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Inledning 
SEVAB Strängnäs Energi har tagit fram en teknisk standard som underlag för projektering och 
förfrågningsunderlag av VA-system. Den tekniska standarden är framförallt framtagen för 
exploatörer som bygger VA-anläggningar som avses övertas av SEVAB. Dokumentets tekniska 
beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och dess koder. 
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Inledande förutsättningar 
För att ansluta ett VA-system måste kapaciteten i det befintliga nätet räcka till. Det är därför 
viktigt att föra en dialog med SEVAB i ett tidigt skede av planeringen.  

Minsta dimension på nya huvudledningar i självfallssystem skall vara dn200. 

Där text hänvisar till ett materialval som följs av texten ”eller likvärdig” avgör SEVAB vad som 
anses som likvärdigt. 

Dricksvatten 
Under arbetsfasen skall rörändar i ledningsgrav SKALL förses med täta proppar ur hälsosynpunkt. 
Tranportproppar från rörleverantör är INTE godkännda 

Anläggningsavgifter 
Innan SEVAB tar över anordningar för dricksvattenförsörjning och avledning av avlopp ska 
anläggningsavgiften för området vara betald. Anläggningsavgift ska erläggas enligt vid varje 
anslutningstillfälle gällande taxa. 

Dag- och dränvatten 
Dagvattenhanteringen i nya områden ska följa Strängnäs kommuns dagvattenpolicy. Områden 
avsatta för dagvatten regleras i detaljplanen. Ibland kan dagvattenhanteringen framgå av ett 
exploateringsavtal. Ledningsnät för dräneringsvatten respektive dagvatten ska vara utformade 
enligt branschstandard (dvs antagna publikationer från Svenskt Vatten).  

Dag- och dränvatten får aldrig anslutas till det kommunala spillvattennätet, vilket även regleras i 
ABVA.  Pumpning av dräneringsvatten från fastighet kan bli aktuellt. Dagvattensystem ska dock 
inte utformas så att pumpning av dagvatten krävs. 

Innan detaljprojektering påbörjas ska en avvattningsplan för området levereras och föreslagna 
dagvattenåtgärder och fördröjningsvolymer samrådas med SEVAB. Hur dag- och 
dränvattenhanteringen har projekterats och anlagts ska redovisas innan VA-systemen (vatten, 
dag-och spillvatten) tillåts anslutas till det kommunala VA-systemet. 

Dagvattenanläggningar 
Med dagvattenanläggningar avses anläggningar avsedda för rening eller fördröjning av dagvatten. 
Samtliga dagvattenanläggningar ska vara inspektionsbara och anpassas för en långsiktig och enkel 
skötsel.  

Besiktning av dagvattenanläggningar ska utföras av besiktningsman som har relevant kunskap.  

Ingrepp på befintligt VA-system 
Arbete rörande anslutningar på befintligt trycksatt nät utförs eller övervakas av SEVAB. 

Anslutningar på självfallsledningar utförs av entreprenör efter dialog med SEVAB 

Ingrepp på SEVABs VA-system kan få stora konsekvenser på den dagliga driften, därför kan ett 
relativt mindre ingrepp bli väldigt omfattande. Det ligger i entreprenörens intresse att beställa 
anslutningsarbete av SEVAB i så god tid som möjligt. 

Projektering 
• Planritning ska ha skala 1:200 A1. 

• 90°-böjar ska ej förekomma. T-rör accepteras endast på vattenledning. 

• Ledningars böjar ska illustreras på planritning med korrekt gradantal.  

• Ledningar, stigarrör och betäckningar ska vara skalenligt utritade på planritning. 

• Befintliga kablar och ledningar illustreras i svart. 
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• Nya kablar och ledningar illustreras i färg. 

• Typ, dimension och material illustreras med ledningsflagga. Gäller nya och befintliga 
kablar och ledningar 

• Anordningar numreras på både plan- och profilritning efter en serie per objekttyp med kod 
från Bilaga 1 Detaljtyplistan. Exempel, STB 1. 

• Dimensionsövergångar märks ut på plan- och profilritning 

• Detaljförstorningar ska användas vid behov. Såsom vid dimensionsövergångar, 
anslutningar eller komplicerade detaljer. 

• Till beteckningar i ritningsramen anges även kod ur detaljtyplistan. 

• Ett dimensionerings PM skall ingå 

• Handlingar skall följa Aktuella AMA Anläggning handlingar samt AB eller ABT för 
Byggnads, Anläggnings-och Installationsentreprenader. 

• Ritningar och handlingar skall granskas av SEVAB innan de stämplas till bygghandling. 

• Ritningar i projekt: VA -Planer, profiler, detaljritningar, normal –och tvärsektioner. 
                                        VÄG –Planer, profiler med skevningsdiagram, normal –och tvärsektioner  

• Ritningar uppföres i Koordinatsystem i plan: SWEREF991630,  höjd: RH70 

 

TEKNISK BESKRIVNING 
 Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 

 

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

BCB  HJÄLPARBETEN i ANLÄGGNING 

BCB.1 Hantering av vatten 

BCB.13 Tillfällig grundvattensänkning 
 Skall utföras om de geohydrologiska förhållandena (grundvatten & jordarter) i 
området för VA-arbeten kräver detta.  Val av metod för detta  samt hur kontroll av 
sänkning sker skall beskrivas och förankras hos SEVAB. 

BCB.15 Tillfällig avledning av dagvatten 

Entreprenören ansvarar för alla tillfälliga åtgärder som erfordras för tillfällig 
avledning av vatten under entreprenaden. Enbart från slam eller andra fasta 
föroreningar befriat länsvatten får avledas till befintliga dagvattensystem och diken. 
Spillvattenledning får inte nyttjas för avledande av läns- eller dagvatten. Vid 
avledning av länsvatten ska erforderliga åtgärder vidtas för att avskilja sand och 
slam. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa och spola nyttjad ledning. 

Oljeförorenat  vatten får inte pumpas i ledningssystem.  Kommunens miljöenhet 
kontaktas för direktiv om omhändertertagandet/rening. 
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BCB.16 Tillfällig avledning av ytvatten 

BCB.161 Tillfällig avledning av dike, bäck o d 
 Skall utföras i erforderlig omfattning 

 

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning 

Alla åtgärder som föranleds av redovisade bef. ledningar, brunnar m m inom 
arbetsområdet ingår i entreprenörens åtaganden. 

Befintliga eller tillfälliga ledningar och kablar skall vara i drift under byggnadstiden 
eller tills nya, permanenta ledningar har tagits i bruk. Ritningar över befintliga 
ledningar och kablar skall hållas tillgängliga på arbetsplatsen. 

Påträffas ytterligare ledningar och kablar inom arbetsområdet skall beställaren/ 
ledningsägaren omedelbart underrättas. 

Ledningsägare underrättas om skada. Skadad ledning i mark skall repareras utan 
dröjsmål. 

Erforderliga åtgärder för tillfällig flyttning, uppallning eller upphängning av 
befintliga kablar och ledningar skall utföras i samråd med ledningsägaren. 
Maskinschakt får ej utföras närmare angivet läge än 1,0 meter utan att ledningarna 
frilagts. 

Nödvändiga förstärkningsarbeten vid korsning med befintliga kablar och ledningar 
skall utföras. Således skall all fyllning packas även om packning ej i övrigt är 
föreskriven på den aktuella sträckan. 

Om skada orsakas av entreprenören, eller av denne anlitad entreprenör, på befintlig 
ledning som angivits på ritning eller av nätägaren markerats på platsen, svarar 
entreprenören för samtliga kostnader för såväl reparation av skada som eventuella 
driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet. 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 
All inmätning som erfordras för entreprenaden skall utföras och bekostas av 
entreprenören. 

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING & FÖR 
GRUNDLÄGGNING AV HUS 
Kontroll och provning av instrument 

Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och 
dokumenteras enligt SIS/TS 21143 avsnitt 4.1.2. 

BJB.2 Inmätning 
Koordinatsystem i plan: SWEREF991630  
Koordinatsystem i höjd: RH70 Strängnäs Kommun, RH2000 i Eskilstuna  

BJB.26 Inmätning av ledning 
   Avser inmätning för relationshandlingar enligt YCD. 

Inmätning av följande rör och anordningar ska mätas in: 
• Rörledningar med brunnar, anslutningar, avstängningsanordningar o d. 

Brytpunkter och ändpunkter på rörledning 
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• Del av rörledning, elkabel, fundament o d som korsats eller på annat sätt 
berörts av arbetet 

• Byggnader och anordningar som rörledning ansluter till 
 
Samtliga koordinatpunkter ska kodas enlig Bilaga 1 Detaljtyplista 1. 

 
Om förändring skett i bygghandlingen där planritning ej reviderats ska till 
inmätningsfilen bifogas komplett relationshandling över entreprenaden. 
 
Inmätningsfilen ska vara i Shape eller DWG format och vara SEVAB tillhanda 
senast två veckor innan slutbesiktningen. 

BJB.3  Utsättning 
Entreprenören utför all utsättning som krävs för anläggningens utförande samt 
ansvarar ensam för riktigheten. 

 
 

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

CB SCHAKT 

CBB JORDSCHAKT 

CBB.3  JORDSCHAKT FÖR LEDNING 
Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för 
brunnar och andra anordningar så att ledning och brunnar m m kan utföras på 
avsett vis.  

Vid avsättning för framtida servis- eller anslutningsledningar ska schaktning 
utföras till 1,0 m utanför avsättningens rörände.  

I de fall sprängstensfyllning överlagrar jord ska fyllningen schaktas bort till sådan 
bredd att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på vardera sidan av 
färdigschaktad ledningsgrav.  

Schaktmassor får inte läggas upp så att de orsakar skred i ledningsgrav.  

Befintliga ledningar som berörs av schaktningsarbete ska friläggas genom 
schaktning med handredskap.  

Färdigschaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar samt fri från löst 
material större än 63 mm.  

Del av färdigschaktad gravbotten, under blivande ledningsbädd, ska vara fri från 
löst material större än 31,5 mm.  

För ledning, grundplatta och isolerskiva, som ska läggas direkt på schaktbotten 
samt inom sektion för strömningsavskärande anordning, ska schaktning utföras så 
att den blivande bottnen lämnas orörd. Återstående schaktning samt avjämning av 
botten ska utföras med handredskap eller med grävmaskinsskopa utan tänder. Del 
av färdigschaktad gravbotten för ledning, grundplatta eller isolerskiva som ska 
läggas direkt på schaktbotten ska vara fri från löst material större än 16 mm. 

CBB.31 Jordschakt för rörledning 
Schaktning ska utföras så att jordens fasthet i botten och slänter inte försämras. 

Schaktbotten för ledning ska ha jämn lutning mellan angivna nivåer. 
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I de fall ledningsgrav övergår från jord till berg ska schaktning för utspetsning 
utföras enligt figur AMA CBB.31/1 

 
I de fall ledning ska läggas i fyllning ska fyllningen före schaktning av ledningsgrav 
vara utförd till minst 0,3 m över blivande lednings hjässa, dock högst till underkant 
av blivande överbyggnad eller dränlager. 

I de fall ledning ska läggas i ledningsbank ska banken vara utförd till nivå enligt 
åberopad kod under CEC.5 före schaktning av ledningsgrav. 

 

CBB.311   Jordschakt för VA-ledning o d. 

Schakt för VA-ledning och dylikt skall utföras enligt principritning CBB.311.1 

Med ändringar:  

Släntlutning (N) till 2:1 

Vid ledningsgrav med flera ledningar i olika nivåer schaktas ledningsgrav med 
ledningshylla.  Enligt normalsektion nedan 

 

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 

CEC.1 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m 

CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd 
Där risk för bottenupptryckning föreligger och vid lös jord i schaktbotten utförs 
förstärkt ledningsbädd. Förstärkning av ledningsbädd utförs med samkross 0-30 
mm eller singel för hela schaktbottens bredd och direkt ovan geotextil. 

CEC.2 Fyllning för ledningsbädd 
CEC.21   Ledningsbädd för rörledning 

Gropar i schaktbotten större än ledningsbädds bredd och djupare än 
ledningsbädds dubbla tjocklek skall fyllas igen med sådant material, som närmast 
motsvarar befintligt material i schaktbotten.  

Igenfyllning i grova jordar och i fast lagrade finjordar skall packas enligt tabell 
CE/4. 

Skarpkantat material större än 16 mm får inte ingå i bädd för plastledning. Bädd 
ska utföras för samtliga ledningar i ledningsgrav 

Bädd skall packas enligt AMA CE/4 före rörläggning 

CEC.2111 Ledningsbädd för VA-ledning 
Ledningsbädd ska utföras med material ur grupp 2 eller 3 B enligt tabell CE/1. 
Största kornstorlek får vara 16 mm. Stenmjöl 0-2 mm accepteras ej. 

CEC.3 Kringfyllning 

CEC.31 Kringfyllning för rörledning 
MATERIAL- OCH VARUKRAV 
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Kringfyllning ska utföras med material av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1. Inom 
stödpackningszon enligt figur CEC/1 ska material dock vara samma som i eventuell 
anslutande ledningsbädd. 

Största kornstorlek får vara högst 31,5mm vid kringfyllning av ledning. 

Största kornstorlek får högst vara 16 mm vid kringfyllning av plaströr. 

Största kornstorlek får högst vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med 
mindre diameter än 300 mm och kornstorlek 90 mm vid kringfyllning av betongrör 
med större diameter än 300 mm. 

Rörledning under byggnad ska kringfyllas med material av samma typ som i 
undergrunden för byggnaden. Ledning i undergrund av material av typ 1 och 3A 
ska under byggnad och hårdgjord yta dock kringfyllas med material av typ 2, tabell 
CE/1. 

Friktionsförankrad tryckledning, krokrör och T-rör m m med anslutande rakrör ska 
kringfyllas med material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1. 

Utrymme mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord ska fyllas med 
material av typ 2 eller 3B, tabell CE/1. 

UTFÖRANDEKRAV 

Fyllning inom stödpackningszon enligt figur CEC.31/1 ska utföras omedelbart efter 
avslutad rörläggning och eventuell fogning. Vid fyllning inom stödpackningszonen 
ska ledningen understoppas med avpassat redskap så att den stabiliseras och så 
att kringfyllningsmaterialet fyller hela utrymmet mellan ledningen och underlaget 
och så att jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket erhålls mellan 
underlaget och ledningens undre kvartscirkel efter packning. 

Under väg, plan o d och under byggnad ska kringfyllning packas enligt tabell AMA 
CE/4. 

Under övriga ytor vid en ledning, eller vid flera ledningar i ledningsgraven på olika 
nivå, ska kringfyllningen packas enligt tabell AMA CE/4 upp till i nivå med överkant 
av översta lednings stödpackningszon.  

Kringfyllning på friktionsförankrad sträcka av tryckledning ska packas enligt tabell 
AMA CE/4.  

Fyllning mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord ska packas 
enligt tabell CE/4.  

CEC.3111    Kringfyllning för VA-ledning 

Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till0,3m över 
översta rörlednings hjässa. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika 
nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur AMA CEC.3111/1 

Packning i ledningsgrav för VA-ledning(ar) under väg, plan och dylikt samt under 
byggnad ska utföras enligt figur AMA CEC.3111/2  

Packning i ledningsgrav för VA-ledning(ar) under övriga ytor skall utföras enligt 
figur AMA CEC.3111/3 
  

CEC.312 Kringfyllning för trumma 
Utförs enligt beskrivning under koden i AMA Anläggning 13 
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CEC.33 Kringfyllning för avstängningsanordning nedstigningsbrunn m m 
Kring avstängningsanordning, brandpost, brunnar o d ska fyllas med ett minst 0,3 
m brett lager av samma material som kringfyllningen i anslutande ledningsgrav. 
Packning ska utföras som för kringfyllning i anslutande ledningsgrav. Största 
kornstorlek får högst vara 16 mm 

Brandposttrumma skall ställas på en minst 0,3m tjock dränerande bädd av 
makadamm 16-32mm 

CEC.4 Resterande fyllning 

CEC.41 Resterande fyllning för rörledning 
Under byggnad ska resterande fyllning utföras med material av samma typ som i 
undergrunden för byggnaden.  

Under väg, plan o d ska resterande fyllning utföras med material av samma typ 
som i underbyggnaden för väg, plan o d. Om underbyggnaden består av lös finjord 
eller organisk jord ska resterande fyllning utföras med material av typ 2, 3B eller 
4, tabell AMA CE/1  

Under övriga ytor ska resterande fyllning utföras med material av samma typ som 
uppschaktat material.  

Material med största kornstorlek 300 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen. I 
fyllning som packas får största kornstorlek uppgå till högst 2/3 av lagertjockleken 
efter packning. Resterande fyllning ska utföras till överbyggnads underkant eller 
till särskilt angiven nivå.  

Under byggnad och under väg, plan o d ska resterande fyllning packas enligt tabell 
AMA CE/4. 

CEC.4111    Resterande fyllning för VA-Ledning 

För packning av resterande fyllning för VA-ledning(ar) under väg, plan och dylikt 
samt under byggnad gäller figur AMA CEC.3111/2  

För packning av resterande fyllning för VA-ledning(ar) under övriga ytor gäller 
figur AMA CEC.3111/3 

CEC.4121    Resterande fyllning för vägtrumma 

Utförs enligt beskrivning under koden i AMA Anläggning 13 

 

D MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M. 

DBB Lager av geosyntet 

 Skarvning utförs med minst 0,5m överlapp 

DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil 

 Geotextil för markarbeten samt grund- och stödfunktioner ska uppfylla krav enligt 
SS-EN 13251 

DBB.31212 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i jord 
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 Avser geotextil bruksklass N2. 
Material avskiljande lager av geotextil skall placeras enligt figur AMA DBB.31212/1 

DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN OCH DYLIGT. 

 Skall utföras enligt AMA13 med hänseende på material, kornstorlek, packning mm 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M  

Fundament skall vara försedda med dränering så att inträngande vatten kan rinna 
ut. 

Fundament skall placeras med överytan 0.05-0.10m över färdig markyta 

Sättning av fundament sker på packad bädd av samkross. Vid sättning ska särskilt 
beaktas: - Att fundamentet kommer i rätt nivå. - Att fundamentet riktas vertikalt. 
Efterjustering av fundament ska göras efter montering av stolpe. Erforderlig schakt 
och kringfyllning ingår. Återfyllnad ska göras med samkross och packas enligt klass 
2 tabell AMA CE/4. 

DEF.20 Fundament för stolpe och skylt för röranläggning m m. 

 Brunnar och ventiler ska märkas ut. 

 Fundament skall vara av typ MEAG eller likvärdig. 
Stolpe skall utföras av korrosionsskyddat stålrör, dimension 60 mm.     Upptill 
skyddat med korrosionskyddad vattentät huv. 
Stolpe av varmförzinkat stål. enligt SS-EN ISO 1461. 
Fundament monteras enligt principritning CEB.53 

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m  

 Samtliga ventiler och brunnar utom dagvattenbrunnar för ytvatten skall markeras. 
Största tillåtna avstånd mellan skylt och brunn, avstängningsanordning är 15 m. 

Skylt placeras om möjligt på belysningsstolpe. 
Blå för vatten 

                          Brun för avlopp 
                          Grön för dagvatten 

P  APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
Entreprenören har konstruktionsansvar för skyddsledning och schaktgropar. 

Skyddsrör skall dimensioneras med beaktande av installationssätt, 
grundförhållanden, jord- och trafiklast. 

Rörtryckning, styrd jordborrning, rörramning, hammarborrning etc. skall utföras 
med: 

- utrustning och metod anpassad till geotekniska förhållanden och krav på den 
färdiga ledningen med avseende på angivna nivåer, lutningar samt att rör och 
fogar ej skadas. 

- betryggande säkerhet mot sättningar och markhävningar samt på sådant sätt att 
risk för skador på kringliggande anläggningar eller markytor ej uppstår. 
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Borrkax eller annat material från tryckning eller borrning får inte släppas ut i 
ledningsnät eller diken. 

Massor från tryckning, borrning, urschaktning av rör, tryck- och 
mottagningsstationer o.d. ska omhändertas och borttransporteras till godkänd 
tipp. 

För kalkylering och val av metod skall entreprenören förutsätta att jordmaterialet 
består av friktionsmaterial. 

PBC RÖRLEDNING I SKYDDSLEDNING 
Rörspänning i rörvägg får under infodringsskedet inte överstiga av tillverkaren 
angiven högsta tryckspänning i rörväggen. 

PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR 
Rörtryckning/borrning ska utföras med utrustning och metoder för styrning 
anpassade till angivna geotekniska förhållanden och resultatkrav på den färdiga 
ledningen med avseende på angivna nivåer, lutningsförhållanden m m.  

För rörtryckning erforderliga anordningar, tryckstationer, mottagningsstationer o 
d, som inte ska lämnas kvar för att ingå i blivande ledningssystem, ska avlägsnas 
efter arbetenas färdigställande. 

Vid indragning av kontinuerliga PE-rör i skyddsledning, borrhål eller pilothål över 
200 m ska dragkraften mätas och redovisas för beställaren. Dragspänning i 
rörvägg under indragningsskedet får inte överstiga av tillverkaren angivet tillåtet 
korttidsvärde för ledning med svetsförband. Finns inget värde angivet får inte 
dragspänningen i rörväggen överstiga 8 MPa. 

Överskottsmassor såsom jord, borrkax och borrslam ska avlägsnas.  

Vid rörspräckning, styrd borrning och hammarborrning där medieröret ska vara 
dricksvattenledning ska fronten vara tät, mot inträngande vatten, massor och 
slurry.  

Tryckning av rörledning 

Rörtryckning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 12889 
och Svenskt Vatten P101. 

Mikrotunnelborrning av rörledning 

Mikrotunnelborrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-
EN 12889. 

Styrd jordborrning av rörledning 

Styrd borrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 
12889. 

Rörramning av rörledning 

Rörramning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 12889. 

Augerborrning av rörledning 

Augerborrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 
12889. 

Hammarborrning av rörledning 
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Hammarborrning för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 
12889. 

PBG INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR 
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 

Infodring av självfallsledning med kontinuerliga rör ska utföras och uppfylla krav 
enligt SS-EN 13566-2 och Svenskt Vatten P101. 

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.  

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 för 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. 

Infodring av ledning med rör genom rörspräckning  
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Infodring av självfallsledning med kontinuerliga rör genom rörspräckning ska 
utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 12889 och Svenskt Vatten P101. 

Infodring i trumma av sten 

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

PB-.512 Ledning av PE-rör, tryckrör 
Vattenledningar ska vara märkta med blå rand, spillvattenledningar ska vara 
märkta med brun rand. 

Tryckledningar ska erhålla angiven trycklass och SDR-tal nedan: 

Dimension  
Utv. 
diameter/mm 

Tryckklass 
Vatten  

SDR PE Tryckklass 
Spillvatten 

SDR PE 

32 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
40 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
50 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
63 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
75 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
90 PN 12,5 11 80 PN 12,5 11 80 
110 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
125 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
160 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
180 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
200 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
225 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
250 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 
315 PN 16 11 100 PN 12,5 17 100 

 

PB-.5121  Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör 
Under arbetsfasen skall rörändar i ledningsgrav SKALL förses med täta proppar  
ur hälsosynpunkt. 
Tranportproppar från rörleverantör är INTE godkännda. 
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201. 

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

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör. 

Vid rörläggning längre än 500 meter eller vid anfordran ska ursprungsintyg på 
material överlämnas till beställaren i samband med leverans. 

Vattenserviser ansluts till huvudledning med T-rör för mindre dimensioner eller 
sadelgrenrör. 

Tryckspillserviser ansluts till huvudledning med 45° vinkel. 

90°-böjar ska ej förekomma. Ersätts med 2ggr 45° eller en längre radie. T-rör 
accepteras endast på dricksvattenledning. 

Samtliga tryckledningsserviser dras upp ovan mark och avslutas med huvar av 
plast. 
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Svetsarbete  

Svetsning av fog ska utföras av rörtillverkaren eller av entreprenör som har 
motsvarande fackkunskap för svetsarbetet.  

Stumsvets 

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för 
stumsvetsning. Genomförd svets ska vara dokumenterad och spårbar.  

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. 

Elektrosvets 

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad och anpassad för aktuell 
elektrosvetsmuff. 

Elektrosvetsmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.  

I direkt anslutning till svetsningen ska oxidskiktet avlägsnas, på en yta minst 10 
mm längre än elsvetsmuffs instickslängd eller utanför anborrningssadelns yta. 

Om mer än en tråd från elmuffen är synlig efter svetsning, ska svetsen göras om. 
Vid anborrningssadel får ingen tråd synas. 

Elektrosvets ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar. 

PB-.52 Ledning av plaströr, avloppsrör 

PB-.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör 

PB-.5215   Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör  
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1 :2009 Rör ska vara av 
styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör 
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8 

Fogning  

Fogning ska ske 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. 

PB-.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör  
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1: 2007 Rör ska vara av 
styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör 
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. 

Rör avsedda för genomtryckning eller infodring av befintlig rörledning ska vara 
anpassade enligt tillverkarens anvisningar. 

Fogning 
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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. 

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ 
RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 
Arbete rörande anslutningar på befintligt trycksatt nät utförs eller övervakas av 
SEVAB. 

Anslutningar på självfallsledningar utförs av entreprenör efter dialog med SEVAB 

Ingrepp på SEVABs VA-system kan ha stora konsekvenser på den dagliga driften 
därför kan ett relativt mindre ingrepp bli väldigt omfattande. Det ligger i 
entreprenörens intresse att beställa anslutningsarbete av SEVAB i så god tid som 
möjligt. 

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M 
Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Anslutande ledning får 
till ingen del sticka in i huvudledningens fria genomlopp. Anslutning skall utföras 
så att goda strömningsförhållanden erhålls. 

PCB.1 Anslutning av va-ledningar 
   Anslutning ska ha minst samma hållfasthet eller tryckklass som rörledning. 

PCB.12 Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar 

PCB.123 Anslutning med uppfräsning, anslutningsfoder e d av självfallsledning inifrån 
ledning 
Anslutning med flexibelt foder ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 11296-
4:2011 

PCB.13 Anslutning av va-ledning till brunn, kammare e d 

PCB.132 Anslutning av tryckledning till brunn. Kammare e d 
Anslutning av tryckavloppsledning utförs med stalp motsvarande utgående 
lednings halva dimension. Tryckledning riktas mot utgående lednings centrum. 

PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV 
RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 

PCC.1 Förankring på rörledning 

PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörledning 
   Förankring ska utföras enligt tillverkaren anvisningar. 

PCC.12 Förankring av självfallsledning eller trumma 
De yttre rören vid utlopp i slänt ska förankras på angiven längd med stänger av 
stål, placerade enligt figur AMA PCC.12/1 Stängerna ska förankras till varje rör med 
skruvförband enligt tillverkarens anvisningar.  

Stänger och monteringsdetaljer ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 
1461:2009 
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PCE   INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

TV-filmning ska göras efter överfyllning gjorts upp till överkant överbyggnad för 
hårdgjord yta eller till befintlig marknivå i icke hårdgjorda ytor. 

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning 
För TV-inspektion av självfallsledning ska utföras enligt Svenskt Vatten P93 TV-
inspektion av avloppsledningar i mark. 

Inspektionen ska utföras av tredjepart. Innan inspektionen ska ledningarna vara 
renspolade. 

Protokoll och TV3-fil med inspektionen lämnas på CD/DVD till SEVAB senast två 
veckor innan slutbesiktningen. 

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I 
ANLÄGGNING 
Nyanlagda självfallsledningar, brunnar och pumpsumpar ska efter färdigställande 
renspolas och slamsugas. 

PCF.1 Rengöring av tryckledning 
PCF.11    Rengöring av VA-ledning o.d. 

PCF.111   Rengöring av vattenledning 

PCF.111   Spolning och desinfektion av vattenledning 

Spolning vattenledning utförs enligt VAV P77. Innan spolning startas måste 
SEVAB kontaktas för instruktioner. Vatten måste släppas in långsamt i det nya 
systemet för att undvika tryckstötar i befintliga system med driftstörningar som 
följd. Desinfektion utförs endast vid behov och överenskommelse med SEVAB 

Vattenprovtagning, renspolning av vattenledning ska utföras efter färdigställande 
enligt VAV P77. Entreprenören kallar beställaren (SEVAB) för närvaro vid 
vattenprovtagning. Entreprenören svarar för utlåtande av godkänt och 
ackrediterat laboratorium. 

Innan nylagd vattenledning får anslutas till befintlig ledning ska vattenprov ha 
bedömts som tjänligt utan anmärkning. 

Två efter varandra godkända vattenprov krävs. 

PCG REPARATION AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 
Reparationsmaterial ska installeras enligt tillverkarens anvisningar. 
Reparation ska utföras med jämn övergång utan att orsaka dämning. 

PD BRUNNAR O D I MARK 
Text Enligt AMA 13 

PDB.1    Nedstigningsbrunn på avloppsledning. 
   Text Enligt AMA 13 

PDB.12   Nedstigningsbrunn av plast 

In- och utgående ledning ska vara förenad till en mjukt utformad ränna. 

Ränna ska ha cirkulär botten, något utåtlutande väggar och får inte vara trängre 
än anslutande ledning. 
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PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING; LUFTNING M M AV 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
Anordning ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga 
föroreningar ska avlägsnas.  
 
Ventiler  
Ventiler skall vara av fabrikat Belos eller Hawle 

Anslutning av ventil till rörledning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.  

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 
Betäckning till anordning med ventil, brandpost m m 

Teleskopbetäckning  

Nivåjustering vid montering av teleskopbetäckning ska utföras enligt tillverkarens 
anvisningar.  

Teleskopbetäckning ska placeras 0-5mm under färdig yta. 

PEB.4 Brandpost i mark 
   Brandpost i trumma med PE anslutning  typ Thisab BPT PEH L 1370-1800 
   Avstängningsventill skall monteras på anslutningsledning till brandpost.  
   Brandpost förses med utloppskoppling typ A, RSK-nr 5030 4211240 

Brandpost ska riktas in i linje och lod och inpassas i höjdläge.  
Avstånd mellan ventilspindels topp eller spindeltapps överkant och underkant lock 
till betäckning ska vara 50-200 mm.  

PEC ANORDNINGAR I UTRYMME ELLER OVAN FÖR AVSTÄNGNING M M 

PEC.4 Luftningsanordning på tryckrörsledning 
Avluftningsventiler med tillhörande brunnar och ventiler m m tillhandahålls av 
SEVAB. Entreprenör ska avropa material senast 10 arbetsdagar innan önskad 
leverans. 

Anläggs enligt tillverkarens anvisningar.  
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PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING 

PFB PUMPANORDNING I VA-ANLÄGGNING 

PFB.3 PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING 

Pumpstationer för fler än två st fastigheter ska utrustas med 2 st pumpar. Varje 
pump klara det dimensionerande flödet ensam. 

Kravspecifikation för Pumpstation enligt bilaga 2 EEM 

ÖVRIGA KRAV SOM SKALL KOMMUNICERAS MED SEVAB/ESEM 

• Stående träpanel med locktäckt. Kulör ska vara faluröd, NCS S3050-Y7OR 
med vita knutar om det godkänns i bygglovet. 

• Flödesmätare, SITRANS F MAGFLO, komplett. Lev. Siemens AB. Monteras 
enligt tillverkarens anvisningar. 

• Inkommande spill-ledning skall ha avstängningsventil i anslutning till  

• Anordning för mätning av nödbreddning  

Mätning av nödbrädd sker på bräddledning mellan bräddmagasin och recipient. En 
mätarbrunn placeras 

direkt efter bräddmagasinet där ett mätöverfall placeras av typ MJK-SVB1746 

eller likvärdigt. Kanalisation anläggs vid behov för att kunna kommunicera med 

bräddmätaren via pumpstationens styrskåp. Mätare 

monteras enligt tillverkarens anvisningar.  

 

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

YB MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING 

YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING  

YBC.3 Kontroll av rörledning m m 

YBC.311 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning 
   Text Enligt AMA 13 

YBC.3113 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB 
Kontroll ska utföras enligt VAV P78 Anvisningar för täthetsprovning av 
tryckledningar tillverkade av polyolefiner (polyeten, polypropen och polybuten). 

Kontroll ska utföras av tredjepart.  

Kontrollen avser även tryckspillvattenledningar. 

Entreprenören ska kalla SEVAB till provtryckningen senast 5 arbetsdagar innan 
planerat utförande. 

Protokoll ska vara SEVAB tillhanda senast två veckor innan slutbesiktningen. 
 

 YBC.3142  Täthetsprovning av självfallsledning 
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Provning skall utföras enligt VAV P91. För godkänd ledning krävs att toleransklass 
A uppfylls 

Proppade avsättningar skall ingå i provningen 
 
Entreprenören ska kalla SEVAB till provtryckningen senast 5 arbetsdagar innan 
planerat utförande 
Protokoll ska vara SEVAB tillhanda senast två veckor innan slutbesiktningen 
   

YBC.342 Deformationsprovning av avloppsledning 

Avser dag- och spillvattenledningar. Provning skall utföras enligt VAV P91. 

 Utförs i samband med inre inspektion, se kod PCE.12 

 

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 

TEXT ENLIGT AMA 13   

 YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem. 

 TEXT ENLIGT AMA 13  samt. 

 Inmätning skall avse såväl nyanläggningar, befintliga anläggningar samt flyttning av 
befintliga anläggningar. 

 Entreprenören skall tillhandahålla digitala relationshandlingar i samma 
ritningsformat som bygghandlingen. 

Mätning skall utföras enligt SS-ISO 4463-1. 

Inmätningen skall utföras innan återfyllning sker. I efterhand utförd inmätning skall 
ske efter framschaktning av ledning. 

Handlingar skall upprättas i koordinatsystem Sweref 99 16 30 och 

 höjdsystem  I Strängnäs RH70. Eskilstuna RH2000 

Koordinater (x, y, z) skall redovisas med två decimaler. 

Samtliga koordinatpunkter ska kodas enlig Bilaga 1  INMÄTNINGSSPECIFIKATION 

Relationshandlingar skall levereras senast två veckor före slutbesiktning till 
beställaren. 

YE VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER 

TEXT ENLIGT AMA 13   

 Enligt nivå 4 
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