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Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2018-05-31 1.0 Fastställd huvudversion  

2020-11-23 2.0 Mindre justeringar och förtydliganden. 

3 Undersökningar 

• Lagt till kapitel om invasiva 

växtarter 

• Kompletterat med information under 

Vibrations- och bulleralstrande 

arbete 

4 Metod- och materialval 

• Kompletterar med kapitel för 

provisorisk dricksvattenförsörjning 

och avledning av avloppsvatten. 

5 Dricksvatten 

• Ändrad placering av servisventil. 

6.5 Dagvattenanläggningar 

• Regnträdgårdar har ändrat namn till 

Regnbädd. 

• Kapitlet gällande Dammar har 

reviderats. 
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Kretslopp och vatten 

1. Förord 
Göteborgs Stad bygger ut och om i en mycket snabb takt. Många projekt projekteras, 

upphandlas och byggs av tredje part, ibland med otillräckligt underbyggda och 

granskade förfrågningsunderlag, vilket leder till problem med funktion och kvalitet på 

Kretslopp och vattens anläggningar. 

Projekteringsmanualen bör användas såväl internt som externt vid projektering av 

Kretslopp och vattens anläggningar för att säkerställa att handlingarna uppfyller våra 

krav på funktion och kvalitet. På så sätt ska brister i handlingarna upptäckas i ett tidigt 

skede istället för i genomförandet när möjligheterna att välja och påverka metod och 

kostnad är små. 

Dokumentets struktur är tänkt att kunna användas som hjälp under projekteringen. 

Dokumentet belyser frågeställningar som behöver undersökas och som senare ligger till 

grund för hur man gör projektspecifika val, till exempel väljer den mest lämpade 

förläggningsmetoden i det specifika projektet. 

Till dokumentet ansluter en granskningsanvisning som projektören bör fylla i när en 

uppgift är slutförd. Strukturen i de båda dokumenten är samma för att det ska vara 

enkelt att kunna bläddra mellan dokumenten och se vad som avses under respektive 

rubrik. 

Det är frivilligt att följa anvisningarna i detta dokument men avsteg som görs, bör 

övervägas och dokumenteras. Detta för att man i ett senare skede ska ha möjlighet att 

kunna gå tillbaka och följa upp besluten. 

Anvisningarna struktur och innehåll förutsätter att den som projekterar tillämpar ett 

kreativt och självständigt tänkande under hela processen. 

Om projekteringen utförs av extern konsult som inte har tillgång till Kretslopp och 

vattens interna resurser, såsom arkiv, kartverk och liknande som anges i denna 

handling, förutsätts projektören ta hjälp av beställaren. 

2. Allmänt 
Upprätta tidigt en prioriteringsordning och tidplan avseende kritiska arbetsmoment, 

leveranser och liknande och ajourhåll den under hela projektet. Vad måste vara gjort 

gentemot vad kan man acceptera som en avvikelse. 

Överväg tidigt i projektet om det behövs en förprojektering. Ska det tas fram en 

systemhandling eller räcker det med en enkel skiss? I början av projektet kan det vara 

till en fördel att försöka hålla projekteringen enkel för att undvika att man låser in sig i 

en onödigt komplicerad lösning. 

Uppdraget planeras så att det finns tid för systematiska genomgångar, egenkontroller, 

granskningar och korrigeringar. 
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Formalisera och strukturera en beställning vid upphandling av externa projektörer och 

klargör ansvarsområdena mellan Kretslopp och vatten och konsult. Vid mer 

komplicerade projekt bör en gränsdragningslista/ansvarslista upprättas. Bedöm behovet 

av att utse projekteringsledare. 

 Loggbok/dagbok bör upprättas för viktiga händelser för att ha möjlighet att kunna gå 

tillbaka och härleda tidigare beslut. 

Projektnamn 

Fastställ tidigt vad projektets officiella namn är och kommunicera ut det till berörda i 

projekteringsgruppen så att det används i alla dokument. Tänk på att det i samordnade 

projekt inte är ovanligt att de olika aktörerna använder olika projektnamn för samma 

projekt. Detta är en kvalitetsrisk eftersom det kan leda till missförstånd och 

felaktigheter. 

Projektnumret ska anges på samtliga dokument. 

Eventuella entreprenadnamn 

Ett projekt kan resultera i en, eller flera, entreprenader. Fastställ vilka entreprenader 

som kommer utföras i projektet och fastställ namn för dessa. Skriv rätt 

entreprenadnamn på handlingarna från första början då det kan vara olika aktörer 

inblandade redan från början. Detta för att undvika missförstånd, felaktigheter och extra 

arbete. Exempel på entreprenadnamn kan till exempel vara: 

• E1 Bygg 

• E2 El och reservkraft 

• E3 Mark 

Entreprenadgränser 

Om det förekommer flera entreprenader inom projektet, fastställ om möjligt 

entreprenadgränserna tidigt. 

Arbetsområde 

Arbetsområdet bör markera på ritning och alla markägare ska kontaktas och 

avtal/överenskommelse upprättas avseende användandet av marken. Säkerställ att 

arbetsområdet storlek är tillräckligt för arbetets genomförande. 

Beakta möjligheterna att arbeta med traditionell metod, det vill säga att schakt och/eller 

lastning och lossning sker vid sidan av ledningsgraven. Vid schaktfri 

ledningsförläggning ska utrymme finnas tillgängligt för detta som till exempel tillfälligt 

ledningsupplag för den ihopsvetsade ledningen. 

Vi behöver inte anvisa var arbetsbodar ska placeras men vi ska kolla så att de kan 

placeras inom rimligt avstånd från arbetsområdet. 
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2.1 Struktur på dokument 

2.1.1 Handlingar 

Bestäm vilka handlingar som ska ingå i leverans. Handlingsförteckning bör upprättas 

tidigt i projekteringen för att sedan kunna användas som underlag för tidsplanering, 

samordning, samgranskning med mera. En handlingsförteckning per fackområde är att 

rekommendera. 

Bestäm vilka versioner/upplagor av projekteringsunderlag, till exempel AMA 

Anläggning 17, som ska användas i projekteringen. Beakta att det i samordnade projekt 

kan vara så att olika aktörer använder olika versioner av till exempel AMA. Därför är 

det viktigt att bestämma samordningen redan i början av projekteringen. 

Administrativa föreskrifter 

Administrativa föreskrifter (AF) ska upprättas anslutande till AMA AF. Mallar för AF 

för utförandeentreprenad respektive för totalentreprenad finns bland Kretslopp och 

vattens Word-mallar.  

Vid delad entreprenad eller samordnad entreprenad, de vill säga när det förekommer 

flera entreprenader som ska utföras samtidigt och på samma plats inom samma projekt, 

kan det övervägas om samordnad AF för samtliga entreprenader ska upprättas eller om 

det ska användas en separat AF för varje entreprenad. Vid separata AF ska det särskilt 

uppmärksammas att tider, samordningsfrågor och liknande är ordentligt samordnade 

mellan entreprenaderna. 

Mängdförteckning 

Mängdförteckning (MF) ska upprättas enligt Mät- och ersättningsregler (MER) 

Anläggning om entreprenaden är en anläggningsentreprenad. 

Det bör övervägas om mängdförteckning ska utföras som ren mängdförteckning, eller 

om mängdförteckning med beskrivande text (förr kallad mängdbeskrivning) ska 

användas. MF med beskrivande text rekommenderas att användas i första hand eftersom 

det minskar risken för fel i gränslandet mellan MF och TB. 

Om avsteg eller ändringar görs från MER ska detta förtecknas i separat förteckning, ofta 

kallad ÄTMER (Ändringar och Tillägg av MER). 

Teknisk beskrivning 

Teknisk beskrivning (TB) ska normalt sett upprättas enligt AMA, till exempel AMA 

Anläggning. 

Vid flerfacksuppdrag ska samordning ske mellan de olika TB så att de är upprättade i 

god sed avseende respektive fackområde, de vill säga så att gränsdragningen mellan de 

olika fackområdena är tydlig. 

Rambeskrivning 

Rambeskrivning används vid totalentreprenader och den behöver inte vara AMA-

ansluten eftersom det riskerar att, genom sin stora detaljnoggrannhet, "ta bort" själva 

poängen med totalentreprenaden. Rambeskrivningen ska skrivas mer projektanpassad 
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avseende kapitel och styckesindelning. I rambeskrivningen anges funktionskrav, 

estetiska krav och liknande andra krav. Andra typer av uppgifter, tex färdiga tekniska 

lösningar, bör övervägas noggrant innan de tas med i en rambeskrivning. 

Arbetsmiljöplan (riskanalys) 

Se kapitel 2.4.8 på sidan 12. 

Markundersökning, geoteknik och ev. föroreningar 

Se kapitel 3.4 på sidan 16. 

Riskanalys för vibrations- och bulleralstrande arbeten 

Se kapitel 3.5 på sidan 19. 

Ritningar och ritningsförteckning 

Fastställ vilka ritningar som ska upprättas i en ritningsförteckning som sedan används 

som underlag för tidsplanering och samordning. För mer information om vad som ska 

redovisas på ritningsförteckningen, se kapitel 2.2.1 på sidan 8. 

Skalor, utbredning i plan med mera ska fastställas, och sedan kommuniceras ut. För 

planritningar är skala 1:400 det normala, men i tät stadsmiljö bör skala 1:200 användas 

för att få tydligare och mer läsbara ritningar. För profilritningar är skala 1:400 i 

längdled och 1:50 i höjdled det normala. På profilritningar ska vattengång anges för 

självfallsledningar och för tryckledningar ska hjässa/överkant rör anges. 

Detaljritningar bör upprättas vid svåra korsningar, kritiska partier och liknande. Skala 

väljs beroende på typ av detalj men för ledningskorsningar bör skala 1:50 användas. 

Kostnadsbedömning 

Se kapitel 2.5 på sidan 13. 

Riskanalys för projekt 

Tekniska och ekonomiska risker bör utredas genom exempelvis en riskanalys vid 

behov. Tekniska risker bör dessutom omräknas till en ekonomisk risk som redovisas i 

beslutsunderlaget. 

Trafikföringsprincip och/eller TA-plan 

Se kapitel 2.4.5 på sidan 11. 

Dimensionerings-PM för ledningar och/eller andra anordningar 

Alla kritiska dimensioneringar, såsom ledningsdimensioner, sponter, 

betongkonstruktioner och liknande, ska dokumenteras genom att ett dimensionerings-

PM upprättas. I detta ska framgå hur dimensioneringen har utförts, vilka 

beräkningsmetoder, standarder, förordningar, parametrar och andra kriterier som har 

använts vid dimensioneringen. Det ska även framgå varför en viss metod, standard, 

förordning, parameter eller kriterier har använts vid dimensioneringen. 
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2.1.2 Filnamn 

Handlingar 

Namnges endast med namnet, till exempel AF, MF, ritningsförteckning och så vidare. 

Datum för upprättandet ska stå angivet i handlingen och inte i filnamnet. 

Ritningar 

Bör namnges enligt Bygghandlingar 90 – Redovisningsteknik samt standard SS 

32271:2016. 

2.2 Struktur på ritningar 

Alla handlingar ska var märkta med projekteringens skede, datum, revideringsstatus, 

projektnummer. Det är viktigt att handlingarna är samordnade sinsemellan. 

2.2.1 Ritningar 

Ritningsförteckning ska upprättas för varje projekt. Denna ska innehålla 

ritningsnummer, ritningsbenämning och ritningsdatum. 

Om en eller flera ritningar har reviderats ska detta framgå med revideringsmoln, 

revideringsbeteckning och revideringsdatum på såväl ritning som ritningsförteckning. 

I Granskningsanvisningen framgår vad som bör redovisas på varje ritning. 

2.3 Hänvisning till ytterligare anvisningar 

2.3.1 Anvisningar för markarbeten 

Anvisningarna ska underlätta för dig som planerar ett markarbete som kan påverka den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt avfallshanteringen i Göteborg och i 

delar av grannkommunerna. Uppstår till exempel ett rörbrott i en ledning eller en 

situation där avfallet inte kan hämtas ger det allvarliga konsekvenser för bland annat 

våra brukare, fastighetsägare och avfallsentreprenörer. Leverans av dricksvatten, 

avledning av avloppsvatten och hämtning av avfall ska fungera både under hela 

byggnationen och efter avslutat arbete. 

Dokumentet kan hittas på: 

http://www.goteborg.se 

2.3.2 Anvisningar för materialval 

Anvisning för materialval ska användas av projektören under projekteringen och den är 

till stöd i utredningen när beslutsunderlag tas fram. Anvisningen ska förenkla för 

projektören, så att man inte behöver ta fram underlag och göra omfattande beräkningar 

varje gång material och metod ska väljas. På samma sätt ska den underlätta och styra 

reparationer som vi utför i egen regi. 

Anvisningen tjänar som vägledning men det finns faktorer som kan ändrar 

materialvalet. Vid avvikelser ska detta godkännas av CLNV/CLNA, till exempel i 

samband med att beslutsunderlaget läggs ut på intern cirkulation. 

http://www.goteborg.se/
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2.3.3 Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten 

Byggnadsbeskrivning ansluter till AMA Anläggning och bestämmelserna gäller 

generellt vid utförande av va-ledningar för Kretslopp och vatten. 

Dokumentet kan hittas på: 

http://www.goteborg.se 

Version B16 finns som förvaltningsspecifik mall i Svensk byggtjänsts 

Beskrivningsverktyg och kan även användas externt av konsulter som använder sig av 

detta verktyg. Denna version finns även till stora delar inarbetad i Trafikkontorets 

beskrivningsmall. Dock är den där inte komplett eftersom endast de vanligast 

förekommande koderna i samordnade entreprenader har tagits med. 

2.3.4 Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar 

Alla anläggningar som Kretslopp och vatten förvaltar ska mätas in enligt denna. I 

anvisningen står det bland annat angivet toleranser i plan och höjd, referenssystem, var 

ledningar och andra anordningar ska inmätas och så vidare. I anvisningen står det även 

angivet vad som ska levereras vid inmätning samt hur det ska redovisas. 

Dokumentet kan hittas på: 

http://www.goteborg.se 

2.3.5 Teknisk handbok 

Teknisk handbok är för konsulter eller entreprenörer som arbetar med planering, 

projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av 

Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad. Teknisk handbok 

vänder sig till alla förvaltningar inom Göteborgs Stad som arbetar med planering, 

projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän plats. 

Standardlösningar är sällan direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt och 

lösningar behöver därför ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess 

förutsättningar. Avsteg från standarden som står beskriven i Teknisk handbok får inte 

ske utan godkännande från Trafikkontoret respektive Park-och naturförvaltningen. 

Teknisk handbok kan hittas på: 

http://www.th.tkgbg.se/ 

2.3.6 Anvisningar för arbeten i park- och naturområden 

För arbeten som sker inom, eller i omedelbar närhet till, ytor som förvaltas av Park- och 

naturförvaltningen ska dessa anvisningar följas. Anvisningarna tar bland annat upp när 

parkförvaltare ska kontaktas samt vilka åtgärder som kan krävas för att skydda befintlig 

vegetation. 

Dokumentet kan hittas på: 

http://www.th.tkgbg.se/ 

http://www.goteborg.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.th.tkgbg.se/
http://www.th.tkgbg.se/
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2.4 Byggbarhet 

2.4.1 Dokumentation av viktiga valda och bortvalda lösningar 

Med valda respektive bortvalda lösningar avses större eller kritiska lösningar och 

moment. Exempelvis kan man behöva motivera materialvalet men inte 

förläggningsordning, förläggningsdjup och så vidare. Dock skulle det kunna vara 

motiverat att även dokumentera sådant som avviker från praxis, till exempel om man av 

någon anledning väljer att frångå normal förläggningsordning och lägger ledningarna 

med annan inbördes ordning. 

Vald ledningssträckning bör motiveras med varför man har valt just den sträckningen, 

om det inte framgår varför det är den bäst lämpade sträckningen. Även bortvalda 

lösningar bör motiveras för att förklara varför de har valts bort. 

Syftet med att dokumentera valda och bortvalda lösningar är flera. 

• Att ge förståelse för såväl projektdeltagare som externa aktörer för varför 

projekteringen har genomförts på ett visst sätt, varför ett visst material har 

föreskrivits och så vidare. 

• Att slippa ta upp projekteringstid med att diskutera redan fattade och 

genomförda projekteringsbeslut när nya projektdeltagare tillkommer. 

• Att under byggskedet kunna motivera varför en entreprenör inte får ändra 

gentemot förfrågningsunderlaget, exempelvis varför man inte får byta från de 

föreskrivna betongledningarna till plastledningar. 

• Att enklare kunna lämna över till eventuellt ny projektledare, projektör eller 

byggledare.  

2.4.2 Diskussion/godkännande med/av driften 

Ta tidigt i projektet kontakt med respektive berörd enhetschef på driftavdelningen för 

att få kontaktperson med berörd driftspersonalen för att få deras synpunkter. De har 

oftast mycket praktiska erfarenheter som kan vara till hjälp under projekteringen. 

2.4.3 Ledningspromenad/-er 

Ledningspromenad rekommenderas att genomföras tidigt i projekteringen, helst 

gemensamt mellan beställare och projektör, exempelvis i direkt anslutning till ett 

eventuellt uppstartsmöte. Syftet med en sådan är att tidigt uppmärksamma eventuella 

större problem som kan finnas längs den tänkta ledningssträckningen. På så sätt kan 

frågorna komma upp på bordet tidigt och kan hanteras direkt. Om anläggningar ska 

förläggas på obebyggd naturmark, var särskilt vaksam för invasiva växtarter, se kapitel 

3.4.1. 

När projekteringen nästan är färdig, de vill säga strax innan leverans av 

granskningshandlingar, bör en ny gemensam ledningspromenad genomföras. Eventuellt 

kan utsättare medverka som då kan sätta ut en stakad linje, och eventuella kritiska 

punkter, längs sträckan. Detta gör att man i detalj kan se var ledningen planeras 

anläggas, och då förhoppningsvis kunna få en sista kvalitetsgranskning av det valda 

läget i förhållande till befintlig mark och andra anläggningar. På så sätt kan man 
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upptäcka eventuella problem som man inte fick med under den första 

ledningspromenaden då planläget i detalj inte var fastställt. 

Att gemensamma ledningspromenader hålls i början och slutet av projekteringen 

utesluter inte att det kan finnas behov av ytterligare platsbesök för projektören under 

projekteringen. Kritiska punkter längs ledningssträckningen bör alltid kontrolleras på 

plats om de kan ge upphov till problem. 

2.4.4 Hantering av befintliga ledningar 

Vid kontakter med externa ledningsägare bör man försöka reda ut så mycket som 

möjligt om de befintliga ledningarna som exempelvis: 

• Vad har ledningarna för funktion, ålder och kondition? 

• Har ledningsägaren planer på att förnya eller slopa dem? 

• Kan de stängas av tillfälligt, och i så fall hur länge? 

• Måste det finnas bevakare med vid schaktarbetena? 

• Vad blir konsekvenserna om de skadas under bygget? 

• Kan man ersätta dem med ett provisorium under byggnationen? Om inte, hur 

kan man skydda dem under byggnationen, längsgående och korsande? 

• Om det är el-ledningar, har de ett ytskikt av papper, är de oljefyllda, och i så fall 

med indränkt olja, eller med flytande olja? 

Speciellt ska beaktas sådant som högspänningsledningar, större teleledningar och 

liknande. 

Avseende Kretslopp och vattens egna befintliga ledningar ska skick beaktas, och det ska 

utredas hur befintligt ledningsnät kan fortsätta vara i drift och i vilken ordning 

eventuella inkopplingar bör ske. 

2.4.5 Trafikavstängning 

Beslut bör fattas huruvida man i projekteringen ska ta fram en trafikföringsprincip eller 

tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan). Vid detta ska beaktas komplexiteten i 

trafiksituationen, vilket kan innefatta industrigator, busstrafik, trafikintensiva gator, 

återvändsgator, gatornas bredd, känsliga boende (tex funktionshindrade), sophämtning, 

utryckningsfordon med mera. Det kan även finnas anledning i vissa fall att ta fram både 

trafikföringsprincip och TA-plan, för att få bekräftelse på att trafikföringsprincipen går 

att omsätta till en användbar TA-plan.  

Här bör tidigt en dialog upprättas med väghållaren och övriga berörda parter, till 

exempel boende, näringsidkare, Västtrafik, sophämtningen, räddningstjänsten, och 

därefter kontinuerligt hålla en kommunikation under projekteringens gång. 

Utred om lokala trafikföreskrifter (LTF-beslut) behöver utfärdas eller ändras och 

förbered sådana genom att om möjligt ansöka om sådant beslut redan i 

projekteringsskedet, alternativt föreskriv att entreprenören ska ansöka om ett sådant 

beslut. 
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2.4.6 Avvikelser från praxis/branschstandard 

Beställaren bör så tidigt som möjligt lista alla eventuella projektspecifika avvikelser 

från praxis och branschstandarder och meddela detta till projektören. Med 

branschstandarder avses inte bara SS-EN-standarder utan även eventuella avvikelser 

gentemot normala bygg- och anläggningsrutiner. 

2.4.7 Utbyggnadsordning 

Med utbyggnadsordning avses att i projekteringsskedet kontrollera huruvida en 

ledningsutbyggnad måste ske i en viss ordning. I så fall ska det föreskrivas i 

förfrågningsunderlaget, till exempel att befintligt nät ska vara driftsatt under byggtiden. 

Sådant som kan påverka utbyggnadsordningen kan till exempel vara, utöver 

trafiksituationen: 

• Finns det befintliga dricksvattenledningar i närheten för provtryckning och 

spolning?  

• Måste man bygga, och driftsätta i en viss ordning för att ”få med sig vattnet” 

längs ledningsdragningen? 

• Hur länge kan de befintliga dricksvattenledningarna som vi ska ansluta till vara 

avstängda? En dag, en helg eller flera månader? 

• När ska de blivande abonnenterna ansluta sig? Finns det en tidpunkt då 

anslutningen måste vara klar och påverkar den tidsplaneringen för projektet? 

Kan det finnas anledning att föreskriva en viss utbyggnadsordning för att slippa, 

eller minimera, provisorisk dricksvattenförsörjning? 

• Normalt sett bygger man från lägsta punkten och uppåt. Kan det finnas 

anledningar till att bygga i motsatt riktning? Vilka konsekvenser får då det, 

avseende till exempel avledning av länsvatten, förbiledning av befintliga AD 

och AS och så vidare? 

• Måste andra arbeten, till exempel flytt av högspänningsledningar eller andra 

anläggningar, ske innan man kan anlägga va-ledningarna? 

• Kan det finnas anledning att föreskriva en viss utbyggnadsordning, för att till 

exempel kunna invänta leverans av pumpstationsbyggnad eller andra delar i 

entreprenaden med långa leveranstider? 

• Kan det finnas anledning att föreskriva en viss utbyggnadsordning för att kunna 

”forcera” till exempel bygget av en tryckstegringsstation eller annan anläggning 

som behövs senare under entreprenaden? 

2.4.8 Arbetsmiljöplan 

Fastställ vem som är BAS-P vid projekteringsstart och hur denna funktion ska 

involveras i projekteringen. 

Under projekteringsarbetet ska lösning anpassas med hänsyns till arbetsmiljö under 

byggskedet men även driftskedet. En mall för detta finns bland Kretslopp och vattens 

Word-mallar. 
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2.4.9 Arbeten på privat mark 

Om ledning ska förläggas på privat mark ska ledningsrätt sökas. Om man behöver 

schakta inne på privata fastigheter innan ledningsrätt är beviljad, ska förtida tillträde 

eller överenskommelse tecknas med fastighetsägaren innan arbetet påbörjas. Observera 

att det tar lång tid att få en ledningsrätt beviljad. 

Efter arbetenas slutförande ska en nöjdförklaring undertecknas. Detta för att i möjligaste 

mån undvika onödiga tvister med fastighetsägarna efter projektets avslut. En mall för 

detta finns bland Kretslopp och vattens Word-mallar. 

2.5 Kostnadsbedömning 

Tre kalkyler (kostnadsbedömningar) bör tas fram. En tidigt under projektet, en under 

projekteringen och en när entreprenaden är slutförd. 

• Första kalkylen ska vara baserad på erfarenhets- och schablonsiffror. 

• Den andra ska vara baserad på prissatt MF. 

• Den tredje ska vara en bakåträkning när entreprenaden är ekonomiskt 

slutreglerad, fördelad på de olika typsektionerna som utförts, när entreprenaden 

är slutförd. Detta för att kunna återknyta till första kalkylen för att se ifall den 

stämde eller ifall schablonsifforna eventuellt behövs justeras för framtida 

projekt. 

2.6 Tidsplanering 

Upprätta en realistisk tidplan med koppling till kostnadsbedömning.  
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3. Undersökningar 

3.1 Remisser till externa 

Remisser bör skickas till externa aktörer i ett tidigt skede för att få deras eventuella 

synpunkter som underlag till projekteringen. I remissen bör också ställas frågan 

huruvida de har något eventuellt arbete på gång i det området som kan påverka den 

kommande entreprenaden, eller om de vill medverka i en samordnad entreprenad med 

till exempel egna nya ledningar. 

Om va-ledningsarbetet kräver avstängning eller flyttning av annan ledningsägares 

ledning så kommer kostnaden att falla på Kretslopp och vatten och då måste alla 

arbetena med avstängning eller flytt vara inarbetad i projekteringen. 

Kontrollera skicket på vägbeläggningen och fråga väghållaren om de önskar att man 

passar på och lägger om beläggningen på en större yta inom eller i omedelbar närhet till 

arbetsområdet. 

Kontrollera förekomst av markvärme och hur den ska hanteras. Områden som har 

markvärme står angivet i Teknisk handbok och Blå boken. 

3.1.1 Park- och naturförvaltningen 

Vid projektering i, eller i närhet av, ytor som förvaltar av Park- och naturförvaltningen 

ska dialog upprättas tidigt med berörd parkförvaltare för området. Nytt ledningsläge, 

eller annan ny anläggning, inom område där Park- och naturförvaltningen är huvudman 

ska i förväg godkännas skriftligen av förvaltningen. 

Maskinschaktning får ej ske innanför ett område 4 meter utanför trädkronans droppkant. 

Kan inte dessa krav tillgodoses vid ledningsdragning bör en schaktfri metod under 

rotsystemet användas om det är tillämpbart. 

Avverkning av träd och buskage får ej ske utan tillstånd. Träd och buskage som måste 

avverkas ska värderas av berörd parkförvaltare. Överenskommelse om ersättningskrav 

ska fastställas i samband med att eventuellt tillstånd ges. Vid avverkning av ett fullvuxet 

träd kan tre träd komma att krävas i återplantering inom området. 

Skador på träd ska värderas och kostnadsregleras av representant från Park- och 

naturförvaltningen. Värdering av träd ska ske i samband med exempelvis bestämning av 

vitesbelopp för träd i riskzon vid byggnation eller ledningsschakt, ersättning vid olika 

typer av schaktningar och ledningsdragningar i trädens rotsystem och så vidare. En 

grundläggande princip vid beräkning av ett träds ekonomiska värde är att det ska 

motsvara kostnaderna för att anskaffa och att etablera ett träd av samma art, utseende 

och storlek på samma plats. 

3.2 Kartmaterial 

3.2.1 Övriga ledningar 

I projekteringen ska man begära ut lägesinformation om befintliga ledningar inom 

arbetsområdet. Vid jobb för Göteborgs Stad eller vid kommunala konsultuppdrag så 

beställs lägesinformation genom Samlingskartan. Den levereras som en dwg-fil där 



Kretslopp och vatten  Kretslopp och vatten 

Göteborgs Stad  Projekteringsmanual 

        Sida 15 (49) 

kablar och ledningar med dess geografiska lokalisering inom det valda området 

redovisas. 

http://www.samlingskartan.tkgbg.se 

Om lägesinformationen är äldre än tre månader ska man beställa nytt underlag för att 

säkerställa att man har den senaste informationen. 

Undersök på plats om det kan finnas okarterade ledningar, exempelvis under 

ledningspromenaden. Exempel på okarterade ledningar kan vara sopsug, privata VA-

anläggningar. Tecken på sådana kan vara lock som inte finns i Samlingskartan eller lock 

med okänd text. Om det finns så ska dessa undersökas i funktion, läge, skick och 

dimension om det är möjligt. 

I Kretslopp och vattens egna kartverk finns uppgifter om slopade ledningar. Eventuell 

förekomst av sådana ska undersökas. 

Kontrollera även ifall det finns en bergsanläggning inom arbetsområdet. Kretslopp och 

vatten har tillgång till våra samt Gryaabs anläggningar. Övrigas anläggningar får man 

begära från respektive ledningsägare. 

3.2.2 Äldre och övrigt kartmaterial 

På Kretslopp och vattens nätverk, under I:\Kart- och ritningsarkivet, finns 

relationshandlingar och detaljritningar (grundförstärkningar, fundament och kulvert) för 

byggnationer från 1920 och fram till 1979. I vissa fall finns även typritningar i detta 

arkiv. För att hitta i arkivet behöver man arbetsnummer och/eller diarienummer för 

ledningarna man är intresserad utav. Detta finns vanligtvis tillgängligt i Solen under 

respektive anläggning. 

Observera att för äldre ritningar är höjden angiven enligt Göteborgs höjdsystem. Sedan 

februari 2013 använder vi oss utav RH2000. För att konvertera från Göteborgs 

höjdsystem till RH2000 så subtraherar man höjden med 9,953 (dvs. höjden är lägre i 

RH2000). I södra skärgården har förekommit annat höjdsystem bland annat på 70-talet, 

detta benämndes då Rikets höjdsystem men är inte samma som dagens höjdsystem. 

Uppgifter om fornlämningar finns ofta med på grundkartan och som karta i Gokart. 

Kontroll måste göras med Stadsmuseet. 

Även sådant som naturskyddsområden, känsliga arter och liknande ska undersökas. 

3.2.3 Inmätningar 

Vid inmätning av befintligt avlopp ska brunnslock samt utgående och anslutande 

ledningar i brunn mätas in. Vid inmätning av vatten ska alla anordningar mätas in. Vid 

provschakt bör ledningens riktning mätas in om så är möjligt. 

Där hög detaljnivå på markytan krävs ska även denna mätas in. 

3.2.4 Befintliga rättigheter 

Med hjälp av webbkartan Gokart kan man se ifall en fastighet belastas av en 

ledningsrätt och/eller servitut. Om man klickar på en rättighet så visas akt-numret som 

kan användas för att hämta ut innehållet i förrättningsakten. 

http://www.samlingskartan.tkgbg.se/
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http://gokart.sbk.goteborg.se/ 

Om det saknas ledningsrätt på privat mark för VA-ledningarna så kan man ansöka om 

att upprätta en sådan hos Fastighetskontoret. På kommunal mark söker vi inte 

Ledningsrätt utan Ledningsläge hos berörda förvaltningar.  

I detaljplaner reserverar man utrymme för underjordiska ledningar. Området kallas för 

U-område och inom detta området är det enklare att få tillstånd att lägga va-ledningar. 

Ledningarna måste dock efteråt säkras med en ledningsrätt för att man i framtiden ska 

kunna underhålla ledningarna. 

Hur man ansöker om ledningsrätt samt räknar ut hur stort U-område som krävs samt hur 

man ansöker om ledningsrätt står angivet i Kretslopp och vattens rutin Ansökan om 

ledningsrätt. 

3.2.5 Sekretessbelagda och hemliga anläggningar 

Generellt är utgångspunkten att alltid lämna ut så lite information som möjligt och i 

mesta möjliga mån undvika att lämna ut information som ger funktionskännedom. 

Fastställ tidigt i projektet vad som omfattas av sekretessen. I rutinen 

Informationssäkerhet i Verksamhetshandboken finns en checklista som man kan ta 

hjälp utav för att se ifall man kan lämna ut informationen direkt eller ifall man måste 

göra en kontroll. 

Vid eventuell osäkerhet ska avstämning ske med Säkerhetschefen innan utlämning av 

material. 

I de fall som sekretessbelagda eller hemliga handlingar skapas ska dessa behandlas 

enligt särskild rutin. Kontakta då arkivarien när detta uppstår. 

3.3 Avvägning av befintliga anläggningar 

Innan större markarbeten påbörjas i närheten av befintliga anläggningar, som till 

exempel, Va-anläggningar, känsliga byggnader och murar, räls och liknande ska 

avvägas. 

3.4 Mark 

3.4.1 Invasiva växtarter 

Om någon del av anläggningen ska byggas inom obebyggd naturmark så ska man vara 

vaksam för invasiva växter som exempelvis jätteloka och parkslide. Det bästa sättet för 

att upptäcka denna typ av växter är att åka ut på plats och ta bilder. Att använda tjänster 

som exempelvis Google Streetview är inte att rekommendera då bilderna kan vara flera 

år gamla. 

Om du inte har möjlighet att avgöra om det finns invasiva växter på platsen så ska du 

rådfråga en kollega eller en konsult. 

3.4.2 Förorenad mark 

Börja med att titta i Gokart och tända skikten under Miljö och Markförorening. 

Identifiera riskobjekt som till exempel industrier, bensinstationer, deponier, 

utfyllnadsområden, tandläkare, kemtvättar, järnvägsområden och så vidare. Kontrollera 

http://gokart.sbk.goteborg.se/


Kretslopp och vatten  Kretslopp och vatten 

Göteborgs Stad  Projekteringsmanual 

        Sida 17 (49) 

i kartan Jämför då och nu för att se äldre flygfoton för att på så sätt få en bättre 

överblick över vad det har funnits för verksamhet/-er inom området. Om beläggningen 

är lagd före 1973 så kan den innehålla tjärasfalt och i så fall bör ett asfaltsprov tas. 

Om området innehåller föroreningar så kan detta redovisas på exempelvis planritningen, 

för att tydligt klargöra att det finns föroreningar samt inom vilket område som de antas 

förekomma. 

Gokart och kartan Jämför då och nu kan hittas på: 

http://www.gotgis.goteborg.se 

För ytterligare information om förorenad mark, se bilaga 1 och 2. 

Anmälan till Miljöförvaltningen/Länsstyrelsen 

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att först göra en anmälan. 

Senast 6 veckor innan arbetena påbörjas ska anmälan ha kommit in till 

Miljöförvaltningen. 

För ytterligare information om när, och hur, man ska anmäla till Miljöförvaltningen, 

besök: 

http://goteborg.se/miljoforvaltningen. 

Även anmälan till Länsstyrelsen kan vara aktuell i vissa fall 

3.4.3 Fältarbete för förorenad mark 

En provtagningsplan tas fram tillsammans med konsulten. Redovisa i plan och djup var 

ledningar, pumpgropar, fördröjningsmagasin och övriga anläggningar planeras att 

anläggas. 

Gör man fältarbete med provgrop kommer man inte så djupt men man får en okulär 

besiktning över till exempel rivningsmassor, tegelpannor och så vidare. Vid fältarbete 

med provgrop får man även kontroll på en eventuell ytlig grundvattennivå. 

Vid borrning kommer man djupare och den kan kombineras med den geotekniska 

undersökningen, se kapitel 3.4.5 på sidan 18. Provgrop och borrning är en bra 

kombination för att få en komplett undersökning. 

Handlingarna som bör levereras är Mark- och miljörapport, resultat från provtagningen, 

provtagningsprotokoll upprättas, sammanställning av analysresultat ev. analysrapporter. 

En masshanteringsplan, som redovisar hur förorenade massor hanteras och ska 

samordnas mellan miljö, geoteknik och VA. 

Avseende provtagning av laktester under entreprenaden så ska det stämmas av med 

avfallsmottagarna gällande deras regler/rutiner/beslut. 

3.4.4 Länshållning dagvatten och grundvatten 

Länshållning av dagvatten tas upp i AMA Anläggning under koderna AFG.81 

Länshållning och BCB.15 Tillfällig avledning av dagvatten och är enbart för att hålla 

undan dagvatten, de vill säga nederbörd och smältvatten. Länshållning av grundvatten 

http://www.gotgis.goteborg.se/
http://goteborg.se/miljoforvaltningen
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tas upp under någon av koderna under BCB.13 Tillfällig grundvattensänkning och 

portryckssänkning. 

Undersök grundläggningen på befintliga hus, ifall det till exempel finns träpålar, 

rustbädd eller annat, som kan påverkas av en eventuell grundvattensänkning. I så fall 

ska detta beaktas och hanteras med till exempel strömningsavskärande fyllning eller 

liknande. Grundläggning kan ibland hittas på bygglovshandlingar. Vid eventuell risk, 

kontakta fastighetsägaren. 

Fastställ behov av strömningsavskärandes fyllning för att undvika skador på 

grundläggning eller närliggande fastigheter (mark). 

3.4.5 Geoteknik 

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jorden på ett säkert 

sätt. Boken Schakta säkert - säkerhet vid schaktning i jord ger en grundläggande 

förståelse på ett bra och tydligt sätt. 

Syftet med de geotekniska undersökningarna är att fastställa jord-, berg- och 

grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma egenskaperna hos jord och 

berg och att samla in annan relevant information om det aktuella området. 

Innan beställning ska följande kontrolleras: 

• Bergsanläggning/-ar inom eller i närhet av området. 

• Angivna jord- och bergarter i Gokart eller SGU. 

• Läge på befintliga ledningar och grundkonstruktioner. 

• Risk för markföroreningar, se kapitel 3.4.2 på sidan 16. 

• Tidigare utförda undersökningar i Gokart och Arkivsök på SBK 

(geosupport@sbk.goteborg.se). 

Vid startmötet med konsulten bör beställaren ta med handlingar som beskriver 

projektets bakgrund, tidigare utförda undersökningar, ritning/-ar med projekterad 

sträcka i plan och profil, läge på alla typer av befintliga ledningar och 

grundkonstruktioner samt underlag för en eventuell samordning av provtagning av 

förorenad mark. 

Undersökningarna ger svar på jordlagerföljd och dess egenskaper (stabilitet vid schakt 

och eventuella marksättningar), bergfritt djup eller bergsnivån, vattenförande skikt (och 

eventuell risk för hydraulisk bottenupptryckning), grundvattennivå eller porvattentryck 

om det är lera. 

Med fördel kan den geotekniska undersökningen kompletteras under tiden beroende på 

vad den ger. 

Sticksondering efter djupet till berg bör göras 2- 3 m under läggningsdjupet med 10 m 

mellanrum. Träffas berg på grundare än 3 m borras var 5:e m tills berget försvinner igen 

mailto:geosupport@sbk.goteborg.se
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Före byggskedet bör parametrarna för stabilitet, bottenupptryckning, hydraulisk 

bottenupptryckning, grundvatten och länshållning verifierats mot den geotekniska 

undersökningen. Det är i detta skedet som valet av grundläggningsmetod bestäms. 

En bedömning av framtida sättningar bör alltid göras om befintlig ledning har 

sättningsskador. Man bör överväga ifall ledningen ska anläggas med överhöjning för att 

tillräckligt fall ska finnas även efter 100 år. 

Handlingar som ska levereras är MUR, din anmälantext till AMA B-kapitlet (om 

projektet ska läggas ut för anbudsräkning) och eventuella bergnivåer i dwg-format samt 

kontrollprogram geoteknik i detta projekt. Konsulten ska även leverera den färdiga 

rapporten till Geosupport (geosupport@sbk.goteborg.se). 

För ytterligare information om de geotekniska termerna, se bilaga 3. 

3.5 Vibrations- och bulleralstrande arbeten 

Vid sprängarbeten är det framförallt viktigt att hantera risker för tredje man och 

arbetsmiljön. En bergsprängningsentreprenör måste enligt lag ha behörighet, erfarenhet 

och tillstånd. 

Behövs bergsprängning ska Riskanalyser avseende vibrationsalstrande sprängarbeten 

(Kallad här för RAVS) och arbetsmiljö upprättas. 

 RAVS beställs av specialist på området och omfattar normalt: 

• Tillåtna gränsvärden för vibrationsnivåer, byggbuller och luftstötvågor. 

• Fastställande av inventeringsområde för byggnader, anläggningar (till exempel 

ledningar, berganläggningar, spårväg) och känslig verksamhet som kan påverkas 

av markarbetena. 

• Förslag på besiktningsomfattning och vibrationsmätning. 

• Lokalisering av, och vid behov ge förslag på åtgärder för, känslig utrustning. 

• Kontroll och säkerhetsföreskrifter. 

Som en följd av RAVS ska en syneförättning ske vid behov, av fastigheter, 

anläggningar och känslig verksamhet. Syneförrättning ska också ske efter det att arbetet 

är slutfört för att dokumentera eventuella skador.  

Vid omfattande eller svåra bergschakter bör det övervägas att ta hjälp av en bergkonsult 

för att noggrannare kunna specificera bergets egenskaper. Är berget till exempel mycket 

uppsprucket så dräneras explosionsgaserna ut via dessa sprickor. Sprängaren kan då 

vara tvungen att behöva använda sig utav en kraftigare laddning, vilket kan hamna i 

direkt konflikt med vibrationskraven. 

Några risker med bergschakt som behöver beaktas av sprängaren är bland annat 

oavsiktlig detonation, blindgångare, stenskott/stensprut, kvartsdamm och förvaring av 

sprängämnen. 

Om man någon gång tidigare har sprängt på platsen så behöver man fundera på om det 

finns risk för kvarvarande sprängmedel (dolor) från den tidigare sprängningen. Det kan 

mailto:geosupport@sbk.goteborg.se
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vara väldigt farligt om man råkar borra i gammalt sprängmedel som då kan explodera. 

Om man bedömer det nödvändigt ska man skriva in i den tekniska beskrivningen och i 

arbetsmiljöplanen att undersökning av eventuell förekomst av dolor ska ske av 

entreprenören innan borrningen påbörjas. 

Utred eventuella restriktioner för buller, till exempel från krossar, maskiner, 

bergborrning, bergknackning, pålning, spontning och så vidare. Utred även behovet av 

nattarbete. För nattarbete ställs högre krav gällande bullervärdena. 

3.5.1 Schaktsäkring 

Under projekteringen bör det utredas om schaktsäkring i form av schaktbox, spontbox 

eller spont ska föreskrivas och beräkningar tas fram. Normalt görs inte detta utan det 

ansvaret läggs på entreprenören. Ifall man ska ta fram en mängdförteckning så ska 

mängden box, spont eller liknande som är aktuellt i projektet anges. För att kunna göra 

detta måste man ha en bra kännedom om geotekniken i området. 

Vid ledningsförläggningen med spont ska även hänsyn tas till de vibrationer i marken 

som sker i samband med att man drar upp sponten. Ledningarna kommer även sätta sig 

något när sponten dras upp då volymen från sponten ersätts med fyllnadsmassorna. 

Överväg möjligheten och kostnaden att låta sponten vara kvar kontra eventuella risker 

med att dra upp sponten. 

Hänsyn till detta ska tas under projekteringen genom exempelvis: 

• Lägga ledningarna med överhöjning. 

• Lägga ledningarna på en förstärkt ledningsbädd. 

• Lägga ledningarna med ett större fall, om det är en avgränsad sträcka. 

3.5.2 Pålning 

För pålning ska det beaktas att betongpålar förflyttar massor som kan orsaka skador på 

närliggande ledningar. Problemet är vanligast förekommande vid större mängder 

betongpålar och risken för massförflyttningar bör utredas under projekteringen. För 

minimering av skaderisken kan till exempel stålpålar eller lerproppar föreskrivas, vilka 

normalt sett orsakar mindre massförflyttningar men samtidigt är dyrare än traditionella 

betongpålar. 

3.6 TV-inspektion 

Invändig inspektion av avloppsledningar kan ha olika syften och utifrån detta ställs 

olika krav på inspektionen som ska beaktas vid genomförandet av inspektion. Syftet 

med inspektionen ska alltid framgå vid beställningen. 

I samband med att man inspekterar ledningarna kan man även utföra en profilmätning 

av ledningen. Med hjälp av detta kan man få en indikation på hur lednings profil ser ut. 

För bästa resultat ska ledningen vara renspolad och till- och frånbrunnarna vara inmätta.  

En profil på ledningen kan skapas även om höjder på brunnarna saknas men med 

inmätta höjder kan profilmätningen kalibreras mot dessa. Det ger ett bättre och mer 

tillförlitligare resultat. När man använder mindre kameror, till exempel vid inspektion 

av servisledningar, saknas utrustningen för profilmätning. 
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Om man vill undersöka ifall ledningen har utsatts för deformation så kan man begära att 

en deformationskontroll utförs. Denna kontroll görs endast på plastledningar och utförs 

med lasermätning. För att få ett korrekt mätresultat krävs att ledningen är renspolad och 

att inget vatten är ståendes i ledningen. 

Vid inspektion anges observationer och graderas på en skala mellan 1 – 4, där en etta är 

en mindre skada medan en fyra är en kraftig. Observationerna är indelat på rörfel, 

driftfel, konstruktionskoder och övriga koder. 

Rörfel 

Fel som kan avhjälpas med renovering eller omläggning. 

Driftfel 

Fel som kan avhjälpas helt eller delvis med någon typ av driftinsats. 

Konstruktionskoder 

Observationer som beskriver hur ledningen är byggd. 

Övriga koder 

Beskriver exempelvis vad som händer under inspektioner, till exempel om en inspektion 

har avbrutits.  
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4. Metod- och materialval 

4.1 Metodval 

4.1.1 Generella krav 

Vid ledningsförläggning bör det vara ett fritt avstånd på minst 1,0 meter i sidled och 

0,25 meter i höjdled (0,30 meter för naturgasledning) mellan ytterkanten på befintlig va-

anläggning och planerad ledning eller andras ledningsägares ledningsslag. Fundament 

eller annan konstruktion kan kräva större säkerhetsavstånd vilket ska framgå i 

remissvaret. 

Det bör vara ett fritt avstånd på minst två meter i sid- och höjdled mellan ytterkanten på 

befintlig va-anläggning för styrd borrning, spräckning, rörtryckning eller borrning vid 

geoteknisk undersökning. Detta för att undvika skador på den befintliga anläggning då 

man inte vet hur markrörelserna ser ut i ”orörd” mark. Om avsteg ska göras från fritt 

mått så bör andra åtgärder göras som till exempel frischakt. 

Innan arbeten påbörjas i närheten av Kretslopp och vattens eller Gryaabs 

berganläggningar ska en besiktning utföras. Besiktningen tar i regel en till tre 

arbetsdagar men en viss planeringstid behövs och vissa anläggningar kan enbart 

besiktas under vissa tider på året. I extremfall kan det bli aktuellt med upp emot sex 

månaders planeringstid. 

4.1.2 Provisorisk dricksvattenförsörjning 

Temporära drickvattenledningar ska dimensioneras för att klara befintligt flöde. Om den 

provisoriska dricksvattenförsörjningen inte kan leverera släckvatten till närliggande 

brandposter ska kontakt tas med Räddningstjänsten för kännedom. Om 

Räddningstjänsten inte kan acceptera detta så ska den temporära ledningen 

dimensioneras för att även kunna leverera släckvatten. 

Provisorisk dricksvattenservis bör ej dras in via ventilationsöppningar eller dylikt, utan 

ska anslutas på servisen utanför. 

4.1.3 Provisorisk avledning av avloppsvatten 

Utred och säkerställ att det finns en lösning av provisorisk avledning av avloppsvatten 

under byggtiden. 

Där det är känt och utrett bör man ange flöden och trycknivåer i brunnar eller annat 

underlag som kan vara till hjälp för dimensionering av ledningar och pumpar. 

Vid större dimensioner eller flöden avråds projektering av provisorisk avledning. 

Istället ska en enklare utredning göras för att klargöra ifall det är möjligt att antingen 

överpumpa eller avleda till närliggande ledning. 

4.1.4 Schaktfria metoder 

Schaktfria metoder delas normalt upp i förläggning i nya eller befintliga lägen.  

Vid nyanläggning med schaktfri metod behövs normalt mer omfattande utredningar och 

projektering jämfört med en öppen schakt. En schaktfri metod kan bli mycket billigare 

än en öppen schakt om det är rätt förutsättningar och att den projekteras korrekt, men 
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den kan även bli mycket dyrare om det finns brister i projekteringen. Då kostnaderna 

kan sparas i utförandeskedet med schaktfri metod är det därför motiverat att lägga mer 

resurser under projekteringen. 

Det kan hända att geotekniken visar att det finns svårigheter att komma fram med en 

schaktfri metod. Därför bör man under hela projekteringen hållas öppet för att man kan 

behöva återgå till att använda sig av en traditionell öppen schakt snarare än att chansa, 

trots att kanske stora utredningskostnader har lagts ned. Stillestånd under byggnation 

kan leda till att kostnaderna blir större än om man hade använt sig av en öppen schakt 

från första början. 

Vid schaktfri metod är det också normalt viktigare att ha vetskap om höjdläget på andra 

ledningar i närheten som kan hamna i konflikt. Vid öppen schakt friläggs ledningarna 

och kan lättare hanteras under byggnation men vid schaktfri metod riskeras de att 

skadas, eller i värsta fall kapas, om de ligger i vägen. 

Beroende på metod så kan olika markrörelser uppstå. Vissa metoder trycker till exempel 

undan jordmassor, vilket kan leda till hävning av markytan eller att intilliggande 

ledningar skadas. 

De schaktfria metoderna som finns på marknaden har vitt skilda förutsättningar, 

kostnader och förmåga för vad de kan klara av. Det rekommenderas därför att man tar 

kontakt med en, eller flera, entreprenörer eller experter för att bedöma vilken metod 

som är bäst lämpad i det aktuella projektet. 

4.1.4.1 Undersökningar och förarbete 

Vid projektering av schaktfria metoder för nyläggning bör följande punkter ha 

genomförts: 

• Horisontella sonderingar i ovan- och/eller underkant av den projekterade 

ledningens sträckning. Detta för att säkerställa att de geotekniska 

förutsättningarna finns längs med hela sträckan. Är speciellt viktigt i 

svårtillgängliga områden, där eventuella problem är svåra att åtgärda. 

• Vertikal sondering med täta intervall, resistivitetsmätning, mätning av 

grundvattennivå med mera. Om jordarterna växlar kraftigt med korta intervall 

över sträckan kan det bli svårt att finna en lämplig metod. 

• Kontrollera avståndet till intilliggande och korsande ledningar och gör en 

riskanalys på identifierade skador. Hänsyn bör tas till ledningsmaterial, 

läggningsår och status. Detta görs exempelvis med hjälp av en TV-inspektion. 

4.1.4.2 Infodring – flexibelt foder 

Metod: Renovering av befintlig ledning 

Typ: Självfallsledning 

Ny ledning: Glasfiber eller filtfoder 

Att tänka på vid projektering 
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• Den nya ledningen formas efter den befintliga ledningen och dimensionen kan 

därför inte ökas. 

• Korrigerar inte befintliga sättningar eller deformationer på den befintliga 

ledningen. 

• Observera om man behöver ta hänsyn om ledningen är utsatt för ovalitet eller 

deformation. Om så är fallet, kan man behöva göra en förnyad 

konkurrensutsättning där de dimensionerade förutsättningarna framgår. Se i så 

fall rutinen Renovering av avloppsledningar med flexibelt foder i 

Verksamhetshandboken. 

• Dimensionering mot buckling ska utföras enligt P101 med säkerhetsfaktor 2 på 

både långtid och korttid. 

4.1.4.3 Rörspräckning 

Metod: Renovering av befintlig ledning 

Dimensioner: Från 100 mm upp till 1 500 mm. 

Typ: Tryckledning och självfallsledning 

Ny ledning: PE eller segjärn 

Två schakter görs på vardera sidan om ledningen som ska spräckas. I ena schakten 

ställer man spräckmaskinen medan den andra används för att dra ner det nya 

mediaröret. Från spräckmaskinen matas stänger genom den befintliga ledningen. När 

man har kommit till andra sidan monteras en upprymmare som spräcker befintlig 

ledning och förstorar ledningen. Bakom denna sitter det nya mediaröret som dras in i 

befintliga ledningen. 

Att tänka på vid projektering 

• Inom Kretslopp och vatten har vi utrustning att spräcka upp till 710 mm för 

dricksvatten och 500 mm för avlopp. För större dimensioner får man hyra in 

större upprymmare och maskiner. 

• Det är svårt att rörspräcka ledningar i DN125 och DN350 om längsgående 

sprickor förekommer. 

• Ta fram detaljer från inmätningsritningar eller profilritningar på böjar och 

förankringar av ledningar som ska spräckas. 

• Kontrollera att det finns utrymme för upplag av den nya hopsvetsade ledningen. 

• Ta hänsyn till att grunt lagda ledningar som rörspräcks kan orsaka hävning av 

markytan. 

• Metoden är vanligtvis inte ekonomiskt lönsamt att använda vid spräckning av 

kortare sträckor (<20 meter) på grund av etableringskostnaden. 

• Alla befintliga servisschakter måste schaktas fram och överpumpas/slangas 

innan spräckningsarbetet kan påbörjas. 
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• Spräckning kan inte ske genom ventiler på huvudledning utan dessa måste tas 

bort innan. 

• Avstånd till intilliggande ledningar (parallella och korsande) får vara minst 0,4 

meter ytterkant till ledningens ytterkant. Detta för att minimera risken att 

ledningarna skadas vid rymningen. Rymmaren som används behöver vara 15 - 

20 % större än ytterdimensionen på muff. 

• För att vara säker på att man inte får bakfall vid spräckning av självfallsledning 

så bör inte lutningen på ledningen understiga 20 ‰. 

• Den nya ledningen kommer att placeras i botten på befintlig ledning, de vill säga 

den nya ledningen kommer placeras något högre än befintlig ledning. Hänsyn 

ska tas till detta vid spräckning av självfallsledning. 

4.1.4.4 Styrd borrning 

Metod: Nyläggning 

Dimensioner: Från 40 mm upp till 1 200 mm. 

Lämplig i: Lera, sand och silt. 

Typ: Tryckledning och självfallsledning 

Ny ledning: PE, segjärn eller stål 

Ett pilothål borras först från ytan och ner längst den planerade sträckningen med hjälp 

av ett borrhuvud. När pilothålet är borrat kopplas borrhuvudet loss och istället sätts en 

rymmare fast. Mediaröret fästs sedan i rymmarhuvet och alltihop dras tillbaka mot 

borriggen. 

Att tänka på vid projektering 

• Vid förläggning på djup mindre än 10xDy finns risk för markhävningar (så 

kallade blow-outs) på grund av trycket från bentonitslurryn som används för att 

minska friktionen mot mediaröret. Man kan använda sig av eventuella 

avlastningsschakter för att få kontrollerade blow-outs. 

• Anslutning till vattnet som används till bentonitslurryn bör finnas i närheten av 

borriggen.  

• Utför inga geotekniska borrhålsundersökningar precis över den tänka 

ledningsdragen utan placera dessa vid sidan om för att minimera risken för 

markhävningar under genomförandet. 

• Metoden styrs från marken allt eftersom man borrar. Justeringar görs under tiden 

så för att vara säker på att man inte får svackor på självfallsledningar, som kan 

orsaka problem, så måste det vara ett bra projekterat fall. Vid självfallsledningar 

ska lutningen vara över 15 ‰ men gärna över 20 ‰. 

• Mediaröret ska gärna vara färdigmonterat innan pilotborrningen eftersom man 

gärna inte vill stanna under tillbakadraget. Det ställer krav på att utrymme finns 

för att kunna lägga upp ledningen under arbetets gång. 
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• Krökningsradien är ungefär 80 - 100 meter beroende på ledningsdimension och 

material. Om detta är otillräckligt måste antingen borriggens placering flyttas 

eller schaktning ske på vissa sträckor. 

4.1.4.5 Rörtryckning 

Metod: Nyläggning 

Dimensioner: Från 300 mm upp till 3 000 mm. 

Lämplig i: Lös lera. 

Typ: Självfallsledning, skyddsrör 

Ny ledning: Betong 

Två brunnar erfordras, en tryckbrunn och en mottagningsbrunn. Vid stora dimensioner 

kan dessa behöva platsbyggas, tex som sänkbrunnar. En hydraulisk tryckramp sätts ner i 

botten på tryckbrunnen och från denna trycker man in betongrören ett åt gången. Längst 

fram sitter en styrutrustning som medger att en viss styrning går att erhålla. 

Att tänka på vid projektering 

• Kontrollera att det finns en yta för förvaring av betongrören i närheten av 

tryckbrunnen. 

• Om man stöter på mindre hinder på vägen finns det risk för riktningsavvikelse. 

Vid större hinder, som till exempel hårda material, så måste man schakta bort 

hindret innan man kan fortsätta. 

• Dimensionen på brunnarna varierar från 1 400 mm och uppåt utifrån 

ledningsdimensionen. Tryckbrunnen behöver vara större än mottagningsbrunnen 

för att kunna rymma den hydrauliska tryckrampen. När man bygger brunnarna 

får inga ledningar finnas i närheten som riskeras att skadas. Minsta fria avstånd 

från ytterkanterna är två meter. 

• Anslutning till vattnet, som används för att spola ut leran i ledningen, bör finnas 

i närheten av tryckbrunnen. 

4.1.4.6 Hammarborrning 

Metod: Nyläggning 

Dimensioner: Från 100 mm upp till 400 mm (berg) eller 1 200 mm (lösare 

material). 

Lämplig i: Alla jordarter samt berg. Ej lämplig vid lös lera. 

Typ: Skyddsrör 

Ny ledning: Stål 

Metoden använder en luftdriven sänkborrhammare som driver en borrkrona framåt i 

jorden. Borrhammaren riktas in mot den projekterade slutpunkten innan man börjar 

borra. Stålröret dras in med borrhammaren och blir skyddsröret. Borrkaxet som bildas 

kommer ut i startgropen.  



Kretslopp och vatten  Kretslopp och vatten 

Göteborgs Stad  Projekteringsmanual 

        Sida 27 (49) 

Att tänka på vid projektering 

• Metoden är inte styrbar utan riktningsbar. Det innebär att om man stöter på 

hinder på vägen så finns det risk för riktningsavvikelse. 

• Hammarborrning är inte lämplig att använda om man går från berg till lösare 

material och vise versa. 

• Vid borrning i berg av bra kvalitét behövs inget skyddsrör utan mediaröret kan 

dras in direkt i den borrade bergsledningen. Om berget är av dålig kvalitét kan 

berget behövas injekteras för att en grundvattensänkning inte ska ske. 

• För självfallsledningar bör lutningen vara över 15 ‰ då metoden har en 

avvikelse på 10 ‰ per meter ledning. 

• Borrhuvudet är tungt och tenderar att sjunka i för lösa jordar. 

• Metoden kräver en schaktgrop i varje ände, ca 3 x 7 meter i startschakten och 2 

x 2 meter i mottagningsschakten. Längre schaktgrop vid startpunkten kan krävas 

vid längre ledningslängder. 

• Metoden bullrar och skapar vibrationer och man bör överväga alternativa 

metoden inom tätbebyggda områden. 

4.2 Materialval 

Materialet ska vara avstämt mot Byggvarubedömningen och ska göras utifrån 

Anvisningar för materialval för att säkerställa att rätt material väljs utifrån de 

projektspecifika förutsättningarna. 

Materialval kan vara beroende av vald förläggningsmetod, till exempel öppen schakt 

eller schaktfri metod. I anvisningen finns ett standardval som man ska välja i 

normalfallet men avsteg kan göras om särskilda skäl finns, till exempel om det finns 

markföroreningar. 

Om det inte finns några starka skäl till att exempelvis ett visst material har valts, de vill 

säga om man är öppen för förslag från entreprenören om eventuella materialbyten, kan 

det också vara intressant att dokumentera detta. Då kan man snabbare besvara och 

hantera en sådan fråga om den dyker upp i byggskedet. 

4.3 Standarddimensioner vs speciallösningar 

Med speciallösning avses här en åtgärd som sällan utförs och som därför kan vara 

svårare att hitta bra underlag för att kunna projektera anläggningen korrekt. 

Till exempel så anläggs det sällan dricksvattenledningar större än DN600 mm. Vid 

projektering av ledningar med större dimensioner kan de nödvändiga åtgärderna och 

anordningarna avvika från de lösningar som används för mindre rör. Exempelvis så 

expanderar PE-rör i de större dimensionerna så att repmuffar inte går att montera i 

efterhand och större stålledningar har katodskydd som måste hanteras. 

Andra faktorer är åtgärder på sällsynt förekommande material. Exempel är Sentab som 

är armerade betongrör, och Bonna-rör som är stålrör med armerad betong. På dessa 
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typer av rör kan anborrning inte göras eftersom man då kapar armeringen i rören. En 

inkoppling blir därför besvärligare att utföra. 

Även förläggningssättet kan vara ovanligt. Exempel på detta är sjöledningar, ledningar i 

broar, djupt anlagda ledningar eller ledningar i kulvertar/berganläggningar. 

4.4 Markåterställning 

Beroende på omfattning av återställning så bör det övervägas ifall återställning av ytor, 

till exempel gator och vägar, ska projekteras och mängdas som nya ytor. Beakta att ytor 

alltid ska projekteras utifrån väghållarens/fastighetsägarens egna regler. För 

Trafikkontorets gator gäller alltså att de ska projekteras efter Teknisk handbok. 

Observera att Blå boken inte är ett projekteringsunderlag så den får normalt sett inte 

användas för projektering annat än vid enstaka små schakter, till exempel vid 

provgropar. 

Utred och beakta återställningens omfattning även utanför schaktöppningen. Det kan bli 

nödvändigt att schakta och/eller fräsa en större yta än själva schaktöppningen för att få 

en kvalitetsmässigt bra återställning. Detta ska då även beaktas vid mängdning. För 

Trafikkontorets gator gäller till exempel att slitlager ska fräsas minst 50 cm utanför 

schaktöppningen samt att fräsningen inte får vara i körspår. 

Återställning av markvärme i de centrala delarna av staden ska återställas av 

Trafikkontorets entreprenör.  
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5. Dricksvatten 
• Dricksvattenledningarna ska dimensioneras enligt Svenskt vatten P83. 

• Vattenhastigheten ska som mest vara 1 m/s. 

• Vid dimensionering av nya ledningar ska det antas minst en råhet på 1,0. 

• Råhet på befintliga ledningar framförallt segjärn bör uppmätas med 

avtappningsprov. 

• Vattnets uppehållstid i ledningen ska minimeras. 

5.1 Projektering ledningar och ventiler 

• Ledningarna ska läggas på frostfritt djup. Beakta olika frostfria djup i grönyta 

respektive gata. Utgå från ett täckningsdjup på minst 1,4 m i gata och 1,2 m i 

naturmark. 

• Större vattenledningar kan behöva anläggas på pålad betongplatta vid 

förläggning i lösa jordmassor. Undersök om geotekniken kräver pålning. Beakta 

massförflyttningar. 

• Vid stålledning ska utredas om den ska korrosionsskyddas med katodskydd. I 

normalfallet ska katodskydd (pålagd nätmatad spänning) för stålledningar 

anordnas. Katodskydd ska dimensioneras.  

• På ledningar med dimension över 500 mm bör behov av tömningsanordningar 

beaktas. Ledningen bör placeras i profil så att hela ledningen kan tömmas utan 

att det uppstår partier där vatten står kvar.  

• Tömning får ske till AD och inte AK och AS. Anslutningen ska vara i en 

nedstigningsbrunn och det ska finnas två avstängningsventiler emellan. 

• Kontrollera med väghållaren om det krävs att vattenledning förläggs i skyddsrör 

vid korsning av trafikled, järnvägsspår eller ligger tre meter från banvall samt i 

lättfyllnad. Förläggs ledning i skyddsrör ska det undersökas hur ledningen kan 

läcksökas. 

• Dimension på servisledningar är minst motsvarande V50 PE, utom vid 

tryckavloppssystem då väljs motsvarande V32PE samt backventil på 

dricksvatten-servis enligt Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten. Vid 

lågzon med 15 meter vattenpelare kan minsta dimension behöva ökas till V40, 

bör utredas separat. 

• Vid nyläggning av segjärnsledning skall servisledning anslutas med grenrör eller 

vårtrör. 

• Servisanslutningar ska ej placeras på ledningar med dimension 300 mm eller 

större. 

• Behov av förankring av befintliga ej dragsäkra ledningar bör undersökas. 
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• Eventuell förankring ska dimensioneras. Förankring kan utföras på flera olika 

sätt och behöver anpassas till platsspecifika förutsättningar. En ledning kan till 

exempel förankras med hjälp av spont eller med stål/betongkonstruktion som 

fästs i berg. Ta hjälp av byggkonstruktör för dimensionering. 

• Det ska beaktas hur provtryckning, urspolning och klorering ska utföras. Ska det 

ske med ändhuv, brandpost/spolpost, anborrningsbygel eller vårtrör? Kan hela 

sträckan spolas? Kontrollera hur lång sträcka som ska provtryckas. Maximal 

sträcka är 500 meter. 

• Huvudledningar av plast ska rensas med pollypigg före driftsättning. Beakta hur 

detta ska utföras. 

5.2 Projektering av ventiler 

• Undersök om en betongplatta behöva gjutas under större ventiler. 

• Ny ledning bör avgränsas mot befintligt nät med ventil. 

• Ventiler ska distansmarkeras och placeringen ska redovisas på planritning. Skylt 

ska helt placeras inom 10 meter, max 15 meter, från ventil. 

• Det bör undersökas om monteringsboxar behövs vid ventiler särskilt vid stumma 

mått.  

• Ventiler bör placeras funktionellt. Undvik trafikerade ytor om det går. 

• Servisventiler bör placeras i närheten av förbindelsepunkten. Detta för att 

möjliggöra enklare trafikavstängningar samt kunna avgöra om en servisläcka är 

privat eller inte. 

• Vid långa serviser ska behovet av två servisventiler övervägas. 

5.3 Projektering brandposter och spolposter 

• Inom varje avstängningsområde ska det finnas en brandpost eller spolpost. 

• Brandposter ska placeras så att all bebyggelse ska täckas in inom en cirkel med 

radien 75 m från respektive brandpost. I industriområden kan det behöva vara 

tätare, oftast max 100 meter mellan brandposter. Kontrollera placeringen av 

brandposter med räddningstjänsten.  

• Brandpost klassas som brandpost endast om nätet uppströms och servisen är 

mindre eller lika med DN100. 

• Brandpostledning ska alltid förses med ventil. 

• Det bör övervägas att även sätta en ventil på spolpostservis. 

• Brandposter bör sättas i höjdpunkter så att de inte blir stående under vatten samt 

för att kunna släppa ut luft. 

• Brandpost ska i första hand dräneras till AD eller dike och i andra hand med 

stenkista. Brandpost får aldrig dräneras till AS eller AK. 
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• Brandposter ska distansmarkeras och placeringen ska redovisas på planritning. 

Skylt ska helt placeras inom 10 meter, max 15 meter, från brandpost. 

• Brandposter ska placeras funktionellt. Undvik trafikerade ytor. 

5.4 Luftare 

• Luftare ska utföras enligt typritning 5702 enligt Byggnadsbeskrivning för VA-

ledningsarbeten. Beakta att samtliga delar i luftaren ska mängdas om 

mängdförteckning upprättas. 

• Behov av avluftning i lednings höjdpunkt bör beaktas.  

• Ledningar med större dimension eller dimension större än 400 mm ska förses 

med avluftningsmöjlighet i höjdpunkt om det behövs. Behov av luftare styrs av 

flödeshastighet och ledningens lutning vid höjdpunkten. 

• Luftare ska utföras i helsvetsad nedstigningsbrunn av PE. Luftarbrunn ska 

dräneras med självfall. 

• Luftare ska i första hand dräneras till AD eller dike och i andra hand med 

stenkista. Luftare får aldrig dräneras till AS eller AK. 

5.5 Flödesmätare 

• För att minska läckaget så ordnas mätzoner. Undersök om behov av 

flödesmätare finns på ledningen. Ett skikt på planerade mätare ska läggas upp i 

Solen. Kontaktperson är Andreas Hermansson och Felix van der Heiden på 

UPV. 

• Mätare bör vara av typen magmatiskt induktiva (MAG). Dessa mätare kräver i 

allmänhet minst en raksträcka på 5ø före mätaren och 3ø efter. Eftersträva så 

långa raksträckor som möjligt. Om flödet kan gå åt bägge håll så behövs minst 5 

ø på ömse sida. Vridspjälsventiler skapar kraftiga virvlar i vattnet eftersträva att 

placera mätaren så långt från dessa som möjligt. 

• För stålledningar med katodskydd behöver PE-rör med en längd om minst 2 m 

fällas in på vaderna sidan om mätaren. Kablar behöver anslutas på stålledningen 

för att föbileda elströmmen över mätaren och plaströren. Denna kabel/kablar ska 

dras via mätarskåpet för att möjliggöra övervakning av elströmmen. 

5.6 Sprinkler 

• Kontrollera om sprinkler är aktuellt. Kontrollera så att systemets robusthet och 

kapacitet är tillräcklig. 

• Kontrollera planerad byggnadshöjd. 

• Området ska riskbedömas med avseende på nätets robusthet att möjlighet att 

leverera brandvatten. Det ska bland annat kontrolleras om nätet är rundmatat, 

skick (råhet) på ledningarna, flaskhalsar, pumpkapacitet mm. 

• Byggnader högre än 40 m innebär större brandvattenkrav, ta kontakt med 

Räddningstjänsten i anslutning till startmöte. Arbetsmöte med områdesspecifik 
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tolkning av BBR och bedömning av vattennätet krävs (Katrin Steier på UPV och 

kontaktperson (leif.loeskow@rsgbg.se)) från räddningstjänsten bjuds med som 

experter. Generellt krävs för dessa höga byggnader trycksatta stigarledningar 

med en kapacitet på 10 l/s, förutom 20 l/s i brandposten i gatan, dvs 30 l/s. 

Räddningstjänsten accepterar generellt inte att stigarledningen matas med en 

tank som kan ta slut. 

• Kretslopp och vatten har ingen skyldighet att leverera flöde till 

sprinkleranläggning men om kapaciteten ändå ska förstärkas är det rimligt att ta 

med sprinklerbehov vid dimensionering. 

5.7 Övrigt 

• Vid arbeten intill driftsatta ledningar så bör det undersökas om dessa kan 

strypas. Anledningen är att om en läcka sker så begränsas omfattningen. 

• Vid arbete intill driftsatt ledningar bör de undersökas om de är förankrade  

• Entreprenör får ansluta servis till fastighet men ej på ledningen i gatan. 

• På större matarledningar, från och med DN250, så ska anslutning utföras för 

övervakningsutrustning var 500:e meter. Aktuell övervakningsutrustning är 

tryckgivare, hydrofonteknik, och sond. Anslutningen ska vara 50 mm slusskran i 

termiskt isolerad och dränerad brunn.  
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6. Avlopp 

6.1 Huvudledningar – självfall 

6.1.1 Dimensionering av spill- och dagvattenledningar 

För ledning av betongrör är tillåten maxhastighet 8 m/s. Vid högre hastigheter bör 

ledning av material med bättre nötningsresistens användas. 

Spillvattenledningarna bör, om möjligt, vara självrensande. Självrens kan bedömas med 

hjälp av Svenskt vatten P110. I dagvattenförande ledningar är flödet mycket 

oregelbundet. Vid tillfällen med häftiga regn kan ledningen bli helt fylld men vid torrt 

väder är flödet betydligt mindre och dimensionerande flöde för beräkning av 

självrensningsförmågan blir därför svårt att bestämma. Om man saknar ett spill- eller 

dagvattenflöde så bör lutningen väljas utifrån tabell 4.15 i P110. Även i ändledning är 

flödet i allmänhet mycket oregelbundet varför dimensionerande flöde för beräkning av 

självrensningsförmågan är svårbestämbart. Erfarenhetsmässigt bör ändledning ges en 

lutning av minst 6 ‰. 

För att minska risken för stopp i ledningsnätet bör minsta innerdimension på 

avloppsledningar i betong vara 225 mm och för plast 200 mm. 

Täckningen ska vara minst en meter vid färdig anläggning. Mindre täckning kan 

accepteras i speciella fall med hjälp av isolering och hänsyn har tagits till trafiklast, 

flöde och materialval. Observera dock om ledningen belastas av trafiklaster så kan 

krävas ett större täckningsdjup. Trafikmängd, andel tung trafik och materialval är 

faktorer som påverkar täckningsdjupet. Beakta också minsta bygghöjd för brunnar, av 

betong respektive plast, då detta kan påverka läggningsdjupet. För dagvattenbrunnar 

(rännstensbrunnar) är minsta byggdjup normalt ca 1,20 m. 

6.1.2 Flödesmätare 

För att få bra mätresultat från flödesmätare krävs: 

• Att man har en jämn och stabil vattenhastighet (stråkande). 

• Att mätaren placeras på en raksträcka. 

• Att vattenhastigheten ligger mellan 0,5 – 1,5 m/s. Väldigt låga och höga 

hastigheter är svårare att mäta med hög noggrannhet. Låg hastighet ökar risken 

att material kan ansamlas på sensorn. Hög hastighet kan innebära att 

torrvädersnivån blir låg (hastigheten kan inte mätas för nivåer lägre än ca 5 cm). 

Sådant som kan störa flödesmätningen, och som bör beaktas, är: 

• Skrovligheter i ledningen eller annat som kan störa flödet. 

• Krökar och påstick i ledningen. 

• Pumpstation nära nedströms (kan skapa uppdämning i ledningen). 

• I närheten av en släppunkt från en tryckledning (skapar turbulent flöde i 

ledningen). 
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Arbetsmiljö 

För att skapa en säkrare arbetsmiljö samt förenkla och minska kostnaden för tillsynen 

behöver brunnens placering beaktas. Om möjligt bör brunnar belägna i högtrafikerade 

gator undvikas helt. En arbetsmiljöplan behöver upprättas och anpassas för respektive 

mätpunkt. 

Elförsörjning 

Kostnaden för att dra ut el kan bli omfattande om förhållandena är svåra eller ifall man 

behöver lägga en lång el-ledning. 

Konflikter med spolning/filmning 

Mätare ska inte installeras på ledningssträcka där spolningar/filmningar utförs 

regelbundet. Information om mätarnas placering ska tydliggöras i VA-banken och 

hänsyn till mätarnas lokalisering måste respekteras vid ledningsarbeten. 

Ledningsarbeten intill mätarna medför en risk att mätarna lossnar och skapar problem i 

ledningsnätet. Krav på god förankring ska ställas vid upphandling. Ledningsarbeten 

intill sensorerna medför även risk att skada mätarna. Vid behov ska mätarna monteras 

ner innan ledningsarbete påbörjas. 

6.2 Servisledningar – självfall 

Samma krav ställs på servisledningar som för huvudledningar om inget annat anges. 

6.2.1 Dimensionering av spill- och dagvattenledningar 

Allmän del av servisledning bör ej ges mindre lutning än 20 ‰. För att minska risken 

för stopp i ledningsnätet bör minsta dimension på allmän servisledning vara minst 150 

mm (betong) eller 160 mm (plast). 

Vid nyläggning av huvudledning sätts alltid grenrör vid servisavsättningar. Normalt 

används grenrör med en vinkel på 45 grader (i plan). Detta är för att minimera risken att 

något fastnar vid låga flöden eller bygger stopp på motsatt sida på grund av hög 

flödeshastighet. Vid tillkommande anslutningar på huvudledning ska dessa anslutas via 

håltagning med gummitätning. 

Servisanslutningar i hjässan ska undvikas. 

Vid servisanslutningar med dimension upp till 400 mm kan dessa anslutas direkt till 

huvudledningen men brunn kan anläggas om det finns skäl, till exempel ifall man 

misstänker ett framtida problem, behöver kunna spola servisledningen, lång 

servisledning och så vidare. Om man är osäker ska man ställa frågan till 

driftavdelningen. 

Vid anslutning av servisledning med dimension 400 – 500 mm sätts en brunn med 

prefabricerad vinkel innan huvudledningen via grenrör eller håltagning med 

gummitätning om möjligt. Vid servisdimensioner större än 500 mm sätts en 1 000 mm 

brunn på huvudledningen som servisledningen ansluts till. 
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Om huvudledning ligger avsevärt djupare än servisanslutning så finns det ingen 

anledning att lägga servisledning på samma djup. Ett grundare djup på servisledning 

underlättar vid underhåll och schakt. 

Anslutning av allmän del av servisledning anslutas centrum/centrum mot huvudledning 

för grenrör. För inhuggningar ansluts dessa med vattengången på anslutande ledning i 

höjd med centrum på huvudledning, se figuren nedan. 

  

Figur 1 Principskiss vid inhuggning på huvudledning 

6.3 Servisledningar – trycksatta 

6.3.1 Dimensionering av spill- och dagvattenledningar 

Tryckavloppsledning och vattenledning får inte ha samma dimension. Om 

dimensioneringen ger samma dimensioner ska tryckavloppsledningen ha den större 

dimensionen. 

6.4 Brunnar 

6.4.1 Brunnar 

Största tillåtna avstånd mellan brunnar är 70 meter och bör vara utförda i samma 

material som ledningen som ansluter till brunnen. Brunnar ska placeras vid ändledning 

samt vid vinkeländring i plan och profil. 

Vid anslutning till befintlig nedstigningsbrunn ska anslutningsnivåer, vallning och 

liknande i brunn beaktas ifall stuprörsanslutning ska utföras. Vallningens utformning 

och nivåer ska beaktas om håltagning ska utföras. Om möjligt ska håltagningen utföras 

så att befintlig vallning inte påverkas. 

Normalt ska alltid 1000 mm (nedstigningsbrunn) användas för mest optimalt drift- och 

underhåll. Inga steg ska monteras i brunnarna oavsett djup. 

Nedstigningsbrunnar av plast ska vara av typ Tegra från Wavin, eller likvärdig, med 

flexibla muffar för att undvika böjar. De flexibla muffarna gör det möjligt att reglera 7,5 

graders avvinkling både vertikalt och horisontellt och samtliga riktningsändringar bör 

ske i brunnar. Om det krävs en böj vid anslutning till brunn så bör detta dokumenteras 

och godkännas av beställaren. 

Gemensamt för både plast- och betongbrunnar är att de har förtillverkade 

brunnskonfigurationer för olika typer av anslutningsvinklar. Se tabellen nedan för de 

vanligaste standardutformningarna för nedstigningsbrunnar. Observera att det är 

ledningsdimensionen som avgör vad det finns för standardutformningar tillgängliga på 

nedstigningsbrunnarna.  
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Tabell 1 De vanligaste standardutformningarna för nedstigningsbrunnar. 

Betongbrunnar Plastbrunnar 

 

Rakt genomlopp 

 

Rakt genomlopp 

 

Genomlopp med 30°/150° 

vinkeländring 

  

Rakt genomlopp med 90° 

anslutning/-ar 

 

Genomlopp med 60°/120° 

vinkeländring 

 

Genomlopp med 90° 

vinkeländring 

 

 

Genomlopp med 45° 

anslutning 

 

Rakt genomlopp med 

höger- och/eller 

vänsteranslutning 

 

 

 

Genomlopp med 90° vinkeländring ska i möjligaste mån undvikas då de kan orsaka 

turbulent flöde vilket kan leda till sämre kapacitet, ökad trycknivå och eventuellt ökat 

underhåll. Istället föreslås att man tar upp vinkeländringen med till exempel två stycken 

nedstigningsbrunnar med 45° genomlopp. 

Om anslutande ledning överstiger 800 mm eller ifall anslutningsvinkeln frångår de 

förtillverkade så får brunnen specialtillverkas. En sådan brunn tar minst ett par veckor 

att tillverka och man bör innan överväga alternativa lösningar. 

Betäckning till brunn som placeras i en grus- eller gräsyta ska läggas på en ram för att 

betäckningen inte ska sjunka ner i marken. Om en brunn ska placeras i en stensatt yta 

ska det undersökas vilken typ av ram som är bäst lämpad att använda. 
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6.4.2 Tillsynsobjekt 

Placeringen av stegarna i tillsynsobjekt ska vara genomtänkt i projekteringen med 

hänsyn till en god och säker arbetsmiljö för driftpersonal. 

6.5 Dagvattenanläggningar 

Dagvattenanläggningar för utjämning och rening som ingår i den allmänna va-

anläggningen ska i normalfallet förläggas i allmän platsmark. Max avstånd mellan 

brunnar vid och inom anläggningar bör inte överstiga 60 meter och nedstigningsbrunnar 

ska väljas i första hand.  

Uppströms anläggningen ska det finnas en nedstigningsbrunn med sandfång där 

sedimentering kan ske för att möjliggöra sugning och spolning av anläggningen. Djupet 

på sandfånget ska vara mellan 0,5 meter - 1,2 meter djupt. Nedströms anläggningen ska 

även en nedstigningsbrunn placeras men denna behöver inte ha något sandfång. 

Alla anläggningsdelar (brunnar, inlopp, utlopp och övriga brunnar) ska vara tillgängliga 

med driftfordon som servicefordon och spolbil (som är det största fordonet som 

används) utan att en unik TA-plan ska behövs upprättas. Detta innebär att brunnar inte 

bör placeras i till exempel parkeringsytor, mitt i rondeller eller i körbaneytor. Om detta 

inte är möjligt ska placeringen diskuteras med Kretslopp och vatten. Utrymmeskravet 

för spolbil är 10 meter i längd, 2,6 meter i bredd och 4 meter i höjd. 

Vid avsteg från ovanstående ska det diskuteras med Kretslopp och vatten i ett tidigt 

skede. 

6.5.1 Nederbörds- och skyfallsdimensionering 

I största möjliga utsträckning ska Kretslopp och vatten bygga tröga system för fördröjd 

avrinning. 

För att se en skyfallsmodell över Göteborg så kan man gå in på webbplatsen Vatten i 

Göteborg. Här presenteras grafiskt maximalt vattendjup och maximalt ytvattenflöde vid 

ett framtida 100-årsregn och 500-årsregn. Resultatet kan användas som underlag för när 

man tar fram lösningar för att minimera konsekvensen. 

https://www.vattenigöteborg.se/ 

Enligt Svenskt vatten P110 ska tillkommande dagvattensystem (de vill säga förtätning 

av befintligt) ha samma funktionskrav som nya dagvattensystem. Däremot går det inte 

sätta några krav på risknivåer nedströms i det befintliga dagvattensystemet utan detta 

måste avgöras från fall till fall. 

Vid nybyggnation av dagvattensystem (där dagvattnet avleds till recipient) gäller krav 

enligt tabell 2.1 i P110. Vid förtätning (där dagvattnet avleds till befintligt system) ska 

krav enligt tabell 2.1 användas inom det förtätade området. För dagvattensystem som 

ligger nedströms förtätningsområdet föreslås att man som utgångspunkt ska klara 

samma funktionskrav som det förtätande området. Om omfattningen på detta bedöms 

bli för stor, så ska man fördröja vattnet inom/nedströms det förtätade området så man 

klarar funktionskrav enligt den äldre publikationen Svenskt vatten P90 för nedströms 

områden. De vill säga man inte ska försämra förutsättningarna för nedströms områden. 

https://www.vattenigöteborg.se/
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Regn ska vid dimensioneringsberäkningar vara klimatanpassade (klimatfaktor 

multipliceras med nederbördsintensitet) vid dimensionering. P110 förslår att faktorn bör 

sättas till minst 1,25 för kortvariga regn (upp till en timme) och till 1,2 för regn med 

längre varaktighet. Inom Kretslopp och vatten tillämpar vi en faktor på 1,25 för alla 

regn. 

6.5.2 Reningskrav för dagvatten 

Miljöförvaltningen ställer krav på rening av dagvatten i enlighet med Miljöbalken och 

Vattendirektivet. Dagvatten ska renas innan det avleds till recipienten och val av rening 

baseras utifrån på den avvattnade ytans markanvändning och recipientens känslighet. 

Genom dessa två variablerna kan man få en första bedömning på reningens omfattning 

samt ifall man behöver göra en anmälan till Miljöförvaltningen. 

Med hjälp av detta ska man i projekteringen reservera de ytor som krävs för att kunna 

rena dagvattnet. Innan man färdigställer projekteringen ska en föroreningsberäkning för 

området göras. Denna jämförs med de mål- eller riktvärden som finns framtagna i 

rutinen, för att säkerställa att de föreslagna reningsåtgärderna är tillräckliga. 

Se Kretslopp och vattens rutin Reningskrav för dagvatten i Verksamhetshandboken. 

6.5.3 Regnbädd 

• Regnbäddens botten ska inte luta. Där marken lutar mycket kan anläggningarna 

förses med dämmen i syfte att skapa ytterligare fördröjning och därmed även 

undvika erosionsskador. 

• Bräddbrunn ska alltid ligga vid inloppet och inte vid utloppet. 

• Erosionsskydd bör läggas i insläppen till regnträdgården. Till exempel 

makadam, kullersten, etc. Vilket material man väljer påverkar hur lätt det blir att 

underhålla. Erosionsskyddet ska även fungera som yta för försedimentering. 

Försedimentation av partiklar motverkar igensättning av växtbädden och är 

därmed viktigt för att behålla växtbäddens genomsläpplighet. 

• Täckmaterial: Sten eller flis ovanpå växtjorden på hela regnträdgårdens yta. 

Dekorsten om man vill att anläggningen ska bli mer estetiskt tilltalande. 

• Om marken under regnträdgården är förorenad ska en tät duk läggas för att 

skydda grundvattnet. 

• Växterna tar endast upp 3 - 5 procent av föroreningarna som hamnar i 

regnträdgården. Den största nyttan med växterna ligger i att de underlättar 

infiltration i jorden då den är frusen eftersom vattnet kan rinna i kanaler längs 

med rötterna. Det är alltså viktigt att växterna har bra rotsystem. Välj därför 

gärna växter med grova rötter. Växter med rotsystem på olika djup är även bra 

tillsammans. Viktigt att de klarar torra förhållanden. 

• En regnträdgård bör byggas med en överhöjning på 20 % eftersom jorden 

kommer att sätta sig. 
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• Regnträdgårdar konstrueras på olika sätt beroende på platsens förutsättningar. 

För den som vill fördjupa sig i de olika typkonstruktionerna, se länk: 

https://tinyurl.com/yb82slq3 

Dimensioneringskriterier 

• Arean på regnträdgården bör vara minst ca 5 % av den avvattnade ytan. 

• Djup: Varierar med växtval. Minimum 1 000 mm för träd och 500 - 400 mm för 

perenner. 200 mm (de översta 200 mm i regnträdgården är den zon där den 

största delen av reningen sker) för gräs. 

• Fördröjning: Ingen marköversvämning vid dimensionerande regn. 

Fördröjningskrav inom kvartersmark – 10 mm/m2 hårdgjord yta. 

• Fördröjningszon (mellan planteringsytan och bräddbrunnens intag): Ca 100 - 

300 mm. Standard är 200 mm. 

Jordspecifikationer 

• Genomsläpplighet: Ca 80 mm/h (se nedan stycke för ytterligare detaljer) 

• Vattenhållande förmåga i medeltal för en växtbädd med 50 cm djup (50 cm 

tension): >25% 

• Total porvolym: Minst 45 - 50 % 

• Mullhalt i växtjorden: 5 - 8 viktprocent (samma sort organiskt material). 

Mullhalt i mineraljorden: Högst 2 viktprocent (samma sort organiskt material).  

Genomsläpplighet 

• Kravet på genomsläpplighet sätts lämpligen till minst ca 80 mm/h. Observera att 

jordens genomsläpplighet minskar snabbt efter regnträdgårdens driftsättning. 

Räkna med att den har halverats efter 3 - 4 år. Stor andel lera och organiskt 

material ökar risken för minskad genomsläpplighet. 

Genomsläpplighetshastigheten ska vara sådan att det synliga vattnet i 

fördröjningszonen töms inom 10 - 24 timmar. Om vatten blir stående i 

regnträdgården längre än så behöver jorden luckras och jordförbättras med 

sand/grus. Översvämningszonen ska tömmas inom en timme (genom 

bräddavloppet). 

Tips i byggprocessen 

• Då endast ett fåtal regnträdgårdar byggts i Sverige än så länge har varken 

projektörer eller entreprenörer hunnit få erfarenhet av dem. På grund av detta är 

det extra viktigt med kontroller genom hela byggprocessen. 

• Krav på att jordanalyser görs på den levererade jorden bör finnas med i Teknisk 

Beskrivning. 

http://www.movium.slu.se/system/files/news/11238/files/movium_fakta_2-2015_rangbaddar-slutlig.pdf
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• Regnträdgårdar är känsliga i anläggningsstadiet. För att säkerställa att jordens 

genomsläpplighet blir som planerat bör man ge entreprenören en 

utförandespecifikation. 

• Projektören bör ge input till besiktningsman vid besiktning för att säkerställa 

regnträdgårdens funktioner. 

6.5.4 Enkelt svackdike (inte dimensionerat för infiltration) 

• Längd: Minst 60 meter långt för optimal reningseffekt. 

• Bottenbredd: Mellan 0,5 - 3 meter. 

• Dikesbredd: Viktigt ur driftsynpunkt. Hänsyn ska tas till krav för gräsklippning. 

• Långsgående lutning: Bör ligga mellan 0,2 – 1 %. En del källor anger 0,5 – 3 % 

(dränledning behövs vid lutning mindre än 1,5 %). Dämmen kan användas för 

att öka fördröjningen. 

• Släntlutning: Inte brantare än 1:3, dock helst 1:5. 

• Vattendjup: Bör vara max 10 - 30 cm vid de vanligaste nederbördstillfällen. 

• Trapetsformat eller paraboliskt tvärsnitt – bäst ur erosionssynpunkt samtidigt 

som det ger bäst reningseffekt. 

• Tätskikt behövs under insläppen för att motverka att vatten tar sig ner under 

vägkroppen. För byggnation av svackdike vid befintliga gator är det möjligt att 

Trafikkontoret slopar detta krav vid förfrågan. 

• Insläppen ska vara erosionssäkrade längs kanterna. Färdig gräsmatta på rulle 

läggs förslagsvis i insläppen samt även i dikesbotten. 

• Grässorterna som sås i slänterna ska vara tätväxande och motståndskraftiga mot 

erosion (exempelvis Weibulls fröblandning för vägslänt). Bästa tiden för sådd är 

mitten av augusti – slutet av september. Hösten är traditionellt den årstid då man 

anlägger gräsmattor. Beroende på hur kallt det blir, så är hela oktober troligtvis 

ok. 

• Diket ska inte ta emot dagvatten under anläggningsskedet 

6.5.5 Sedimentationsanläggning 

Exempel: Makadammagasin, rör- och kassettmagasin 

Nedstigningsbrunnen nedströms magasinet ska placeras så nära magasinet som möjligt. 

Rensning av magasinet sker i princip alltid från nedströmsändan. 

Rör- och kassettmagasin ska vara utformade och byggda så att de är möjliga att 

inspektera. Nedstigningsbrunnar placeras i linje med magasinet för att möjliggöra TV-

inspektion och underhållsspolning. 

För kassettmagasin gäller minst en nedstigningsbrunn i nedströmsänden per tre rader 

kassetter och brunnen ska placeras centrerad framför mittenraden, se figur nedan. För 
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rörmagasin gäller en brunn i nedströmsänden per ledning. Minsta dimension på 

ledningarna är 150 mm. Stalp bör inte förekomma i brunnen nedströms anläggningen. 

 

Figur 2 Principutformning på ett kassettmagasin 

Nödavlopp ska finnas för att vid driftstörning kunna avleda dagvattnet förbi 

anläggningen. Ett alternativ till nödavlopp kan vara översvämningsytor. 

6.5.6 Dammar 

Arbetsväg 

Arbetsväg till dammen kan vara nödvändig. Däremot är det inte säkert att den behövs 

runt dammen. 

Avlastningsytor 

Att ha avlastningsytor för sedimentavvattning vid sidan om dammen (mellanlagring) är 

inte att rekommendera om man inte tar hand om vattnet som avvattnas. Slamsugning är 

bättre än att gräva (som ger upphov till resuspention) såvida det inte är grovt sediment 

(sand). Det är bra att ha en försedimenteringsdamm eller en del av en större damm där 

det kan ske sedimentering. 

Förbiledning 

Förbiledning (sk. by-pass) behöver inte finnas på alla dammar. Förbiledning behövs om 

man vill rena dagvatten och då hindra högflöden att resuspendera sediment. Om 

dammen ska kunna torrläggas för att underlätta utgrävning av sediment bör det däremot 

finnas en möjlighet att leda förbi vatten. 

Allmänt om dimensionering av dagvattendammar 

Det är viktigt att se dagvatten som en positiv resurs i staden. Dagvattendammar kan ha 

en rad olika funktioner som att rena, utjämna höga flöden, vara estetiskt tilltalande, 

bidra till människors hälsa, men också gynna växt- och djurliv.  

När dammar ska dimensioneras och utformas är det viktigt att exakt veta vad som är 

syftet med dammen. Vill man ha maximal rening ska dammens permanenta 

vattenvolym vara så stor som möjligt och vill man fördröja ska magasineringsvolymen 

maximeras (vilket görs med hjälp av rätt val av utlopp). 

Nedan följer ett par viktiga grundläggande riktlinjer med avseende på rening och 

fördröjning. Önskas mer vägledning rekommenderas exempelvis följande publikationer: 

 

Minsta dim. 

150 mm 
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• Carlsson, Jennifer & Persson, Jesper (2006). Erosion och erosionskydd i 

vattenmiljöer. Institutionen för landskap- och trädgårdsteknik, SLU Alnarp. 

Rapport 2006:2. 

• Persson Jesper (2007). Dammars form: Hydrauliska aspekter på anläggning av 

dammar. Melica media, Göteborg. 

• MSB (2013). Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra 

anläggningsägare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

• Svenskt Vatten (2015). Hydraulik för VA-ingenjörer. U11. 

• Vägverket (2008). VVMB 310 Hydraulisk dimensionering. Nr 2008:61. 

Behov av estetik och gynnande av olika biologiska funktioner påverkar också 

utformning och berörs inte nedan, liksom skötsel. 

Ytstorlek  

I det fall dammen har till syfte att rena dagvatten ska dammen, i mån av utrymme, 

dimensioneras efter tumregeln 200–250 m2 dammyta per hårdgjord (dvs. reducerad yta) 

hektar avrinningsområde.  

Topografi 

Om det finns ett reningsbehov ska dammen bestå av en djupzon (med djup på cirka 1,5 

m om möjligt) vid inlopp så att partiklar kan sedimentera (här förstås inlopp som 

området där vatten kommer in till dammen. Utloppet är på motsvarande vis området vid 

ledningen eller brunnen där vatten går ifrån dammen. Ibland kastas dessa termer om). 

Storleken på den första djupzonen beror på storleken av inkommande flöde, men kan 

utgöra 10–40 % av dammens yta. Det är en fördel om grundare partier finns i dammen 

så att vegetation kan etableras, men inte så grunt att det blir erosionsskador (inte lägre 

än 0,5 m). På grundare partier etableras naturligt vegetation och dessa partier bör då 

lokaliseras vinkelrätt mot flödesriktningen. På så sätt hamnar inte vegetationen utmed 

sidorna. Planeras hela eller delar av dammen att vara grund i syfte att få mycket 

vegetation kan djupzoner placeras vinkelrätt flödesriktningen för att på så vis motverka 

kanalisering. 

Om dammen planeras för att maximera utjämningsvolym kan grunda zoner tas bort så 

att dammen bara blir en homogen djupzon. 

Vattennivåer 

Vattennivåer i dammen vid olika regntillfällen ska definieras. Om dammen har till syfte 

att fördröja ska magasineringsvolym bestämmas samt avstängningstid anges och 

tillhörande lösning för utlopp (ofta 24 timmar). 

Slänter 

Slänterna får anpassas efter typ av anläggning, mark och beroende på vilken funktion 

den ska ha. När det gäller säkerhet kan lutning väljas olika beroende på hur den 

kombineras med andra åtgärder, men en släntlutning på 1:6 ska i regel eftersträvas ur 

säkerhetsperspektiv (se under punkten säkerhet). Exempel på åtgärder kan vara allt från 
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hårda barriärer som mur och staket; mjuka barriärer i form av växtlighet; till olika 

profiler som exempelvis terrass och olika djup. 

Säkerhet 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap kan tre olika typer av 

säkerhetsnivåer väljas. Nedan beskrivs dessa med förslag på åtgärder.  

I. Flerbostadsområden, förskolor och lekplatser. I områden där små barn vistas 

(0–6 år), som exempelvis flerbostadsområden, förskolor och lekplatser kan 

fokus ligga på att skapa rännor, lekbäckar och grunda vattensamlingar. Vattnet 

bör inte vara 0–0,2 m vid kanten. Halkrisker och höjdskillnader bör minimeras. 

Väljs ett större djup vid kanten än 0,2 m måste anläggningen vara ”försedd med 

tillräckliga säkerhetsanordningar som t.ex. flacka stränder eller robusta 

svårklättrade inhägnader”. 

II. I parker och bostadsnära områden. I parker och bostadsnära områden där det 

rör sig många människor kan vattenanläggningarna göras djupare även om det 

gärna får vara flacka slänter även här. Halkrisker och höjdskillnader bör 

minimeras. Finns höjdskillnader och risk för fall som exempelvis vid kajkant 

eller brygga kan och i vissa fall bör staket sättas upp. Vid större dammar kan 

andra säkerhetsanordningar som stegar, trappor och livräddningsutrustning även 

sättas upp. 

III. Utanför tätort. I områden utanför tätort och där inga barn vistas behövs inga 

speciella skyddsanordningar. 

Planutbredning 

Dammen ska ha ett längd-bredd förhållande på minst 3:1. Formen kan exempelvis vara 

oval, S-, L- eller njurformad. Fyrkantiga och runda former bör undvikas, liksom i regel 

meanderliknande former. 

Placering av in- och utlopp 

In- och utlopp ska vara placerade så långt ifrån varandra som möjligt och absolut inte 

nära varandra. Om detta inte går att ordna ska någon form av vall eller barriär anordnas 

så att det inte sker en kortslutning, dvs att inkommande vatten in till dammen går direkt 

till utloppet. 

Erosionsskydd 

Slänter samt in- och utlopp ska vara erosionssäkrade. I regel är belastningen på slänter 

väldigt liten och därför räcker det oftast med vanlig vegetation. I vissa fall kan denna 

förstärkas med kokosmattor eller liknande material. In- och utlopp är de platser som 

utsetts för mer påfrestningar varav sten och i vissa fall block kan behövas. Se i olika 

manualer för dimensionering. Tänk på att stenklädd mark är estetiskt mindre tilltalande 

och hindrar etablering av vegetation, och bör i princip undvikas.  

Galler 

Det bör finnas galler på alla in- och utlopp. 
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Oljefälla  

Oljefälla och sandfång bör läggas till vid behov.  

6.5.7 Brunnsfilter 

Filtren/filterpåsarna ska vara möjliga att enkelt lyfta ur brunn och generell TA-plan 

(Ledningsnäts egna generella, finns i Verksamhetshandboken) ska kunna användas vid 

filterbyte. Filtren ska vara möjliga att köpa direkt från leverantören för att vi själva ska 

kunna byta ut dem. 

6.5.8 Gröna, ytliga lösningar 

Exempel: Svackdiken, biofilter 

Undvik att projektera allt för branta slänter. Slänter samt in- och utloppsanordningar ska 

vara erosionssäkra. 

Det ska finnas möjlighet att komma åt eventuella brunnar med större fordon, som till 

exempel spolbil. 

  



Kretslopp och vatten  Kretslopp och vatten 

Göteborgs Stad  Projekteringsmanual 

        Sida 45 (49) 

7. Leverans av handlingar 
• Ha en tydlig beställning och se till att den kopplas mot beställningen. Ha samråd 

med konsulten innan för att säkerställa att det inte blir något missförstånd 

angående vad som ska levereras. 

• Sekretesshandlingar som lämnas ut ska tas tillbaka. Även allt material som 

konsulten har skapat, inklusive deras egna arbetsmaterial, ska lämnas över till 

beställaren. Vi sparar dessa under 10 år till dess att deras konsultansvar tar slut. 

• Relationshandlingar ska upprättas. Dessa ska vara upprättade digitalt samt som 

papper i full skala märkt med Svenskt arkiv. 

• Vid leverans av konsulthandlingar ska följebrev konsultlevererans vara ifylld 

och bifogad leverans av handlingar. Mall för Följebrev konsultleverens finns 

bland Kretslopp och vattens Word-mallar. 

• Leverans av digitala handlingar ska ske i ett arkivbeständigt filformat. 

Godkända filformat för textdokument och e-postmeddelanden är PDF/A-1, 

PDF/E-1 eller CALS för kartor/ritningar, TIFF eller JPEG för bilder, MPEG-2 

eller MPEG-4 för rörlig bild, MP3 för ljudformat samt PDF/A-1 eller TIFF för 

handlingar som skannas. Om handlingarna innehåller färg ska dessa skannas in i 

färg för att inte förlora information. 

• Innehållsförteckning ska vara upprättad i papper och får inte innehålla några 

plastdetaljer. 

7.1 Vad ska levereras 

7.1.1 Internt inom Kretslopp och vatten 

Preliminärhandlingar och Bygghandlingar ska granskas och distribueras internt enligt 

rutin Intern granskning och distribution av handlingar i ledningsnätsprojekt alternativt 

vattenverksprojekt. Rutinen finns i Verksamhetshandboken under Utredning och 

projektering – Projektering och ritning. 

7.1.2 Externt 

Upprätta distributionslista för externa parter avseende preliminärhandlingar, 

bygghandlingar och förfrågningsunderlag. 

7.2 Projektrisker 

• Arbetsmiljörisker. 

• Projektrisker. 

• Riskanalys för arbetsmiljö. 

• Ekonomiska risker/kalkyl. 

7.3 Ändring av handlingar 

Projektören ska vara tillgänglig under hela uppdraget för att kunna revidera 

handlingarna, vilket bör avtalas vid beställningen av uppdraget. 
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Ändring av handlingar bör ske i enlighet med Bygghandlingar 90. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Bedömning om en eventuell förorening utgör en risk 

Förorenad mark kan behöva saneras – renas från farliga ämnen. Naturvårdsverket har 

räknat fram riktvärden för saneringsgränser, vilka är beroende av vad marken ska 

användas till i framtiden.    

Som generella riktvärden för sanering av marken har Naturvårdsverket tagit fram två 

scenarier för markanvändning. 

 

Figur 3 Exponeringsvägar som beaktas i Riktvärdesmodellen för hälsorisker. 

Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val av 

användning. I stora drag, område med högt skyddsvärde och där människor rör sig 

dagligen och kan komma i kontakt med jorden. Det kan röra sig om skolor, bostäder, 

parker och områden där grund- och ytvatten ska skyddas. Det är områden där människor 

kan vistas permanent under sin livstid. 

Mindre känslig markanvändning (MKM), där markkvaliteten begränsar val av 

användning. Som exempel kan nämnas kontor, industrier, vägar och järnvägar. 

Exponerade gruppen kan vara personer som vistas inom området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som vistas där tillfälligt. Det är områden med 

längre till skyddsvärda grund- och ytvattenförekomster. 

De generella värdena är konservativt framräknade, det vill säga det är stränga krav.   

Det finns även möjlighet att räkna fram Platsspecifika riktvärden med hjälp av 

”Riktvärdesmodellen”. Det kan användas om det är ett område med speciella 

förutsättningar, exempelvis bangårdsområden som är inhägnade och det inte 

förekommer att exempelvis barn vistas. Platsspecifika riktvärden kan aldrig bli lägre än 

KM-värdet. 

Beakta att riktvärdesmodellen gäller för kvarvarande mark vid schaktning. Jord och 

massor som schaktas upp, ska klassas genom laktester för återanvändning eller 

deponering. 
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Vid återanvändning av massor på plats, måste man komma överens med 

miljöförvaltningen vilka regler som gäller. Här pratar vi om återanvändning av massor 

MMR (mindre än ringa risk) – fri återanvändning eller RR (ringa risk) – återanvändning 

efter anmälan och tillstånd. 

För båda dessa begrepp är det en annan analysmetod för jorden som ska återanvändas -  

det bygger på utlakningstester. 

8.2 Bilaga 2: Klassning av deponier 

Klassning av avfall är ett sätt att sortera avfall, beroende på dess miljöfarlighet. Det 

mäts efter materialet lakningsegenskaper. 

A. Deponi för inerta massor - Material som inte förändras över tid och som inte är 

förorenade. 

B. Deponi för icke farligt avfall - Material som inte betraktas som väldigt 

miljöstörande, men som ändå lakar ut föroreningar. 

C. Deponi för farligt avfall - Mycket miljöstörande avfall. Mycket strikta krav på 

skyddsåtgärder. Underjordsförvar - Deponering i nedlagd gruva eller annan djup 

geologisk hålighet. 

Avfallsklasser 

1. Farligt avfall - Avfall med farliga egenskaper och höga halter av ex. 

tungmetaller, men ska uppfylla utlakningskriterier. 

2. Icke farligt avfall - Hushållsavfall (restavfall), Industriavfall (ex askor), Icke 

brännbart avfall, FA med låg utlakning (ex asbest). 

3. Inert avfall - Glas, betong, tegel, keramik, jord, sten – beroende på urlakning. 

4. Avfall som inte får deponeras – omfattas inte av deponeringsförordningen – men 

av avfallsförordningen -. Flytande, explosivt, frätande, smittande, organiskt, 

utsorterat brännbart, för hög utlakning, kärnavfall, muddermassor 

8.3 Bilaga 3: Förklaring till Geotekniska undersökningar 

Förkortning  Beskrivning  

JB Jord-bergsondering 

I fasta jordlager, av exempelvis fast lagrad sand eller 

morän. Även bergytans läge kan bestämmas. 

CPT(u) Kontroll av jordlagerföljd och jordart 

Lösa till fasta jordar med kornstorlek upp till 

grusfraktionen där nerdrivning är möjlig utan slag eller 

rotation 

CPT(u) + Vb Kontroll av jordlagerföljd och jordart samt vingförsök 

Lösa jordar - Odränerad skjuvhållfasthet och 

friktionsvinkel 

Hejar Hejar- och slagsondering 

För specifika ändamål till exempel stoppslagning av 

pålar 
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Jordlagerföljd - jordart och bergnivå 

För att i fält bestämma jordlagerföljd och jordart är CPT(u) en användbar metod. 

CPT(u) är lämpad för lösa och fasta jordar med kornstorlek upp till grusfraktionen där 

nerdrivning är möjlig utan slag eller rotation.  

I fasta jordlager, av exempelvis fast lagrad sand eller morän, bör sonderingsmetoder 

mer lämpade för den typen av geologi användas. Exempel på metoder som med fördel 

används i fasta jordar är tryck- och jord-bergsondering. Hejar- och slagsondering är ett 

komplement och används för specifika ändamål till exempel stoppslagning av pålar. 

Sonderingsmetoder anpassade för grövre jordar är mindre känsliga och är i första hand 

anpassande för att särskilja övergångar i jordprofilen.  

Med jord-bergsondering kan dessutom bergytans läge bestämmas. I morän kan 

provgropsundersökning utföras för att på ett rationellt sätt bestämma jordlagerföljden 

och djupet till berg.  

Odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel 

För att bestämma odränerad skjuvhållfasthet i lösa jordar används både in situ-

metoder och laboratorieförsök. I fält är det huvudsakligen CPT(u)-sondering och 

vingförsök som används för att bestämma hållfastheten i lös jord.  

Mindre vanliga metoder som också kan användas för att mäta odränerad 

skjuvhållfasthet är dilatometer- och pressometerförsök. I laboratorium kan 

fallkonförsök, direkta skjuvförsök och triaxialförsök användas för att bestämma 

skjuvhållfastheten.  

I grövre jordar styrs hållfastheten istället av en friktionsvinkel och vikten av 

ovanliggande jordmassor. Friktionsvinkeln utvärderas ur resultaten från en CPT(u) 

sondering eller från utförda laboratorieförsök, såsom skjuvförsök. 

 


