvattenrören skall vara också godkända
enligt DS och SFS och tillverkade enligt SS-EN 12201. Tryckklass på rör och
rördelar för huvudvattenledningar är PN 10, väggtjocklek SDR 17 eller SDR 11.
För vattenledning skall udda dimensioner undvikas. Normal dimension på
ledningar skall vara:
PE80 material: Dy Ø63, Dy90
PE100 material: Dy Ø110, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400.
Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material skall följas.
PE-ledning svetsas med stumsvets alternativt elektromuff. Där detta ej är
möjligt att utföra skall Hawles skarv/fläns-koppling system 2000 eller Multifix
och stödhylsa, användas.
Se sida 11-12 för svets- och skarvinstruktioner.
Stumsvetsningen får ej göras om materialtemperaturen är lägre än –15C. Vid
svetsning i blåst och fuktigt väder skall användas tält eller vindskydd som
skyddar svetsområdet mot fukt och blåst.
Svetsning (gäller både stum- och elektromuffsvetsning) får endast utföras av
certifierat personal enligt Svenskt Vattens diplomkurs för svetsning av
polyetenledningar. Svetsningsutrustningen skall vara funktionskontrollerad och
felfri. Om möjligt skall all svetsning utföras av en och samma person.
De fria rörändarna ska vara igenproppade för att det inte ska uppstå drag
genom röret som kan bidra till att kyla svetszonen.
Svetsningen skall utföras enligt rörtillverkarens rekommendation.
SKARVNING MEDELST SVETSNING AV PE - RÖR
Stum och elektrosvetsning utförs enligt broschyrer NPG Elektrosvetsning av PErör och NPG Stumsvetsning av PE-rör utfärdat av Nordiska Plaströrsgruppen
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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 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.

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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PBB.5216

Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör.
Rörtyp PP Ultra Rib 2 från Ø200/175 – 560/493.
Längd 3m eller 6 m för att inte behöva ha långa schakter öppna.
Möjligt att svetsa Ø200-250.
Dagvattenrör Opti-Rib, IQ eller x-stream rör.

PBC

RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING

Skydd skall utföras enligt principritning PBB i
Anläggnings AMA 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 ang. detta.

PBF
PBF.5121

TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR
Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör
Självfallsledning skall utföras och uppfylla kraven enligt SS-EN 12889-2000.
Dimensionering utförs enligt VAV P101. Tryckledningen skall vara av PE 100
minst SDR 17 Profuse.
För vattenledning skall ledningen vara blåmarkerad och för spillvatten orange
eller rödmarkerad. Nytt rör och ingående rördelar skall vara av tryckklass minst
PN 10.
Entreprenören ansvarar för att borrvätsketillsatser är miljövänliga och godkända
ur arbetsmiljösynpunkt. Behövs särskilt omhändertagande av överskottsmassor
eller framborrat jordmaterial samordnas detta av E. B ordnar
omhändertagandet. B ombesörjer även vägar och schakter i anslutning till
borrhålet.
Vid svetsning se under PBB.5121

PBF.5215

Tryckt eller borrad ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör
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Korrosionbeständig rör vid tryckning. Följa regler som är framtagna av
väghållare vid tryckning under vägen.
Rörtyp PP Ultra Rib 2 från Ø200/175 – 560/493.
Möjligt att svetsa Ø200-250.

PBG

INFORDRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR
Enligt AMA

PCB

ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M
Anslutning med anborrning på ledning av segjärnsrör
BELOS Hawle.
Nr. 3500
Trycklöst

BELOS Hawle. Nr.
3800
Trycksatt

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:

Vatek´s WAGA Multifix som är dragsäker, dras med moment:
Ø80-150=80-90Nm
Ø200-225=100-110Nm Ø250=120-130Nm
Ø300=140-150 Nm
För gjutna rör.

PE-rör, upp till dim. Ø63 skall kopplas samman med
TA's PRK-koppling. Skruv dras så att den
”bottnar”(gäller alla PRK-skruvar).
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Vid mekanisk anslutning >Ø63skall Hawles
skarvkoppling från system 2000 användas.
Bult dras så att den ”bottnar”(gäller alla System
2000).

Vatek Plasson dragfasta kopplingar för PE-rör
http://www.vateknik.com/underdok/produkter/rorkopplingar/PLASSON%20
dragfasta%20kopp.html

PCB.11111

Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning.

Hawle system 2000 PE

VRS flänsmuff

Flänsmuff Multi

Flänsmuff multifix

Vid anslutning av PE-rör med multifix skall alltid stödhylsa användas och i
dim. ≥Ø200 byts även greppblecken ut för att garantera draghållfasthet.
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PCB.11254 Axiell anslutning av självfallsledning
Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP-rör skall följande dimensioner
användas:
Betong Ø150 = PVC Slät Ø160/150
Betong Ø225 = PP Ultra Ø250/220
Betong Ø300 = PP Ultra Ø315/277

Vid anslutning av PP Ultra med övergång till slät
PVC /släta PVC-rörända till BTG-spetsända
används FERNCO´s eller Altech´s flexibla
övergångskopplingar.
Vid anslutning av PP Ultra/släta, PP-rörända till BTG-muff används följande:
Ibecos´s PSX flexibel rörkoppling används

PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning

Anslutning av servisledning 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.
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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.

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning
Vid inkoppling av serviser 110-160 på släta ledningar av olika material 150-∞
skall grenrör alternativ IBECO´s sadelgren med rostfria spännband användas.
45° utförande

90° utförande

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

ABOCO Twistee
• Sadelgren för 90 graders anslutning mot betongrörstam,
lerrörsstam eller betongbrunn
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PCB.1231

Anslutning med uppfräsning, uppborrning o dyl av självfallsledning
inifrån infodrad självfallsledning
Anslutning av servisledning till huvudledning skall utföras genom uppfräsning
inifrån huvudledningen. Uppfräsningen skall vara jämn och följa befintligt
anslutningsrör runt hela öppningen. Inga trådar eller andra rester får hänga
kvar.

PCC

ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD,
MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING
Vinkeländring
 11
 22
 30
 45
 90

100




150



Rördimensioner mm
200
250
300


400

500

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.
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Förankring enligt VAV P41
Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet
dimensionera enligt VAV P41
Rördimension
Sammanlagt antal
rörfogar som
måste förankras.

PCC.11

100

150

200

250

300

400

500

4

4

6

6

8

8

10

Förankring med bojor på tryckrörsledning.
Tytonfog
Rostfria bojor över enskild skarv.
Tyton

PCC.13

Förankringsboja rostfri

Förankring med dragsäker koppling av specialtyp.

VRS

Låselement

Klämring
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PCE

INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCE.12

Rev

Inre inspektion av ledning
Inspektion utförs när överbyggnaden är klar före eller efter asfaltering. Senast
fem dagar före slutbesiktning överlämnas inspektionen av självfallsledningarna.
Huvudledningar för självfall skall filmas med färgkamera enligt VAV P93 inkl.
profilmätning.
Dokumentation skall lämnas som TV-3 filformat för direktinmatning i Valvet.
Krav på utrustning och information som redovisas på filmen defineras i VAV
P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark.
Före TV-inspektionen skall ledningar vara rena. Vid sediment i ledningarna
krävs rengöring och omfilmning. Dokumentationen skall ingå i kvalitetspärm.

PCF

RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning.
Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV
P77, tillika uppvisa godkänt vattenprov. 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.
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PDB

BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande.
Brunn skall vara av DN 1000
Passdelar får bara byggas upp med 15 cm.
Anslutning till PP-Ultra görs enligt följande:
NB´n beställs med borrat hål för anslutning med Forsheda´s
gummi avsett för PP-Ultra Rib2.

PDB.1111

Nedstigningsbrunn av betong, med dagvatteninlopp.
In- och utlopp skall avslutas med 45° sågat betongrör och förses med
skyddsgaller (typ nedan) från dimension Ø400 och uppåt till dimension 600.
För utlopp med dimension större än 600 ska vara ett specialtillverkat galler
enligt VA-avdelningens riktlinjer.
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PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande.
Brunn skall vara av typ Wavin Tegra 1000 med flexibla anslutningar.
Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i hålen efter asfaltering.
Brunnen skall förses med flytande låsbar betäckning.

PDB.221 Tillsynsbrunn av plast Ø600
Tegra 600 tillsynsbrunn.
Finns i följande varianter;
Rakt genomlopp,
30, 60, 90
3 in o 1 ut.

1 in o 1 ut

Korrugerat 600 mm
ståndarrör av PP som
mot bottendel tätas med
tillhörande packning som
sätts i nedersta
korrugeringen.

PDB.31 Rensbrunn av betong.
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PDB.32 Rensbrunn av plast Ø200
Tillhörande betäckning
Wavins rensbrunn formsprutad 110-200 eller likvärdig.

Teleskopsbetäckning för rensbrunn 200
För rensbrunnar med lock av segjärn, gummipackning, låsfunktion och teleskopmanschett.

PDB.51
Dagvattenbrunn av betong med vattenlås och sandfång
Betongbrunn med Ø160 PVC anslutning
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Dagvattenbrunn av plast med vattenlås och sandfång
Typ Uponor dagvattenbrunn PP med vattenlås och sandfång.

P

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PDC

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

PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning

Passdelar får bara byggas upp med 15 cm.
PDC.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande.
Brunn skall vara av typ Wavin Tegra 1000 med flexibla anslutningar.
Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i hålen efter asfaltering.
Brunnen skall förses med flytande låsbar betäckning. Lägg till FURNES

betäckningar!
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PEB

AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR MM I MARK

PEB111.
Ventilerna och dess delar ska vara passande för dricksvatten.
PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning.

Hawle-VRS muff/slätända anslutning segjärn.
Ø100-300 RSK 425 6883-6887
Hawle-slätända/slätända anslutning segjärn.
Ø100–200 RSK 425 6914-6916.
Alternativ kan användas AVK ventiler.
Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning.
Avstängningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling.

Hawle-system 2000 anslutning PE/PVC.
RSK 425 ____
Ø75-315.
Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning.

Avstängningsanordning med kilslidsventil, PE-anslutning

Hawle PE-ända anslutning PE.
RSK 425_____
Ø90-315.
Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning.

Logo

Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Arbetsbeskrivning och materialpolicy för
VA-arbete i Falköpings kommun

Kapitelbokstav/sidnr

26
Handläggare

Rasmus Johansson
Projektnamn

Projektnr

Datum

17-04-01
Status

Rev. Datum

20-06-10
Kod

Text

Rev

Servisventil
Esco servisventiler S-2150 koppling för PEM-rör, med PRK
tryckskruv skall användas.

PEB.3

Spolpost i mark
Skall alltid sättas på slutändar av PE - ledningar. THISAB spolpost med
betäckning.

PEB.42 Brandpost med lång trumma.
THISAB brandpost i trumma skall användas. Brandposten skall vara försedd
med utloppskoppling typ B. Dräneringsventilen ansluts till dagvattenledning
eller om detta saknas ett makadammagasin med geotextil runt. Brandposten
finns i längderna 1095-1350, 1370-1800, 1620-2320, 2120-3300.
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PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning
KZ automatluftare ska användas.

Rev
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PG

RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING

PGB

RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR

Rev

PGB.11 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR MED FORMPASSADE RÖR
Rör och rördelar skall uppfylla fodringarna enligt SS-EN 14409-1 och 3.
ledningen skall vara av material PE 100 SDR 17. För vattenledning skall
ledningen vara blåmarkerad och för spillvatten orange eller rödmarkerad.
Nytt rör och ingående rördelar skall vara av tryckklass minst PN 10.
Eventuella mellanrum och otätheter vid anslutningar och ändpunkter skall
göras så täta att inget vatten eller partiklar kan tränga in mellan befintligt
rörmaterial och nytt renoveringsmaterial.
Vid svetsning se under PBB.5121.Ledningen skall provas enligt YBC 31.
Val av installationspunkter och längder skall göras så att tillåtna dragkrafter
och krökningsradier ej överskrids för materialet. Säkerhetsfaktorn skall sättas
till lägst 2 vid dimensioneringsberäkningar. Repor och skador på
genomdraget PE-rör får ej överskrida 10% av rörets godstjocklek. Vid
osäkerhet tas prov för analys. Rör med påvisad skada skall kasseras.

PGB.42 RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR MED FLEXIBELT FODER
Renovering av självfallsledningar med flexibelt foder skall utföras och
uppfylla kraven enligt SS-EN 135664.
Dimensioner på ritning skall anses vara preliminära. Kontroll av befintlig
ledningsdimension och längd skall utföras av entreprenör innan beställning
av foder. TV-inspektion skall utföras direkt innan infodring för att kontrollera
att ledningen är fullständigt rengjord samt att instickande serviser och rötter
är borttagna. Entreprenör bekostar och samordnar erforderlig renspolning
och TV-inspektioner. Rotskärning och speciella hinder ersätts från fall till fall
separat.
Fodret skall ansluta tätt emot befintligt rör. Fodret får ej vecka eller vridas.
Viss veckbildning kan godtas där befintlig ledning avviker i plan eller profil.
Övergången mellan befintlig ledning och foder skall snedfasas för en mjuk
övergång.
Dimensionering skall utföras enligt svenskt vatten P101. Fodret skall
dimensioneras enligt belastningsfall B, dvs befintlig ledning anses ej kunna
uppta yttre laster. Fodret skall dimensioneras för krypbuckling på grund av
grundvattentryck och jordlast samt för elastisk buckling på grund av
grundvattentryck, jordlast och trafiklast.
Säkerhetsfaktor skall vara minst 2.
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Tidigast två veckor efter installationen får ledningen filmas inför
slutbesiktning.
Servisledningar skall utföras med en mot huvudledning anliggande hattprofil.
För underlag till relationshandling se under YCE.12.

PGC

RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M PÅ
RÖRLEDNING

PGC.1 RENOVERING AV BRUNN
Brunnsbotten skall vara utförd med en hel och jämn vallning. Otäta fogar och
röranslutningar skall tätas. Tätningsmetoden skall godkännas av B innan
utförande. Vid riktigt anfrätta eller skadade brunnar skall E kunna utföra inre
ytbeläggning av brunnarna.
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Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M
YBC

KONTROLL AV ANLÄGGNING

YBC.3 KONTROLL AV RÖRLEDNING MM.
Huvudgrupperna hållfasthet, ytbeskaffenhet, rörskarvar, riktning, utförande och
driftinstruktion enl. VAV P74.
Avgörs via TV-inspektion enligt PCE.12.
Krav: ledningarna får inte uppvisa några felbilder.
Funktion, anordningar:
Kontrollen utförs före eller efter avslutad asfaltering beroende på om asfaltering
ingår i entreprenaden.
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, ingen inläckning av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max
0,15 m förhöjningsringar. Rengjorda från asfalt o grus.
Luftare och reducerare:
Krav på fungerande dränering, utförd isolering.
Serviser:
Avslutas 1,5 m in på tomtmark och markeras med 2”4” regel 0,5-1,0m över bef.
Mark (OBS servisledningen får ej fortsätta efter regeln).
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YBC.31 Kontroll av vattenledning
Vattenprover tas efter avslutad ledningsläggning och provtryckning, Om
provtryckningen gjordes sträckvis ska prover tas på alla ledningssträckor.
Spolplan inför provtagningen upprättas i samråd med VA-avdelningen.
Krav: Bättre än tjänligt med anmärkning enl. Livsmedelsverkets kungörelse om
dricksvatten.
Vattenledningen skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt
VAV P77 tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall skickas till
ackrediterat laboratorie,. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand
med omspolning och nytt vattenprov, i andra hand desinfektion. Vid koliforma
och e-koli krävs desinfektion och nytt vattenprov.

YBC.3111

Täthetsprovning av vattenledning av segjärnsrör, stålrör m fl. (gäller
samtliga tryckledningar)
Etappvis alt sträckvis enl. ök.
Behöver ej vara återfyllt.
Krav: Täthetsprovning av vattenledning av segjärnsrör, stålrör m fl (gäller
samtliga tryckledningar) skall utföras innan ledningar renspolas och
desinfekteras.
Segjärn enligt VAV P79 Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar
enligt VoV BK21

YBC.3113

Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE,PP,PB. (gäller samtliga
tryckledningar, även spillvattenledningar)
Etappvis alt sträckvis enl. ök.
Behöver ej vara återfyllt.
Krav: Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE,PP,PB skall utföras innan
ledningar renspolas och desinfekteras. PE enligt VAV P78 Anvisningar
för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner (polyeten,
polypropen och polybuten) .

YBC.3411

Tryck och täthetskontroll av tryckavloppslednignar
Etappvis alt sträckvis enl. ök.
Behöver ej vara återfyllt.
Krav:
Täthetsprovning av tryckavloppsledningar av rör av
PE,PP,PB. (gäller samtliga tryckledningar) skall utföras innan ledningar
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renspolas och desinfekteras. PE enligt VAV P78 Anvisningar för
täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner (polyeten,
polypropen och polybuten) .
YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning.
Utförs enligt VAV P91 Anvisningar för provning i fält av allmänna
avloppsledningar för självfall.
För bedömning gäller tabell 3.1.
YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning.
Avgörs via kontroll av riktningsavvikelse enligt VAV P91 – 5.1 och 5.2. med
ändringar:
Toleransklass C utgår och följande ersättningar gäller. Med en sträcka menas
ledningarna mellan två stycken brunnar.

Ledningsslag Toleransklass
A
Spillvatten och
dagvatten

B

Sämre än B

Beställarens
bedömning
Godkänt utförande.
Ingen åtgärd
Avdrag 20 000
kr/sträcka + omfilmning
innan garantibesiktning.
Omläggning
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YBC.351 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning
Beställaren avgör om kontroll ska utföras enligt underlag från TV-inspektion och
kontroll på plats.
Kontrollen utförs enligt VAV P91 – kapitel 2.2. Provning av brunn
YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning
Brunnsnivåer:
Innan återfyllning, löpande redovisning.
Krav: Kontroll skall utföras enligt VAV P91 kapitel 4., med följande ändringar
C utgår, B = värdeminskningsavdrag, sämre än B = åtgärd erfordras.
Värdeminskningsavdrag enligt följande:
Dagvatten, sämre än B: 20 000:-/sträcka (ev. omläggning) B: 10 000:-/sträcka
Spillvatten, sämre än B: omläggning. B: 20 000:-/sträcka (+ev. omfilmning inför
garantibesiktningen för att avvakta driftproblem).

YCD

RELATIONSHANDLINGAR
FÖR ANLÄGGNING

YCE.1

Relationshandlingar för rörledningssystem
Inmätningar ska utföras enligt Kravlista VA-inmätningar och utsättningar för
Falköpings kommun.

YCE

UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR
FÖR ANLÄGGNING
Slutbesiktning kan tidigast ske fem arbetsdagar efter det att godkända
underlag för relationshandlingar är lämnade till beställaren.
Inmätningar ska utföras enligt Kravlista VA-inmätningar och utsättningar för
Falköpings kommun.

YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem
B tillhandahåller arbetshandling som underlag för relationshandling.
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Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden
skall redovisas.

I förekommande fall skall produktspecifikation redovisas.
Vilka produkter som skall redovisas avgörs i samråd med B.

Handlingarna överlämnas till B innan anmälan om
slutbesiktning får ske.

Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser, dimensionsförändringar och
ändpunkter skall koordinatbestämmas och plushöjder för vattengång skall
anges. För varje brunn skall lockhöjden anges.
För servisavsättning skall plushöjd anges för vattengång på spill-,
dagvattenledning vid spolbrunn utanför fastighetsgräns och om möjligt vid
röränden 2m innanför tomtgräns.
Inmätning för servisen skall ske under arbetets gång, innan schakten återfylls
förutom servisspindeltopp som skall mätas in först efter gatuterrassen är
färdigställd.
Vid renovering med flexibla foder skall planritning inlämnas med följande:


innerdimension och godstjockleks



typ av foder



Anslutningar som öppnats och ej öppnats.

Dessutom skall protokoll samt film från TV-inspektion innan och eftre infodring
överlämnas.

YCQ
YCQ.112

KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING
Kontrollplaner för rörledningar mm
Inmätningsprotokoll:
Brunnar: Projekterad och avvägd nivå, avvikelser, godkänt eller ej.
Servisledningar: I förbindelsepunkt (spolbrunn). Lutning i ‰, godkänt eller ej.
Servisventil: Projekterat och inmätt läge i förhållande till fastighetsgräns, godkänt
eller ej.
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Serviser i nivå och plan
Servisventil krav:
I plan 0,4m från fastighetsgräns.
0.12-0.20m vite 500:-. 0.50-0.70m vite 1500:Läge utanför 0.12-0.70, fordras omläggning.
Servisledning självfall krav:
Lutningen får ej understiga 10‰.
Avslutas normalt 2m innanför fastighetsgräns.
Uppfylls inte kraven fordras omläggning.

Vattenmätarbrunn:
KZ VMB. Vid provisoriskt byggvatten som ska användas innan man sätter vattenmätare ska
kopparrör sättas istället för plastkoppling som kommer med i brunnen.
2 sorter (med tryckreduceraren)

