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Inledning 
Grundläggande begrepp inom VA 
Nykvarns kommun är huvudman för vatten-, 
spill- och dagvatten i Nykvarn. Huvudmannen 
bestämmer verksamhetsområdets storlek och 
gränser. Med verksamhetsområde menas det 
område inom vilket vatten- och 
avloppförsörjning har ordnats eller kommer att 
ordnas. 
Den allmänna va-anläggningen består av 
ledningsnät, reservoarer och pumpstationer 
samt andra anordningar, som behövs för att 
tillgodose anläggningens ändamål. 
Inom verksamhetsområdet gäller sedan år 2007 
(Lagen om allmänna vattentjänster, LAV 07) 
och de lokala bestämmelserna, ABVA 
(Allmänna bestämmelser för Nykvarns 
kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning).  
De lägger grunden till de krav som ställs för 
anslutning till den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen. LAV 07 och ABVA 
förtydligar fastighetsägarens och Nykvarns 
kommuns (huvudmannens) skyldigheter och 
rättigheter mellan varandra, och kan rekvireras 
från kommunen. Till bestämmelserna finns till 
ABVA även en grundläggande allmän 
information avseende frågor inom vatten- och 
avloppstekniken. Andra bestämmelser att 
beakta är detaljplanebestämmelser samt  
livsmedelsverkets krav på säker 
dricksvattenhantering samt miljöbalken. 
Ett system för vatten och avlopp i mark kallas 
ofta ett VA-system. Att bygga ut ett system för 
vatten och avlopp (ren-, spill-, samt 
dagvatten)innebär inte bara en 
anläggningskostnad utan även kostnader för 
drift och underhåll. Nykvarns kommun har, 
som huvudman för kommunens VA-system, 
en lång erfarenhet av att anlägga, driva och 
underhålla sådana system. Den här skriften har 
tagits fram för att förtydliga de krav som 
Nykvarns kommun ställer på sina system men 
också på de system som ska ansluta sig till det 
kommunala  nätet. Skriften uppdateras årligen. 
De som planerar att ansluta sig till kommunens  
va-system ska kunna redovisa och uppfylla 
nedanstående krav för det anslutande systemet. 
Det går alltid bra att kontakta kommunen om 
något är oklart. Innan arbetet påbörjas kontakta 
Nykvarns kommuns samhällsbyggnadskontor 
avseende bygganmälan eller lov samt va-
ingenjören avseende utbyggnad och 
anslutning. 
 
 
 
 
 

 

Val av VA-system 
Ett VA-system måste alltid anpassas efter 
rådande förhållanden t.ex. avseende topografi 
och markförhållanden.Vattenledningar är alltid  
trycksatta ledningar.Traditionella 
spillvattenledningar är utformade som 
självfallsledningar, det vill säga att vattnet 
rinner i lutande ledningar med hjälp av 
tyngdkraften Det finns även trycksatta 
spillvattenanslutningar som kräver egen 
pumpstation inom fastighet. De lokala 
förutsättningarna avgör vilket system för 
spillvatten som är lämpligt att anlägga. 
 

Allmänt om projektering av 
vatten-, spill- och dagvattensystem 
Innan ledningar och anordningar för vatten-,  
spill-  och dagvatten anläggs måste de 
projekteras. 
Detta innebär att ritningar och dokument över 
vatten-, spill- och dagvattensystemet upprättas 
för att bland annat beskriva ledningars 
sträckning i plan och profil, dimensioner och 
ledningsmaterial, samt i vissa fall 
detaljritningar på tillhörande anordningar. 
 
För att minska intrång på privat mark samt 
underlätta framtida drift och underhåll av 
systemet bör de gemensamma VA-ledningarna 
i största möjliga utsträckning vara förlagda i 
vägmarksområde eller i allmän mark. 
Vatten-, spill- och dagvattenanordningar som 
är belägna under asfalterade ytor bör så långt 
det är möjligt vara placerade utanför körbanan. 
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Vid parallell förläggning av ledningar får inte   
el, tele, fjärrvärme, bredband etc. placeras över 
vatten-. spill-, eller dagvattenledningar. 
Ledningarnas avstånd i sidled ska följa 
beskrivning enligt nedan (Bild 1a) Om andra 
ledningar och kablar korsar VA-systemets 
ledningar ska korsningarna vara gjorda 
vinkelrätt.  
I projekteringen är det viktigt att ta hänsyn till 
att tillräckligt schaktutrymme finns tillgängligt 
Schakt för vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar bör kunna utföras, så att 
intilliggande anläggningar inte påverkas 
negativt. Detta gäller även för framtida 
underhåll och reparation av systemet. 
 
Ett rekommenderat minsta avstånd i sidled 
mellan vatten-, spill-, och 
dagvattenanläggningar och andra ledningar 
samt kablar är 0,5 meter + höjdskillnaden (H1 
alt H2) mellan anläggningarnas  
grundläggningsnivåer (Bild 1a).  
Denna rekommendation är en säkerhet för att 
undvika kollaps av schakter och gäller för ett 
traditionellt va-system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bild 1a Minsta avstånd mellan vatten-  
och avloppsledningar och andra ledningar  
och kablar i ett traditionellt VA-system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1b Typsektion va-ledningar i Gata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1b visar en normal typsektion för va-
ledningar i gata. 
 
För att undvika problem i samband med 
grävning rekommenderas att ledningsägare för 
till exempel el, bredband fjärrvärme, tele, som 
äger ledningar i aktuellt område, kontaktas i 
god tid. I de fall en ledning planeras att korsa 
under en väg måste samråd ske med 
väghållaren.

150 
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Utförande 
Servisledningar och förbindelsepunkt 
 
De ledningar som försörjer och binder samman 
en fastighets VA-installation med de 
kommunala eller samfällda huvudledningarna 
benämns servisledningar. Servisledningen 
innefattar en del som är allmän eller samfälld 
och en del som är enskild tillhörande 
fastigheten (Bild 2).  
En VA-installation omfattar till exempel 
ledningar, golvbrunnar, toaletter, 
varmvattenberedare etc. Det är 
fastighetsägarens ansvar att utföra alla  
ledningsarbeten för vatten-, spill- och 
dagvatten på den egna fastigheten, vilket även 
inkluderar framtida drift och underhåll av 
ledningarna. 
Varje fastighet har ett eget servisledningspaket 
för vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten, 
(avrinnande regnvatten från t.ex. takrännor och 
dränvatten). Ledningarna läggs normalt i 
ordningen från vänster, dag- och dränvatten, 
därefter spillvatten och längst till höger 
renvatten sett från huvudledningen (se Bild 2).  

 
I förbindelsepunkten placeras normalt en 
servisventil på vattenledningen och en 
rensbrunn på spillvattenledning i självfall. 
Servisventilen är en avstängningsventil och 
placeras vanligen 0,5 meter utanför 
fastighetens tomtgräns. Rensbrunnen är till för 
att underlätta underhåll av ledningen och 
placeras i regel strax intill förbindelsepunkten. 
 
Servisventilen och rensbrunnen tillhör den 
samfällda eller allmänna delen av 
servisledningarna. 
 
För att begränsa framtida läckage är det av 
yttersta vikt att servisledningen för vatten dras 
in till fastigheten med obruten ledning från  
servisventil fram till fastighetens vattenmätare.  
Obruten ledning innebär att ledningen är utan 
skarvar. I undantagsfall kan vattenledningen 
skarvas med stumsvetsning eller med 
elektromuffsvetsning.  
 
Vid projektering av servisledningar för spill 
och dagvatten bör man eftersträva en lutning 
på minst 20‰, det vill säga 2 cm/meter 
ledning. När servisens spill- och 
dagvattenledningar i självfall inkopplas på 
huvudledningen sker det normalt med ett 
grenrör. De kan även anslutas direkt till 
nedstigningsbrunn eller tillsynsbrunn. 
 
 
 

 
 
Ett spill- och dagvattensystem med 
självfallsledningar måste anpassas till befintlig 
bebyggelse så att risken för översvämningar 
begränsas. När flödet i en ledning överstiger 
det flöde som den är dimensionerad för eller 
om det uppstår ett stopp i ledningen så finns 
det risk att spillvatten svämmar över via 
servisledningen till lågt liggande installationer 
inne i fastigheten. För att begränsa 
översvämningsrisken måste höjdskillnaden 
mellan huvudspillvattenledningens hjässa och 
lägsta anordning i fastighet, till exempel en 
golvbrunn, vara minst 0,5 meter (Bild 4). 
Dräneringsvatten kring källare inom 
verksamhetsområde skall vid nyanläggning 
eller vid omdränering kring grund pumpas då 
fri inloppsöppning ligger lägre än gatans nivå 
vilket motsvarar den s.k dämningsnivån. 
Kontakta va-ingenjören på Nykvarns 
kommun för råd och anvisning. 
 
Förbindelsepunkt kallas den punkt på 
servisledningen där det kommunala eller 
samfällda ansvaret övergår till 
fastighetsägaren. Förbindelsepunkten placeras i 
normalfall 0,5 meter utanför fastigheten  
(Bild 2). 
För servisledningar för enfamiljsfastigheter är 
minsta rekommenderad dimension på 
spillvattenledning och dagvattenledning i 
självfall 110 mm och vatten 32 mm (avser yttre 
dimension på plaströr). För ledningsmaterial 
och dimensioner se även bilaga 1. 
 
Vattenmätare ska installeras, för att 
registrera vattenförbrukning för fastigheten 
eller gemensamhetsanläggningen. 
Vattenmätarplatsen ska vara utformad enligt 
Nykvarns Kommuns Standard (Bild 3). 
Nykvarns Kommuns Standard följer Svenskt 
Vattens publikation VAV P100 (Svenska 
Vatten- och Avloppsverksföreningen, 1996), 
som går att beställa på Svenskt Vattens 
hemsida. 
www.svensktvatten.se 
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Bild 2. Figuren visar förbindelsepunktens läge samt vatten- 
spill- och dagvattenledningarnas traditionella inbördes placering.

 
 

 
 Bild 3 Vattenmätarplacering 

 
 



 
7

 
 

 

 
 
 
Bild 4. Skissen visar höjdskillnaden mellan huvudsystemet och lägsta höjd på spillvattenanordning i 
anslutande fastighet. (Dämningsnivå) 

 
VA-system för huvud- och 
Distributionsledningar 
 
Vattenledningar och tillhörande 
anordningar 
VA-systemets vattenledningar samt tillhörande 
anordningar, t.ex. avstängningsventiler, ska 
vara dimensionerat för vattenförsörjning enligt 
SvensktVattens publikation P83 (VAV AB, 
2001), som går att beställa på Svenskt Vattens 
hemsida www.svensktvatten.se. 
För vattenledningar upp till och med 90mm 
materialet ska bestå av plast PE med lägst 
tryckklass PN 12,5,  SDR11. 
Vattenledningar > 90 mm ska användas rör 
med följande beteckning PE100, SDR17 och 
lägst tryckklass PN10 eller i förekommande 
fall PE 100, SDR11, PN 16. 
Rören skall vara av märkta med Nordic Poly 
Mark (Nordic Poly Mark, 2009), (se Bild 9). 
De skall uppfylla krav enligt SS-EN 12201  
(se bilaga 1).  
Vattenledningarna ska ha traditionell 
märkning, vilket innebär blå längsgående linjer 
eller blå ledning med vit rand på ledningen  
 

 
 Bild 5 Vattenledning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Huvudledningar och distributionsledningar för 
vatten i materialet polyeten (PE) ska vara 
utförda med stumsvetsning eller med 
elektrosvetsning. Samtliga rördelar ska erhålla 
minst samma tryckklass som ledningarna. 
Antalet så kallade ändledningar i systemet, det 
vill säga där huvud- och distributionsledningar 
slutar, bör vara begränsat och ska vara 
försedda med en spolpost, för att ha möjlighet 
att spola rent systemet. Spolpost utmärkes med 
blå skylt och vit text. 
Har avstängningsventiler placerats i trafikerade 
ytor skall ventilen ha körbar ventilbetäckning 
(en form av lock). Ventilerna ska vara 
mjuktätande och ha en rostfri spindel samt 
teleskopisk spindelförlängning. 
Används vattenmätare i systemet ska 
mätarbrunnar i mark vara utformade enligt 
Svenskt Vattens publikation VAV P100 som 
går att beställa på Svenskt Vattens hemsida  
www.svensktvatten.se. 
eller likvärdig konstruktion som va-ingenjören 
kan godkänna. 
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Nykvarns kommun har ett kvalitetsansvar på 
sitt levererade vatten varför okontrollerat 
vatten från en okänd enskild eller samfälld 
vattentäkt absolut inte får blandas med det 
kommunala vattnet. 
Om det gamla systemet finns kvar, så får det 
inte heller under några omständigheter finnas 
någon möjlighet till fysisk kontakt mellan rör 
och rördelar från enskild/samfälld täkt och 
mellan rör och rördelar från kommunens 
ledningsnät. 
 

Spillvatten – självfallsledningar 
och tillhörande anordningar 
Spillvattenledningar med tillhörande 
anordningar ska vara dimensionerade och 
projekterade enligt Svenskt Vattens 
publikation P90 och P92 (Svenskt Vatten 
2004, Svenskt Vatten 2005:1), som går att 
beställa på Svenskt Vattens hemsida 
www.svensktvatten.se. 
Till en spillvattenledning får inte dagvatten 
(smält och regnvatten) eller dränvatten vara 
anslutet. Se även under rubrik Dag- och 
dränvatten. Hur man istället löst dagvatten- 
och dränvattenhanteringen för anslutande 
fastigheter i det anslutande systemet ska 
redovisas innan inkoppling sker till det 
kommunala spill- och dagvattennätet. 
Spill- och dagvattenledningar ska bestå av 
materialet plast PP/PVC och skall vara av 
märkta med Nordic Poly Mark (Nordic Poly 
Mark, 2009), se sid 9, samt bild 9. 
Styvhetsklass minst SN8.  
Brunnar och brunnsbetäckningar som är 
placerade i trafikerade ytor ska vara körbara 
och av teleskopiskt utförande. 
I spillvattensystem med självfall kan det bli 
nödvändigt att anlägga pumpstationer för ett 
större antal fastigheter som behöver pumpa 
iväg spillvatten. (Se vidare under rubrik 
spillvatten-trycksatta ledningar) 
 

LTA- system för spillvatten 
Vid vissa tillfällen kan det vara fördelaktigt att 
anlägga ett så kallat LTA-system. Det kan till 
exempel vara i områden där det är tekniskt 
svårt eller dyrt att bygga ett konventionellt 
självfallssystem. LTA är en förkortning 
av Lätt Tryck Avlopp och innebär att 
spillvatten pumpas från varje fastighet till en 
trycksatt samlingsledning. Pumpningen sker  
med en liten pumpstation, LTA–station, som 
anläggs inne på fastigheten. (bild 6). 
 

Själva stationen består av en tank som schaktas 
ner i marken, en pump med tillhörande 
automatik samt en larmanordning. Fastighetens 
spillvatten leds via en självfallsledning till 
tankens inlopp. Pumpstationen innehåller en 
nivåautomatik som gör att den startar när 
vattnet i tanken når en given startnivå och 
stannar när den kommit ner till den lägre 
stoppnivån. LTA - pumpenheter har ett 
pumphjul med skärande funktion. Spillvattnet 
pumpas via tankens utlopp i en tryckledning 
till förbindelsepunkten (Bild 7). 
För mer specifik information om systemkrav 
för LTA-pumpenheter kontakta Nykvarns 
kommuns va-ingenjör. 
 
 
 
 

   Bild 6 . En LTA- station (villapumpstation) 
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Bild 7. En LTA- pumpenhet placeras inne på fastigheten.

 
 
Spillvatten – trycksatta ledningar 
med tillhörande anordningar 
Spillvattenledningar som är trycksatta till 
exempel i ett LTA-system skall dimensioneras 
i överensstämmelse med erforderliga 
spillvattenpumpar. 
Tryckspillvattenledningar ska vara av 
materialet plast PE 80 upp till dim 90mm, med 
lägst tryckklass PN10 och >dim 90mm, PE 
100, SDR 17 och minst tryckklass PN 10 och 
skall uppfylla krav enligt SS-EN 12201 och 
vara märkta med Nordic Poly Mark  (Bild 9) . 
För teknikstandard avseende pumpstationer 
kontakta Nykvarns kommuns va-ingenjör för 
ytterligare information. För större 
pumpstationer med överbyggnad krävs 
bygglov. 
Tryckspillvattenledningar ska följa traditionell 
märkning, vilket innebär bruna eller röda 
längsgående linjer eller brunt rör med vita 
linjer på ledningen (Bild 8). 
 

 
Bild 8. Tryckspillvattenrör 
 

 
Bild 9. Kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark 
 
Plaströr skall vara märkta med INSTA-CERT 
symbol (”ett rör i handen”) 
Tryckvattenrör av PE skall ha märkningen  
SS-EN 12201 
Tryckavloppsrör av PE skall ha märkning  
SS-EN 12201 
Markavloppsrör av PP skall ha märkningen 
SS- EN 1852-1 
Markavloppsrör av PVC skall ha märkningen 
SS-EN 1401-1 
Huvudledningar och distributionsledningar i 
materialet PE ska vara utförda med 
stumsvetsning eller med elektrosvatsmuff.. 
Utförandet får endast ske av licensierad 
personal.  
Avstängningsventiler dimensioneras och utförs 
enligt Svenskt Vattens publikation P83 (VAV 
AB, 2001), som går att beställa på Svenskt 
Vattens hemsida www.svensktvatten.se. 
Ventilbetäckning på ventiler i LTA-system ska 
ha åtskilda lock som är tydligt märkta t.ex. 
Danfoss dubbelbetäckning där spillvatten 
markeras brun och vatten blå eller 
Belos/Hawle där spillvatten betecknas med ett 
A och vatten med ett V eller motsvarande 
utformning. 
 
 

               med ventiler 
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Dag- och dränvatten                                                                                      
Till spillvatten räknas inte dag- och dränvatten.      
Dagvatten är främst avrinnande regn- och 
smältvatten från asfalterade ytor och tak- och 
hängrännor på byggnader. Dränvatten är 
markvatten som samlas upp i ledningar för att 
förhindra att vatten tränger in i byggnader. 
Dag- och dränvatten får inte anslutas till det 
kommunala spillvattennätet. Det optimala är 
att varje fastighetsägare kan ta hand om sitt  
egna avrinnande regn- och markvatten inom 
egen tomt. Det kan till exempel ske genom  
infiltration eller stenkista. Det lokala 
omhändertagandet får inte innebära 
komplikationer på angränsande fastigheter. 
Lokal hantering av dagvatten kan också 
ske tillsammans med andra fastigheter i 
till exempel en anlagd damm eller ett breddat 
dike. Är det svårigheter att ordna ett lokalt 
omhändertagande av dag- och dränvatten i ett 
område, så kan det naturligtvis anordnas ett 
gemensamt (samfällt) system för dag- och 
dränvatten för flera fastigheter. Bräddning från 
lokal dagvattenhantering till kommunal 
ledning kan även finnas.  
Hur dag- och dränvattenhanteringen har 
ordnats lokalt för anslutande fastigheter 
redovisas innan det anslutande systemet 
kopplas till det kommunala vatten- och 
spillvattennätet. Vid dimensionering skall 
publikation Svenskt Vattens P 90 samt P104 
användas. 

 
Anläggande och utförande 
VA-systemet 

När man anlägger ett VA-system är det viktigt 
att följa framtagna branschrekommendationer 
för att få ett väl fungerande VA-system. 
Anläggnings AMA 10 (Svensk byggtjänst 
2010), som finns att beställa på Svensk 
byggtjänst hemsida www.byggtjänst.se med 
tillhörande råd och anvisningar samt texter i 
AMA-nytt ska utgöra lägstanivå för utförande 
av VA-systemet. 
Självfallsledningar i plast projekteras och 
anläggs enligt Svenskt Vattens publikation P92 
(Svenskt Vatten, 2005:1) som går att beställa 
på Svenskt Vattens hemsida 
www.svensktvatten.se 
 
Tryckledningar kontrolleras och provtrycks 
enligt SvenskVattens publikation P78 
(Svenska Vatten- och 
Avloppsverksföreningen, 1997),  och 
går att beställa på Svenskt Vattens hemsida  
www.svensktvatten.se 
 
Självfallsledningar kontrolleras, filmas och 
provtrycks enligt Svenskt Vattens publikation  
P 91 och P93 (Svenskt Vatten, 2005:2, 2006 
som går att  beställa på Svenskt Vattens 
hemsida).www.svensktvatten.se 
 
Inkoppling till det kommunala 
VA-systemet 
För att koppla in sig på det kommunala 
ledningsnätet måste en servisanmälan i två 
exemplar skickas till Nykvarns kommun. 

Nykvarn har år 2012 ingen fastställd 
dagvattenpolicy men har följande 
principtänk vid ny detaljplanering; 

 Dagvattnet skall där det är möjligt 
behandlas och omhändertas lokalt 
(LOD) genom rening, fördröjning och 
infiltration. 

 Dagvatten leds till lämplig avsatt mark 
om ovanstående åtgärder inte är 
möjliga inom aktuell plan. 

Principen vid nyexploatering är att fastigheter 
inte bör släppa ifrån sig mer dagvatten än 
innan exploateringen.  

Med detta som grund åstadkoms utjämnad 
avrinning, hydrologisk balans samt mindre risk 
för föroreningar och översvämningar. 

Dagvatten kan med rätt planering bli ett 
värdefullt inslag i boende- och vistelsemiljön.  

Blankett för servisanmälan kan fås hos 
kommunen eller laddas ner från kommunens 
hemsida (www.nykvarn.se). Efter det att 
servisanmälan har inkommit till kommunen 
tecknas ett avtal.                                 
Inkoppling till det kommunala va-systemet får 
endast utföras av kommunens personal.     
Innan det samfällda systemet kopplas in på det 
kommunala nätet ska renspolning samt 
eventuell desinficering med klor av 
vattenledningarna ha genomförts. 

Innan samfällighetens vattenledningssystem 
definitivt kopplas in till kommunens nät ska ett 
bakteriologiskt och kemiskt godkänt vattenprov 
från det anslutande vattenledningssystemet 
redovisas. Vattenprovet ska tas enligt så kallad 
normalkontroll som anges i Livsmedelsverkets 
drickvattenföreskrift(SLVFS 2001:30) 
(Livsmedelsverket 2001), som går att hitta på 
Livsmedelsverkets hemsida 
www.livsmedelsverket.se. Provet skall 
analyseras hos ackrediterat laboratorium. 
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Anslutningens utformning anpassas efter de 
förutsättningar som gäller vid 
anslutningspunkten, det vill säga 
förbindelsepunkten till det kommunala 
VA-nätet. 
För att ansluta en vattenledning till en 
kommunal vattenledning behövs en teknisk 
anordning som minst består av en 
avstängningsventil, en vattenmätarbrunn samt 
ett återströmningsskydd. 
Anslutning av spillvatten sker antingen via en 
självfallsledning eller med tryckledning. För 
självfall behövs en teknisk anordning som 
minst består av brunn med möjlighet att utföra 
provtagning och flödesmätning av spillvattnet. 
Filmning med nivåmätning skall lämnas in 
efter färdigställandet av va-systemet. 
En anslutning av en tryckspillvattenledning 
kräver minst en teknisk anordning som består 
av en avstängningsventil, en backventil samt 
en anordning som ger möjlighet till 
flödesmätning och provtagning. 
Efter anslutning till kommunalt vatten får 
vatten från enskild eller samfällt ägd vattentäkt 
inte brukas och släppas ut till kommunens 
spillvattenavloppsnät. 
Vatten från tidigare använda system kan 
naturligtvis användas separat för bevattning i 
trädgårdar. 
 

Distansmarkering 
För att vid ett senare tillfälle hitta nedgrävda 
ledningar och andra VA-anordningar används 
så kallad distansmarkering. Markeringen består 
av skyltar som anger var till exempel en ventil 
är belägen i marken. 
Nykvarns kommuns färgstandard för 
distansmarkering är: 

・ Blå för vatten 

・ Gul för spillvatten 

・ Brun för dagvatten 

Distansmarkeringar placeras väl synligt på 
t.ex. en stolpe. 
 

Relationshandlingar 
Relationshandlingar kallas de handlingar, 
dokument och ritningar som redovisar hur VA-
systemet är anlagt i verkligheten. 
Innan inkoppling får ske på kommunens nät 
ska relationshandlingar i form av 
relationsritningar och koordinatlista finnas. 
Relationsritningar redovisar alla VA-ledningar 
och anordningar med benämning, dimensioner, 
materialslag, markhöjder, höjder på 
betäckningar (brunns- och ventillock) och  
vattengångshöjder. Allt som ingår i VA- 
systemet ska ha samma beteckning 
på relationsritning och koordinatlista samt vara 

koordinatbestämda och kodade enligt VA-
bankens koder listade i bilaga 2. VA-banken är 
ett verksamhetsdatasystem för kommunala 
vatten och avloppssystem. Se även bilaga 4 
respektive bilaga 5 som visar exempel på 
inmätningsritning och kontrollritning. 
 

Relationsritningar 
Relationsritningarna ska vara i skala 1:400 där 
koordinatbestämda ledningar och anordningar 
redovisas. Ritningarna och övriga handlingar 
överlämnas dels som kopierade 
pappershandlingar bestående av ritningar i A3 
eller A1 format samt tillhörande textdokument 
i A4 format dels som digital leverans på CD-
skiva.  
Det digitala materialet ska vara en komplett 
datafil i dxf- eller dwg format (vanligen 
används dataprogrammet AutoCad). Varje 
objekt skall vara skiktad det vill säga redovisad 
på ett eget lager eller som en egen dwg- eller 
dxf-fil. Ledningar ska på planritningar följa 
linjetyps utseende enligt Bild 10. 
 

Bild på linjetyper  

 
Bild 10. Utseendet på linjetyper för VA-ledningar 
på planritningar. 
 

Koordinatlista 
Koordinater skall redovisas digitalt, dels som 
dwg- eller dxf-fil och dels i Word- eller Excel-
format. Det koordinatsystem som skall 
användas är: 
Rikets koordinatsystem SWEREF 99* 
Rikets höjdsystem RH 2000* 
*www.lantmateriet.se 
 

Inmätta, det vill säga koordinatbestämda objekt 
typbrunnar, ventiler m.m. skall ha samma 
nummer på koordinatlista och relationsritning. 
Inmätningarna får på redovisat material ha en 
tillåten avvikelse från verkligt utförande enligt 
följande: 
Planavvikelse ± 10 cm 
Höjdavvikelse ± 1,5 cm 
Inmätningen skall redovisas i meter med två 
decimaler 
 

Övrigt 
Drift- och skötselinstruktioner för systemets 
samtliga anläggningsobjekt ska finnas och vara 
författat på svenska.  
Andra handlingar som produkt- och 
leverantörsförteckning med tillhörande 
produktblad och eventuella garantier ska kunna 
redovisas. 
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Bilaga 1: Ledningsmaterial, tryckklass, 
ledningsdimensioner samt ledningskvalitet, 1*. 
 
 
 
 
 

Ledningar Material Tryckklass 
Styvhetsklass 

Minsta yttre 
dim.(mm) 

Kvalitet 

Vattenledningar 
Distributionsledningar 

PE PN 10 < 90mm 
Lägst PN 10 > 90mm 

 Nordic Poly Mark 2* 
SS-EN 12201 

Vattenledningar 
Servisledningar 

PE PN 10 32 Nordic Poly Mark 
SS-EN 12201 

Spillvattenledningar 
Upppsamlingsledningar 
Självfall 

PP eller PVC Minst SN8 160 Nordic Poly Mark 
SS-EN1852-1 
SS-EN 1401-1 

Spillvattenledningar 
Servisledningar 
Självfall 

PP eller PVC Minst SN8 110 Nordic Poly Mark 
SS-EN1852-1 
SS-EN 1401-1 

Spillvattenledningar 
LTA-system 

PE PN10 50 Nordic Poly Mark 
SS-EN 13244  
SS-EN 12201 

Dagvattenledningar 
Uppsamlingsledningar 

PE, PP, PVC Minst SN8 
 

160 
 

Nordic Poly Mark 
SS-EN1852-1 
SS-EN 1401-1 

Dagvattenledningar 
Servisledningar 

PP eller PVC Minst SN8 110 Nordic Poly Mark 
SS-EN1852-1 
SS-EN 1401-1 

 
1*. Annan typ av ledningar, t.ex. i annat material, som uppfyller likvärdiga krav ska stämmas av och godkännas av Nykvarns kommun kommuns va-
ingenjör innan nedgrävning sker.  
2*. Referens: Nordic Poly Mark 2009 
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Bilaga 2: Kodlistor enligt 
 
 
            

Vabas  

 Kodlista för 
spillvatten 

 Kodlista för dagvatten 

Vabas-kod  Benämning  Vabas-
kod 

Benämning  

SNB  Nedstigningsbrunn  DNB  Nedstigningsbrunn  
STB  Tillsynsbrunn  DTB  Tillsynsbrunn  
SRB  Rens- och spolbrunn  DRB  Rens- och spolbrunn  
SPU  Pumpstation  DDB  Dagvattenbrun  
SAV  Avstängningsventil  DVL  Luftningsventil  
SLV  Luftningsventil  DOA  Oljeavskiljare  
SOA  Oljeavskiljare  DIN  Inlopp  
SBV  Backventil  DUT  Utlopp  
SUL  Utlopp  DAG  Avgrening  
SSV  Servisventil  DPP  Propp på ledning  
SAG  Avgrening  DPL  Punkt på ledning  
SPP  Propp på ledning  DDÄ  Dimensionsändring  
SPL  Punkt på ledning  DAS  Anslutningspunkt vid huvudledning  
SDÄ  Dimensionsändring  DMÄ  Materialändring  
SAS  Anslutningspunkt vid 

huvudledning  
DPU  Pumpstation  

SMÄ  Materialändring  DBV  Backventil  
SFA  Fettavskiljare  DAV  Avstängningsventil  

 
                         Kodlista för Vatten   

 Vabas-kod  Benämning  
 VAV  Avstängningsventil  
 VBP  Brandpost  
 VSV  Servisventil  
 VBV  Brandpostventil  
 VPO  Spolpost  
 VNB  Nedstigningsbrunn  
 VLV  Luftventil  
 VMB  Mätarbrunn  
 VRV  Reduceringsventil  
 VAG  Avgrening  
 VPP  Propp på ledning  
 VPL  Punkt på ledning  
 VDÄ  Dimensionsändring  
 VAS  Anslutningspunkt vid 

huvudledning  
 VTS  Tryckstegringsstation  
 VMÄ  Materialändring  
 VTV  Tömningsventil  
 VBV  Backventil  
 VVK  Vatten ventilkammare 

 
 
 
 
 
 
 

Ledningsbenämning  
Kod  Benämning  
VATTEN  Vattenledning (blå)  
SPILL  Spillvattenledning (röd)  
TS  Spillvattenledning, tryckledning (röd) 
LTA  Lågtryckavloppsledning (röd)  
DAGV  Dag/Dränvattenledning  
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Bilaga 3: Exempel på koordinatlista  
Punkt  Anordning  X  Y  Z  Anm  
1.  SNB  123466,78  234577,89  ÖK+12,20  
                                                                                          VG+10,01 Stalp  
                                                                                          VG+9,98  Stalp  
                                                                                          VG+9,95  Stalp  
                                                                                          VG+9,10  
2.  DTB  123454,25  234589,23  ÖK+12,54  
                                                                                          VG+11,35  
                                                                                          VG+11,32  
3.  STB  123654,56  235678,24  ÖK+15,23  
                                                                                          VG+14,12  
                                                                                          VG+14,10  
4.  VAV  123659,23  235865,12  ÖK+17,43  
                                                                                          VG+15,65  
5.  VBP  124663,84  245369,87  ÖK+18,12  
                                                                                          VG+17,30  
6.  VPL  124569,45  245789,65  VG+21,14  
7.  DNB  124566,88  254789,32  ÖK+22,16  
                                                                                          VG+21,21  

 
 
Bilaga 4: Exempel på Inmätningsritning 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
16

Bilaga 5: Exempel på Kontrollritning 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


