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Utgåva 1

Förord
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(NSVA), Malin Bengtsson och Fredrik Nilsson (VA SYD), Daniel Ejdeholm (GPA Flowsystem
AB), Anders Densfelt (Skurups kommun), Olle Persson (RISE Research Institutes of Sweden
AB), Andreas Waldén (PEAB Anläggning AB), Anders Persson (NCC Sverige AB) och
Ali Kadkhodai (Skanska Sverige AB).
Arbetsgruppen vill speciellt tacka Svenskt Vatten Utveckling (SVU) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) för finansieringen till första utgåvan av Kontroll- och
byggledarhandboken VA.
Följande personer har också bidragit med värdefull kunskap och sin tid genom projektets
referensgrupp: Magnus Bäckström och Anna Norström (Svenskt Vatten), Magnus Everitt
(Installationsföretagen och SBUF), Eglinor Zaimi (Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad),
Mikael Arveng och Rickard Cedervall (Stockholm Vatten och Avfall AB), Sammi Strandberg (JVAB), Johan Wallberg (Kommunalförbundet Norrvatten och 4S), Jenny Forsberg
(Marks kommun), Mathias Svensson (EnviDan AB), Johan Erlandsson (PEAB Anläggning
AB), Rickard Hugosson (NCC Sverige AB), Johan Stenmark (Skanska Sverige AB) och
Thomas Möller (Mabycon AB).
Utöver referensgruppen har även följande personer bidragit med värdefull kunskap inom
sina respektive områden till detta projekt: Jan Nilsson (NSVA), Ida Ljungdahl (Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad), Helena Persson (Ängelholms kommun), Lars
Carlsson och Lina Trege (EnviDan AB), Svante Norén (Skandinavisk Kommunalteknik),
Baastian den Braver (NCC Sverige AB), Mats Svensson (VA-gruppen), Rune Johansson
(Svatek), Victor Julin (Aarsleff Sverige), Daniel Sundin (Dasu Ingenjörsbyrå) samt Fredrik
Johansson, Marie-Christine Karlsson, Ola Hamberg, Mattias Berg och Bo Rönngård
(Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad).
Vi vill också framföra vårt tack till BKK och Svensk Byggtjänst för tillstånd att publicera
texter ur AB04 och AMA Anläggning 20 samt ett stort tack till Mats Werner för granskning av texter i anslutning till AMA Anläggning.
Ett stort tack till er alla!
Helsingborg den 16:e februari 2022
Helena Mårtensson, projektledare
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Läsanvisning del 1:
I denna del av handboken hittar du som läsare de mer teoretiska begreppen kring
kontroll- och byggledning. Du hittar t.ex. definitioner av olika kontrollbegrepp, en
genomgång av VA-ledningsprojektets roller med fokus på projektets utförandefas
samt ett kapitel om det viktiga samarbete mellan byggledaren och andra roller i
ett VA-projekt.

Förläggning av en ny dagvattenledning
i ett nytt exploateringsområde.
Foto: Andreas Waldén.
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1. Varför en kontroll- och byggledar
handbok för VA-ledningsprojekt?
1.1 Bakgrund
Enligt Svenskt Vattens investeringsrapport (Svenskt Vatten, 2020) behöver investeringarna i den allmänna VA-anläggningen öka kraftigt för att tillgodose framtidens behov av
kommunalt vatten och avlopp. Prognosen är att investeringsbehovet de kommande 20
år behöver öka med ca 40 % jämfört med dagens nivå. Samtidigt är Svenskt Vattens mål
för hållbar nyanläggning av VA-ledningar att de ledningar som anläggs nu ska hålla i
100 - 150 år.
VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik,
tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som
Svenskt Vatten sätter som mål är det än mer viktigt att ledningsmaterialet är av hög
kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att
systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll (Svenskt Vatten, 2021).
För att uppnå ovanstående mål krävs det att VA-ledningsprojekt utförs kvalitetssäkert,
tids- och kostnadseffektivt och systematiskt genom alla VA-projektets projektfaser.
Hösten 2017 genomförde Svenskt Vatten Utveckling en
utlysning med namnet ”Kapacitet för VA-investeringar”
med syfte att analysera investerings- och reinvesteringsprojekt inom VA med avseende på kompetens, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring och förmåga att hålla
tidplaner och budget. Utlysningen resulterade bland
annat i ett projekt som genomfördes av RISE Research
Institutets of Sweden AB tillsammans med Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Ängelholms kommun,
Skellefteå kommun, EnviDan AB, Ramböll Sverige
AB, NCC Sverige AB och Skanska Sverige AB i arbetsgruppen. Resultatet av projektet blev ett förslag till en
projektmodell för att kvalitetssäkra och systematisera
arbetsgången för kommunala VA-investeringsprojekt
genom samtliga projektfaser. Resultatet presenterades i
Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl. 2019).

Projekthandboken VA

I arbetet med att ta fram Projekthandboken VA såg projektets arbets- och referensgrupp ett stort behov av att fortsätta systematisera och kvalitetssäkra beställarens
arbetssätt genom aktiv byggledning, framförallt i projektets utförandefas men även
i slutet av projekteringsfasen och i delar av projektets avslutningsfas, se Figur 1.
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Arbetsgruppens uppfattning var att fler VA-projekt i Sverige gärna får ha byggledare
utsedda av beställaren som hjälper beställarens projektledare och VA-projektör att
säkerställa kvaliteten på de VA-anläggningarna som byggs. På detta sätt kan entreprenörens egenkontroll tillsammans med byggledarens aktiva närvaro på arbetsplatsen bidra
till att säkerställa kvaliteten på den färdiga VA-anläggningen så att den håller i 100 - 150
år enligt Svenskt Vattens mål.
Utförande
(entreprenadtiden)

Projektering

Utredning

Upphandling

Drift

Avslutning

Figur 1. Alla projektfaser genom ett VA-projekt samt de projektfaser som Kontroll- och byggledarhandboken VA fokuserar på (ljusgröna rutor) med avseende på beställarens b
 yggledning.

1.2 Framtagande av Kontroll- och byggledarhandboken VA
Kontroll- och byggledarhandboken VA är en naturlig fortsättning på projektet som ledde
fram till Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl. 2019). Båda handböckerna har tagits
fram av och förankrats via arbetsgrupper och referensgrupper med bred representation från både beställare, teknikkonsulter, leverantörer och entreprenörer. Projektet
som mynnat ut i denna kontroll- och byggledarhandbok finansierades av VA-branschen
via Svenskt Vatten Utveckling (SVU) samt byggbranschen via Svenska byggbranschens
utvecklingsfond (SBUF).
Resultatet av detta projekt är alltså denna handbok som vi hoppas blir till stor nytta för
beställarens byggledare i både stora och små VA-ledningsprojekt i Sverige.
Handboken kommer finnas tillgänglig för nedladdning i PDF-format i Svenskt Vattens
vattenbokhandel (vattenbokhandeln.svensktvatten.se) och på SBUF:s hemsida (sbuf.
se). Samtliga checklistor och mallar kommer finnas tillgängliga för nedladdning i originalformat genom Svenskt Vatten. Som tryckt bok säljs boken i Svensk Byggtjänst bokhandel
(byggtjanst.se) där även Projekthandboken VA säljs.
En översikt av de mål som sattes upp för kontroll- och byggledarhandboken och hur framtagandet gick till beskrivs på nästa sida.
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Mål

Projektets övergripande mål är att:
Systematisera och kvalitetssäkra VA-projekt genom aktiv byggledning från beställaren (VA-huvudmannen), främst i projektets utförandefas, men även i delar av
projektets projekterings- och avslutningsfas.
Projektets mer detaljerade mål är att:
•

•
•
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Hitta en lämplig nivå för tekniska kvalitetskrav i beställarens (VA-huvudmannens)
förfrågningsunderlag i VA-ledningsprojekt för att uppnå Svenskt Vattens mål om
att VA-materialet ska vara av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen,
att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll.
Ta fram praktiska checklistor lätta att följa för beställarens byggledare som systematiserar och kvalitetssäkrar kontrollen av VA-projekt.
Främja samarbetet mellan beställare och entreprenör i utförandefasen genom
aktiv byggledning från beställaren.

Rörgalleri för mätkammare.
Foto: Helena Mårtensson

Metod

I Tabell 1 nedan visas arbetsgången för att ta fram Kontroll- och byggledarhandboken VA.
Tabell 1. Arbetsgång för framtagande av Kontroll- och byggledarhandboken VA.

Omvärldsanalys

Möten

• Datainsamling
• Tillgänglig litteratur
• Behovsanalys

• Arbetsgruppsmöten
• Referensgruppsmöten

• Byggledarens roll, arbetsuppgifter och befogenheter

Workshop

• Kritiska faktorer & framgångsfaktorer i VA-projekt avseende
kontroll & byggledning
• Kontroll- och byggledarhandbokens struktur & kapitelindelning

Analys

• Analys av resultat från datainsamling, behovsanalys och workshop
• Struktur och avgränsningar av innehållet i handboken

• Skrivarbete i arbetsgruppen

Skrivarbete

• Granskningsarbete av arbetsgrupp, referensgrupp, Svenskt Vatten och SBUF
• Revidering av remissynpunkter
• Layoutarbete

• Kontroll- och byggledarhandboken VA tillgänglig för nedladdning i PDF-format via
Svenskt Vattens Vattenbokhandel och SBUF:s hemsida

Resultat

• Checklistor och mallar i originalformat, tillgängliga för nedladdning enligt ovan.
• Tryckt version av Kontroll- och byggledarhandboken VA till försäljning via Svensk
Byggtjänst bokhandel
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Omvärldsanalys och använd litteratur
För att bilda oss en uppfattning om vilken kunskap, vilka rutiner och vilka checklistor samt
mallar som redan fanns tillgängligt avseende kontroll och byggledning av VA-projekt har
en datainsamling gjorts hos flera större VA-huvudmän i Sverige. Checklistor och mallar
som har samlats in kommer i huvudsak från Kretslopp och vatten (KoV), Stockholm Vatten
och Avfall (SVOA), VA Syd, NSVA, Ängelholms kommun, EnviDan AB, GPA Flowsystem
AB, NCC Sverige AB, PEAB Anläggning AB, Skanska Sverige AB och JVAB.
Utformningen av checklistorna och delar av innehållet i checklistorna i denna handbok,
framförallt för den administrativa checklistan i kapitel 8, kommer från Kretslopp och
vattens byggledarmanual. Tillstånd att använda oss av innehållet i byggledarmanualen
samt tillhörande checklistor har erhållits av Kretslopp och vatten.
Tillgänglig litteratur har främst sökts i Svenskt Vattens och Svensk Byggtjänsts respektive
bokhandel. Ingen tillgänglig litteratur har hittats kring kontroll och byggledning specifikt
för kommunala VA-projekt. Texter från Projekthandboken VA av Mårtensson m.fl. (2019)
har delvis använts i denna handbok där det varit lämpligt, då dessa böcker kompletterar
varandra.
Litteratur som lästs kring projekt- och byggledning för bygg- och anläggningsbranschen
är ”Byggledning – Produktion” av Aulin m.fl. (2021) och ”Vad När Hur och av Vem” av Hans
Ottosson (2021). Litteratur som lästs kring kontroll av bygg- och anläggningsprojekt är
”Dokumentation i entreprenader” och ”Byggsektorns egenkontroll” av Hans Severinson
(2014).
Förutom att Kontroll- och byggledarhandboken VA vilar på författarnas mångåriga och
praktiska erfarenhet både som beställare, teknikkonsulter, entreprenörer och leverantörer har denna handbok försökt knytas till de regelverk och referensverk som är vanligast förekommande i anläggningsbranschen för utförandeentreprenader i Sverige d.v.s.
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
AB04, AMA Anläggning, MER Anläggning och AMA AF. Där texter ur dessa böcker citerats finns tillstånd att återge dessa. I denna bok görs hänvisningar till generationerna
AMA Anläggning 20, MER Anläggning 20 och AMA AF 21.
En behovsanalys avseende Kontroll- och byggledarhandboken VA:s innehåll gjordes tidigt
i projektet genom utskick av en enkät till de 19 verksamheter och företag som finns representerade i projektets arbets- och referensgrupp. Enkäten bestod av 10 frågor med syfte
att identifiera det som redan fungerar bra (framgångsfaktorer), förbättringsmöjligheter
och kritiska faktorer avseende kontroll i VA-projekt idag. Frågor har även ställts kring
samarbete mellan byggledaren och övriga roller i ett VA-projekt. En del av dessa frågor
och svar återfinns i kapitel 6.
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Möten & workshop
Ett 10-tal fysiska och digitala möten har hållits med projektets arbetsgrupp och styrgrupp under projektets gång. Under dessa möten, samt under projektets workshop, har
bland annat Kontroll- och byggledarhandbokens struktur, avgränsningar och innehåll
mejslats fram. Förutom arbetsgruppsmöten har två möten hållits med referensgruppen
för att få referensgruppens input kring de vägval som gjorts i boken m.m. Även en halvdags workshop hölls på avloppsreningsverket i Helsingborg med samtliga deltagare från
arbetsgruppen närvarande fysiskt eller via länk. Workshopens syfte var att identifiera
följande:
•
•
•

Byggledarens roll, arbetsuppgifter och befogenheter.
Kritiska faktorer & framgångsfaktorer i VA-ledningsprojekt avseende kontroll &
byggledning.
Kontroll- och byggledarhandbokens struktur, avgränsningar och kapitelindelning.

Det har inte varit en lätt uppgift att hitta en enkel struktur och en ”lagom” nivå på bokens
innehåll för att göra den användarvänlig både för nya och mer erfarna byggledare, samt
för en varierad erfarenhet av att driva kommunala VA-ledningsprojekt. Många vägval och
avgränsningar har fått göras efterhand som boken växt fram.
Analys
Analys av resultat från datainsamling, behovsanalys och workshop har gjorts vid arbetsgruppsmöten och bidragit till de avgränsningar och indelningar som gjorts i denna
handbok. Byggledarens roll har hela tiden varit central vid indelningar och avgränsningar
som gjorts i handboken.
Resultat
Resultatet av projektet är handboken du just nu håller i din hand eller läser i din dator,
telefon eller läsplatta. Det är vår stora förhoppning att den ska vara till mycket nytta för
dig som arbetar som byggledare i VA-projekt med VA-huvudmannen som beställare.

11

2.

Kontroll- och byggledarhandboken VA

2.1 Omfattning & avgränsningar
Denna handbok behandlar VA-ledningsprojekt i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige.
Med VA-ledningsprojekt avses i denna handbok investerings- eller reinvesteringsprojekt av ledningsnät. Med de allmänna VA-anläggningarna avses VA-anläggningar som
ägs av Sveriges 290 kommuner (VA-huvudmannen) enligt vattentjänstlagen. Boken kan
användas oavsett om VA-huvudmannen drivs i kommunal förvaltning, i kommunalt bolag
eller i ett kommunförbund.
I denna utgåva av Kontroll- och byggledarhandboken VA är inte nyanläggning och renovering av pumpstationer för spillvatten och tryckstegringsstationer för dricksvatten med.
Vi hoppas få med dessa i utgåva två. Nyanläggning och renovering av vattenverk och
avloppsreningsverk har inte tagits med då boken skulle bli allt för omfattande.
Handboken är skriven utifrån att entreprenadformen för aktuellt VA-ledningsprojekt
är utförandeentreprenad enligt AB04. Avtalsförhållandet är då mellan byggherren och
generalentreprenören. Byggledaren är utsedd av beställaren. Då byggledningen i sig inte
är beroende av entreprenadform ser författarna till denna handbok inga hinder att även
använda information ur boken i totalentreprenader där byggledaren är utsedd av beställaren, men hänvisningar till AB04 och AMA Anläggning i boken avser VA-ledningsprojekt
som drivs för entreprenadformen utförandeentreprenad.
Handboken är praktisk och behovsbaserad utifrån ett byggledarperspektiv. Boken ger
många exempel på checklistor till byggledaren för olika typer av kontrollmoment för aktuellt VA-ledningsprojekt. Viktig att alltid ha med sig är att det är kontraktsarbetena mellan
beställaren och entreprenören som styr vad byggledaren ska kontrollera. Som visades i
Figur 1 utgår vi i denna handbok från att byggledaren är med i delar av projekteringsfasen, genom hela utförandefasen samt i delar av avslutningsfasen för aktuellt VA-ledningsprojekt. Detta arbetssätt förespråkas av författarna till denna handbok då vi t.ex. ser
att utbytet mellan projektörens och byggledarens kunskap kan vara värdefull genom hela
VA-projektet. Vi vill samtidigt passa på att påpeka att arbetssättet som beskrivs är ett av
många sätt att arbeta på som byggledare.

2.2 Förkunskaper
Boken vänder sig främst till dig med ett par års erfarenhet i någon projektroll i kommunala
VA-ledningsprojekt eller i rollen som beställarens byggledare inom bygg- och anläggningsprojekt. Boken kan även läsas av dig som är helt ny i VA-branschen eller som byggledare
för att skapa förståelse för hur man kan arbeta som byggledare i VA-ledningsprojekt där
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VA-huvudmannen är beställare. Eftersom handboken vilar på det regelverk och referensverk som styr anläggningsarbeten i Sverige idag krävs förkunskaper om standardavtalet
AB04, grundläggande entreprenadjuridik, AMA AF, AMA Anläggning och MER Anläggning. En del grundläggande begrepp förklaras i begreppsförklaringarna i kapitlet 11.

2.3 Att använda Kontroll- och byggledarhandboken VA
Boken är indelad i två huvuddelar:
•

•

Del 1 – Kontroll- och byggledning i teorin - kan läsas från pärm till pärm för att få
en bredare förståelse för byggledarens arbete kring teknisk kvalitet på VA-anläggningen samt beställarens kontroll under entreprenadtiden. Denna del kan
även läsas av beställarens projektledare, entreprenörens platschef m.fl. för att få
en ökad förståelse för kontroll- och byggledning i VA-ledningsprojekt.
Del 2 – Kontroll- och byggledning i praktiken – är främst skriven till beställarens byggledare för att systematisera och kvalitetssäkra byggledarens kontroll
i VA-ledningsprojekt. Denna del av handboken är avsedd att användas som en
uppslags bok och är uppbyggd kring olika checklistor som väljs utifrån aktuellt
VA-ledningsprojekt enligt Figur 2 nedan. Tillvägagångssättet för att upprätta en
checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt förklaras mer utförligt i kapitel 8 och 9.

1. Anpassa
den administrativa
byggledarchecklistan i
kapitel 8.

2. Lägg till
generella
tekniska kontrollmoment
från avsnitt
9.1.

3. Lägg till
kontrollmoment utifrån
VA-projekt
typ från
avsnitt 9.2.

4. Lägg till
kontrollmoment
specifika för
ledningsmaterialet
från avsnitt
9.3.

5. Lägg till
kontroll
moment från
avsnitt 9.4
avseende
övriga förutsättningar.

Figur 2. Att upprätta en checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt.
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3. Kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och riskhantering för byggledaren
Syftet med detta kapitel är att förklara de vanligaste begreppen kring kvalitet, miljö
och arbetsmiljö (KMA) samt riskhantering som byggledaren kommer i kontakt med i ett
VA-ledningsprojekt. I Figur 3 nedan visas några av de vanligaste begreppen.

Arbets
miljöplan

Kvalitetsplan

Miljöplan

Riskanalys

Riskhanteringsplan

Arbets
beredning

Figur 3. Vanliga begrepp kring KMA & riskhantering.

3.1 Kvalitet
Kvalitet definieras enligt följande i EN ISO 9000:2015:
”Grad i vilken inneboende egenskaper hos ett objekt uppfyller krav.”
Kontroll- och byggledarhandboken VA fokuserar främst på teknisk kvalitet, dvs. kvalitet
kopplad till VA-anläggningens materialval, livslängd och driftsäkerhet. VA-anläggningens
kvalitet är oftast en av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till då VA-anläggningen
helst ska hålla i 100 – 150 år. För att säkerställa rätt kvalitet på VA-anläggningen krävs det
enligt Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl., 2019a) bland annat följande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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att projektet har fått rätt resurser tilldelade med rätt kompetens
att VA-huvudmannen har en bra materialvalspolicy förenlig med LOU/LUF
en bra bygghandling att bygga efter
att bygghandlingen följs
att mottagningskontroller sker
att det finns en byggledare som kontrollerar projektet under utförandefasen
att entreprenörens egenkontrollplan följs upp av beställaren
att all provning utförs korrekt och med närvaro från beställaren
att relationsunderlaget och projektets slutdokumentation är komplett.

Ovanstående punkter gäller ur ett vidare perspektiv för hela VA-ledningsprojektet från
start till slut. Ur ett byggledarperspektiv avses att säkerställa projektets kvalitet genom
att t.ex.
•
•
•
•
•

säkerställa att bygghandlingen följs under entreprenadtiden
vara beställarens ögon ute på arbetsplatsen under entreprenadtiden
granska och tillsammans med entreprenörens platschef följa upp entreprenörens
egenkontrollplaner
närvara vid mottagningskontroller och andra provningar
främja samarbetet mellan beställaren och entreprenören på arbetsplatsen.

3.2 Miljö och klimat
Miljö i VA-ledningsprojekt kan t.ex. vara att entreprenören hanterar massor effektivt
för att spara naturresurser vid schakt och fyll av ledningsgraven. Detta kan bidra till att
minska miljöpåverkan i form av minskad åtgång av inköpt material samt minskade utsläpp
av transporter av material till och från arbetsplatsen. Det kan även vara materialval och
val av drivmedel för entreprenadmaskiner som minskar t.ex. klimatpåverkan. Miljökraven
ställs i förfrågningsunderlaget. Upphandlingsmyndigheten har nyligen tagit fram kriterier
för hållbara upphandlingar till stöd för offentliga upphandlare i Sverige (Upphandlingsmyndigheten, 2022) som kan vara läsvärda även för beställarens byggledare. Beställarens
miljö- och klimatkrav anges i de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget
för aktuellt projekt under kod AFC.223 Miljökrav respektive AFC.224 Klimatkrav enligt
AMA AF 21.
Även tillstånd att lägga nya VA-ledningar genom t.ex. vattendrag, biotopskyddade
områden m.m. är miljöarbete i VA-ledningsprojekt. Både upphandlingskrav och tillståndsansökningar görs vanligtvis tidigare i VA-projektet innan byggledaren är involverad. Det
är dock viktigt att byggledaren följer upp kraven i aktuella tillstånd under entreprenadtiden.
Entreprenörens miljöarbete styrs av kraven i entreprenadhandlingen, som förutom att
vila på lagstiftning och erhållna tillstånd vanligtvis styrs av AB04 (för utförandeentreprenad) samt åberopade BSAB-koder som ansluter till AMA Anläggning i den tekniska
beskrivningen respektive åberopade BSAB-koder som ansluter till AMA AF i de administrativa föreskrifter för aktuellt projekt.

3.3 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
Kvalitetsplanen är den ”handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder för att
säkerställa entreprenadens kontraktsenliga utförande. Kvalitetsplanen kan exempelvis
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ange aktiviteter som krävs för att säkerställa och beskriva systematiken i kvalitets
arbetet.“ (AB04, begreppsbestämningar).
Miljöplanen är den ”handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa gällande
miljökrav. Miljöplanen kan exempelvis ange vilka åtgärder som kommer att vidtas vid
val av arbetsmetodik och byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhänder
tagande av avfall.” (AB04, begreppsbestämningar).
I AB04 kap. 2 § 2 ställs följande krav på entreprenörens kvalitets- och miljöarbete:
”Entreprenören skall sedan avtalet ingåtts upprätta kvalitetsplan och miljöplan för
entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna.
Innan arbetena påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren
för granskning och godkännande. Sådant godkännande inskränker inte entreprenörens kontraktsenliga ansvar för utförandet av entreprenaden.
Entreprenören skall under entreprenadtiden utföra och dokumentera åtaganden
enligt avtalad kvalitetsplan och miljöplan. Beställaren har rätt att ta del av dokumentationen.”
(AB04, kap. 2 § 2 stycke 1-2)
Entreprenören är alltså enligt AB04 skyldig att för varje projekt upprätta en kvalitets- och
miljöplan, om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. I förfrågningsunderlaget
specificeras eventuella krav på innehåll i entreprenörens kvalitets- och miljöplan i de administrativa föreskrifterna under kod AFC.222 Kvalitets- och miljöplan enligt AMA AF 21.

3.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöplanen

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete
som bland annat beskriver arbetsmiljörisker och hantering av dessa för aktuellt byggoch anläggningsprojekt, i det här fallet VA-ledningsprojekt. Arbetsmiljöplanen upprättas
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. Det yttersta
ansvaret för att upprätta arbetsmiljöplanen ligger på byggherren (beställaren). Krav
på entreprenörens arbetsmiljöplan finns i de administrativa föreskrifterna under kod
AFC.1831 Arbetsmiljöplan enligt AMA AF 21 i aktuellt projekts entreprenadhandlingar.
Exempel på arbetsmiljöplaner finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. För ett VA-projekt
finns ett exempel på arbetsmiljöplan i Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl., 2019a).
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3.5 Riskhantering
Olika typer av dokument avseende riskhantering i VA-ledningsprojekt kan upprättas både
av beställare och entreprenör. I förfrågningsunderlaget bör beställarens riskbedömning
ingå. Denna, tillsammans med entreprenörens riskbedömning, kan sedan ligga till grund
för det fortsatta arbetet med minimering av risker i entreprenaden. Denna riskhantering
omfattar alla risker i VA-projektet, inte enbart arbetsmiljörisker. Om beställarens riskbedömning ingår i entreprenadhandlingen är denna redovisad under kod AFB.32 Förteckning
över förfrågningsunderlag enligt AMA AF 21. Om entreprenören ska arbeta aktivt med och
redovisa riskbedömning under entreprenadtiden är detta angivet i entreprenadhandlingens administrativa föreskrifter under kod AFC.227 Riskhantering enligt AMA AF 21.

Riskhanteringsplan

Riskhanteringsplanen är ett dokument som kan upprättas i ett VA-ledningsprojekt för att
beställare, entreprenör eller båda tillsammans ska få en bild av ett projekts samtliga risker,
t.ex. arbetsmiljörisker, risker för tredje man, risker för egendomsskada, miljörisker samt
risker avseende projektets kvalitet, tidplan och kostnader. Det finns inga lagkrav, som det
finns för arbetsmiljöplanen, att upprätta en riskhanteringsplan. En riskhanteringsplan
är ofta uppbyggd med riskidentifiering (riskfaktor, riskkategori, vem som är exponerad
för risken), riskanalys (sannolikhet och konsekvens) och en handlingsplan för att hantera
identifierade risker. I projektets riskhanteringsplan listas alla identifierade risker. Identifierade risker delas vidare in i riskkategorier och riskerna graderas utifrån sannolikhet
och konsekvens i en riskanalys som ger en risknivå. Hur riskerna hanteras ska redovisas
i riskhanteringsplanens handlingsplan. För exempel och mallar på riskhanteringsplaner
hänvisas läsaren till Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl., 2019a).

Riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten

En riskanalys behöver göras om VA-ledningsprojektet kan ge upphov till vibrations
alstrande arbeten, t.ex. vid arbeten med sprängning, spontning och packning. Riskanalysen omfattar vanligtvis först en inventering av byggnader, anläggningar, installationer och verksamheter som bedöms bli berörda av arbetena. Därefter upprättas en
riskanalys med kontrollprogram för syneförrättning och vibrationsmätning av de vibrationsalstrande arbetena. I riskanalysen fastställs också gränsvärden med avseende på
vibrationer för byggnader och anläggningar. Riskanalyser baseras vanligtvis på svensk
standard, SS 4604860 Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning
av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet och SS
25211 Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibration i byggnader orsakade
av p
 ålning, spontning, schaktning och packning.
Som byggledare är det viktigt att veta om en riskanalys är utförd av beställaren innan
entreprenadstart eller om det ingår i entreprenörens åtagande att göra detta vid entreprenadstart, innan de vibrationsalstrande arbetena påbörjas. Detta framgår av det aktuella projektets tekniska beskrivning under kod BBB.17 Utförda inventeringar av skaderisker
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respektive BBC.17 Inventering av skaderisker i AMA Anläggning 20. Det är viktigt att som
byggledare vara väl förtrogen med riskanalysen för att kunna kontrollera att syneförrättningar är utförda innan och efter entreprenaden samt att eventuella vibrationsmätare
är uppsatta på plats enligt riskanalysen. Se aktuellt projekts administrativa föreskrifter
under kod AFC.531 Syn inom närliggande område enligt AMA AF 21 respektive aktuellt
projekts tekniska beskrivning under kod BBC.113 Vibrationsmätning m m enligt AMA
Anläggning 20. Riskanalysen kallas för riskinventering i AMA Anläggning.

Entreprenörens arbetsberedning

Entreprenören upprättar arbetsberedningar för alla riskfyllda och komplicerade arbetsmoment i ett projekt. Arbetsberedningens syfte är att säkerställa en säker och störningsfri
produktion till rätt kvalité och minsta miljöpåverkan. För att uppnå önskat resultat ska
val av utförandemetod, arbetskraft, material, maskiner och hjälpmedel detaljplaneras
i arbetsberedningen. Allt ska baseras på de krav som finns från beställaren, arbetsmiljö,
miljö och kvalitet. Förutsättningarna i produktionen skiljer sig åt och det är viktigt att
alltid anpassa arbetsberedningen till det aktuella projektet. Arbetsberedning ska göras
för alla arbetsmoment i ett projekt som har följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifierade arbetsmiljörisker eller arbeten som känns riskfyllda i sig.
Stor arbetsmängd, många timmar och pågår länge.
Många personer som ska samarbeta.
Nya arbetsmoment.
Teknisk komplicerade moment.
Betydande miljöpåverkan.
Är ekonomiskt kritiska för projektet.
Identifierade risker eller miljörisker.
Har hårda toleranser och/eller kvalitetskrav.

Vissa arbetsberedningar behöva gås igenom flera gånger under projektets gång då
samma arbetsmoment utförs flera gånger vid olika tidpunkter i projektet. Om beställaren
har krav på entreprenörens arbetsberedning anges dessa under AFC.2222 Entreprenörens
kvalitets- och miljöplan i de administrativa föreskrifterna enligt AMA AF 21 för aktuellt
projekt.
Entreprenadteknisk specifikation
I AMA Anläggning finns även något som kallas för Entreprenadteknisk specifikation
för arbetsberedning för utförande av markarbeten. Enligt AMA Anläggning ska en skriftlig
entreprenadteknisk specifikation upprättas som komplement till entreprenörens arbetsberedning för arbeten som kan påverka arbetsmiljö och säkerhet, omgivning såsom byggnader/anläggningar, mark, vatten och luft samt tredje man (Svensk Byggtjänst, 2020).
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Ett exempel på en mall för en arbetsberedning kan se ut som i Figur 4
Projekt

Projektnr

Upprättad av

Datum

Riksinventering

Arbetsberedning för
Kritiska moment
Gällande
ritningar,
bestämmelser:
Resurser
Säkerhetsutrustning
Material
Sammanfattning av arbetsgång och utförande (detaljer i separat bilaga)
Kontrollkrav
Deltagare vid genomgång av beredning
Ansvarig yrkesarbetare.

Namn/signatur

Kunden tagit del. Datum/Signatur

Utfört enligt ovan. Datum/Signatur

Figur 4. Exempel på arbetsberedning. Källa: 4S, med tillstånd att publicera.
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20

Nyanläggning av
överföringsledning för
dricksvatten i åkermark.
Foto: Helena Mårtensson.

4. Kontroll
Syftet med detta kapitel är att beskriva de vanligaste begreppen som styr beställarens
och entreprenörens kontroll samt vanliga kontroller som utförs i VA-ledningsprojekt.
Byggledaren behöver ha god kännedom om de kontroller och provningar som utförs av
entreprenören.
Kontroll definieras enligt följande i EN ISO 9000:2015:
”Bestämning av överensstämmelse med specificerade krav.”
I denna handbok är fokus på teknisk kvalitet, dvs. kontroll av materialkrav för ledningar,
krav på förläggningsmetoder, funktion och provningar. Naturligtvis är även kontroller
kring tid, ekonomi, miljö, arbetsmiljö och olika riskfyllda arbeten viktigt att ha koll på som
byggledare. Byggledaren hjälper oftast även beställarens projektledare med kostnadsuppföljning och uppföljning av entreprenadtidplanen under projektets utförandefas.

4.1 Entreprenadhandlingen styr kontrollen
Kraven i entreprenadhandlingen styr vad beställarens byggledare ska kontrollera under
entreprenadtiden. Vi använder oss av begreppet entreprenadhandlingar i denna handbok
när vi pratar om innehållet i bygghandlingen. Nedan finns en lista med olika begrepp för
”handling” som kan vara lätta att blanda ihop:
Förfrågningsunderlag
Beställarens handlingar bestående av t.ex. administrativa föreskrifter, mängdförteckningar, beskrivningar, förteckningar och ritningar som anger beställarens krav för
aktuellt projekt och som skickas ut i samband med att beställaren begär in anbud.
Bygghandling
Den fastställda arbetshandling som entreprenören ska bygga efter.
Kontraktshandlingar
”Kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa är
angivna som gällande för kontraktsarbetena.” (AB04, begreppsbestämningar)
Entreprenadhandlingar
”Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande
och intill garantitidens början och som enligt kontraktshandlingarna eller senare
överenskommelser ska gälla för entreprenaden.” (AB04, begreppsbestämningar)
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I Figur 5 nedan illustreras ett exempel på ingående handlingar i ett förfrågningsunderlag
för ett VA-ledningsprojekt.
AFB.32

Förteckning över förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
2      Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111
i dessa administrativa föreskrifter.
3      AB04 (bifogas inte)
6      Särskilda mät- och ersättningsregler
        .1 Objektspecifika mät- och ersättningsregler
      .2 MER Anläggning 20 (bifogas inte)
8      Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande
9      .1 Administrativa föreskrifter daterad åååå-mm-dd.
        .2 Bilaga till administrativa föreskrifter: Formulär till anbud daterad åååå-mm-dd.
       .3 Bilaga till administrativa föreskrifter: Arbetsmiljöplan BAS-P daterad åååå-mm-dd.
10    Mängdförteckningar
         .1 Mängdförteckning med beskrivning daterad åååå-mm-dd.
         .2 Formulär till à-prislista daterad åååå-mm-dd.
11    Beskrivningar
.1 Teknisk beskrivning VA-ledningar daterad åååå-mm-dd.
12    Ritningar
         .1 Handlingsförteckning daterad åååå-mm-dd .
13    Övriga handlingar
         .1 MUR (marktekniskundersökningsrapport) daterad åååå-mm-dd.
         .2 Rutiner vid inmätning daterad åååå-mm-dd.
         .3 Ledningstillstånd från Trafikverket daterat åååå-mm-dd.

Figur 5. Exempel på ingående handlingar i AFB.32 i ett förfrågningsunderlag där de
administrativa föreskrifterna ansluter till AMA AF 21.
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I en utförandeentreprenad består förfrågningsunderlaget enligt exemplet i Figur 5 ovan av:
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Handling 2: Eventuella ändringar i AB04 som är upptagna under AFC.111 i de
administrativa föreskrifterna (gäller fasta bestämmelser). En rekommendation är
att i så liten mån som möjligt ändra i fasta bestämmelser då AB04 är en bred och
förankrad överenskommelse mellan beställare och entreprenör med väl avvägd
risk mellan parterna.
Handling 3: Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB04.
Handling 6: Mät- och ersättningsregler. Vanligast för VA-ledningsprojekt är att
använda MER Anläggning som mät- och ersättningsregler. Den senaste generationen är MER Anläggning 20. Ibland förekommer även objektspecifika mät- och
ersättningsregler.
Handling 8: Eventuella anbuds-PM som tillkommit under anbudstiden.
Handling 9: Administrativa föreskrifter. Vanligast för VA-ledningsprojekt är att de
ansluter till AMA AF. Den senaste generationen är AMA AF 21.
Handling 10: Mängdförteckning med eller utan beskrivning. Mängdförteckningen
kan vara skriven både med och utan tekniska beskrivningar. Skriver man teknisk
beskrivning och mängdförteckning i samma dokument kallas det vanligtvis
mängdförteckning med beskrivning. Eftersom den tekniska beskrivningen ingår
i samma dokument som mängdförteckningen i detta exempel anges även denna
som handling 10.
Handling 11: Beskrivningar. Den tekniska beskrivningen kan också vara ett separat
dokument, utan mängdförteckning i samma dokument. Denna anges då som en
11-handling. Vanligast för VA-ledningsprojekt är att den tekniska beskrivningen
ansluter till AMA Anläggning. Den senaste generationen är AMA Anläggning 20.
Handling 12: Ritningar. Vanligast för VA-ledningsprojekt är att det finns en översiktsritning samt plan-, profil-, sektions- och detaljritningar i lämplig skala.
Handling 13: Övriga handlingar, s.k. 13-handlingar, är t.ex. MUR, beställarens
rutiner för inmätningar samt olika typer av bestämmelser och tillstånd.

Som byggledare behöver du vara väl förtrogen med sambanden mellan de olika dokumenten och hur de kompletterar varandra. T.ex. behöver du vid motstridiga uppgifter
mellan handlingar i ett projekt vara väl förtrogen med AB04 kap. 1 § 3 Motstridiga
uppgifter.

AB04 och ABT06

Entreprenadhandlingar för utförandeentreprenader vilar på standardavtalet AB04,
allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
Standardavtalet reglerar alltifrån omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar och
ekonomi för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Som byggledare
behöver du vara väl förtrogen med detta avtal. Även om denna handbok främst utgår från
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entreprenadformen utförandeentreprenad med AB04 i grunden kan det även bli aktuellt
att byggleda projekt som utförs som totalentreprenader med ABT06 som standardavtal.
T.ex. vid nyanläggning och renovering av pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattenverk och reningsverk är totalentreprenad vanligt förekommande.

AMA

AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie för att ta fram
administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag och bygghandlingar för bygg- och anläggningsprojekt i Sverige. AMA är uppbyggt i en hierarkisk
kodstruktur där en kod motsvarar ett produktionsresultat (arbete) som entreprenören ska
utföra. AMA-systemet är allmänt vedertaget i Sverige och används för de flesta bygg- och
anläggningsprojekt som utförs med entreprenadformen utförandeentreprenad.
AMA AF används för att upprätta administrativa föreskrifter. I denna handbok har vi
använt oss av AMA AF 21 då vi återger exempel på koder från AMA AF. Värt att veta är
att kapitel AFC Entreprenadföreskrifter i AMA AF följer samma indelning som kapitel
indelningen i AB04 och dessa är starkt sammankopplade.
AMA Anläggning används för att upprätta tekniska beskrivningar. AMA Anläggning
innehåller krav och beskrivningar av utförande och material till entreprenören som är
allmänt vedertagna. Utförs VA-anläggningen enligt AMA Anläggning uppfyller entreprenören kravet på fackmässigt utförande enligt AB04 kap. 2 § 1. För VA-ledningsprojekt
hänvisar AMA Anläggning såväl till standarder, Svenskt Vattens publikationer och tillverkares anvisningar, vilka därför är bra att känna till som byggledare. I denna handbok
har vi valt att utgå från AMA Anläggning 20 då vi återger exempel på koder från AMA
Anläggning.
I checklistorna i kapitel 8 och 9 finns en kolumn för aktuell AMA-kod (BSAB-kod) för
respektive kontrollmoment där ytterligare krav kring aktuellt kontrollmoment finns att
hitta.

Standarder

En produktstandard innebär ett dokument, som i fallet med rör och rördelar, beskriver och
standardiserar krav på egenskaper på produkter. Exempel på egenskaper är godstjocklek,
diameter, ringstyvhet och fogtäthet. Produktstandarderna hänvisar i sin tur vidare till
metodstandarder som föreskriver hur egenskaper ska provas på ett standardiserat sätt.
Standarderna för plaströr och rördelar tas normalt sett fram på europanivå (EN-standarder) och ibland på internationell nivå (ISO-standarder). Dessa tas då fram av arbetsgrupper bestående av utsedda personer från institut, företag och andra som är involverade i branschen. Så småningom finns det en färdig EN-standard som då kan behandlas
av den svenska standardiseringsorganisationen SIS. Denna EN-standard blir sedan en
svensk standard och förses med prefixet SS. Dessa standarder översätts normalt inte.
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För VA-branschen finns det 100-tals standarder som kan vara relevanta för olika VA-ledningsmaterial, anläggningsmetoder, provningar m.m. En byggledare kan dock inte
förväntas ha detaljkunskap om dessa. För att kunna genomföra relevanta kontroller
behöver beställarens byggledare och entreprenörens platschef vara förtrogna med och
ha tillgång till de vanligaste standarderna som åberopas för det aktuella VA-ledningsprojektet. Standarder finns att köpa hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). De flesta
VA-ledningar som förläggs på den svenska marknaden faller dock in under någon av
följande produktstandarder
•
•
•
•
•
•

EN 12201-2 och EN 12201-3, PE-rör och rördelar
EN 1852-1, homogena PP-rör och rördelar
EN 1401-1, homogena PVC-rör och rördelar
EN 13476-3, lättviktsrör och rördelar av PP, PE eller PVC (strukturvägg)
EN 545, tryckrör och rördelar av segjärn för vattenledningar
EN 1916+SS 227000, rör och rördelar av betong.

Det finns naturligtvis fler produktstandarder, standarder samt riktlinjer (guidelines) för
t.ex. fogning och provning för olika typer och material av VA-ledningar. I AMA Anläggning 20 görs t.ex. hänvisningar till DVS 2207-1 avseende svetsning av standardiserade
PE-tryckrör. Detta är ett exempel på riktlinjer (guidelines). DVS 2207-1 Welding of thermoplastics – Heated element welding of pipes, piping parts and panels made out of polyethylene
är den tyska svetsnormen som består av en samling tekniska dokument som beskriver
plastsvetsning och även andra egenskaper för polymera material.

Svenskt Vattens publikationer

Svenskt Vatten ger ut en mängd publikationer gällande råd, anvisningar och krav för den
allmänna VA-anläggningen i Sverige som kan vara bra att ha koll på som byggledare. Några
exempel är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P78 – Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner
P79 – Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar enligt VoV Bk21
P91 – Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall
P98 – Plaströr för allmänna VA-ledningar
P99 – Betongrör för allmänna avloppsledningar
P101 – Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast
P103 – Inspektion av avloppsbrunnar
P115 – Rengöring av vattenledningar och reservoarer
P122 – Rörinspektion av avloppsledningar i mark.

För en komplett lista över Svenskt Vatten publikationer se https://vattenbokhandeln.
svensktvatten.se.
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Nya överföringsledningar
för vatten och tryckavlopp.
Foto: Helena Mårtensson.

4.2 Lagar, förordningar och föreskrifter
Det finns även lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter att ha koll på som byggledare i ett VA-ledningsprojekt. Aktuella lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
är överordnade AMA Anläggning och åberopas därför inte där. Olika tillstånd i VA-ledningsprojekt som styrs av aktuell lagstiftning måste hanteras i VA-ledningsprojektets
utrednings- och projekteringsfas och vara på plats innan en upphandling av ett VA-ledningsprojekt startar. Vi går inte igenom tillståndsansökning i denna handbok eftersom
detta ska vara hanterat i en tidigare projektfas än den som byggledaren kommer in i. För
detta hänvisas läsaren till Projekthandboken VA avsnitt 2.12. Myndighetskontakter &
tillstånd (Mårtensson m.fl. 2019a). Som byggledare är det dock viktigt att ha koll på om
tillstånd behöver kompletteras, uppdateras och att de följs under entreprenadtiden.
Exempel på lagar, författningar och föreskrifter som ofta berör VA-ledningsprojekt är
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljölagen - AML
Arbetsmiljöverkets författningssamling - AFS
Kulturmiljölag - KML
Lagen om allmänna vattentjänster - LAV
Lagen om offentlig upphandling - LOU
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna - LUF
Ledningsrättslag - LL
Miljöbalken - MB
Plan- och bygglagen - PBL
Väglagen - VL
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten - SLVFS 2001:30
Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter - AFS 1999:3.

4.3 Entreprenörens kontroll
Det finns många ord som beskriver entreprenörens kontroll och dessa är lätta att blanda
ihop. Dessutom betyder de ofta olika saker i olika organisationer och mellan olika projekt.
Vi har i denna bok definierat några av de vanligaste begreppen, se Figur 6, utifrån vad de
betyder för oss som författare till denna handbok.

Kontroll
program

Kontrollplan

Egenkontroll

Provning

Figur 6. Olika begrepp kring kontroll.

I AMA Anläggning avser kontrollbegreppet den kontroll som entreprenören ska utföra
genom till exempel mätning och provning (Svensk Byggtjänst, 2021a). Alla kontroller som
utförs av entreprenören och som beskrivs i entreprenörens kontrollprogram, kontrollplaner och egenkontroller ska vara kopplade till kvalitets- och miljöplanen för aktuellt
projekt.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet är en sammanställning av de kontroller som entreprenören ska
utföra enligt entreprenadhandlingarna. Kontrollprogrammet ska vidare vara kopplat
till entreprenörens kvalitets- och miljöplan samt innehålla uppgifter om hur och när
kontroller ska utföras (Svensk Byggtjänst, 2021a).
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Ett exempel på en del av en entreprenörs kontrollprogram för ett VA-ledningsprojekt kan
se ut som i Figur 7.

Figur 7. Exempel på en liten del av en entreprenörs kontrollprogram för ett VA-ledningsprojekt. Med tillstånd att publicera från NCC Sverige AB.

Kontrollplan

Entreprenörens kontrollplan är det dokument som upprättas för respektive kontrollpunkt i kontrollprogrammet. Entreprenörens kontrollplan fungerar som en manual över
hur man utför kontrollen. Den innehåller detaljer som kontrollpunkter, intervaller, utförare, ansvarig m.m. Det är inte alla entreprenörer som arbetar med kontrollplaner idag.
Ett exempel på entreprenörens kontrollplan för punkt 3. Vattenledning från kontrollprogrammet i Figur 7 kan se ut som i Figur 8.
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Figur 8. Exempel på entreprenörs kontrollplan för ett VA-ledningsprojekt. Med tillstånd att
publicera från NCC Sverige AB.

Kontrollplaner finns även med som begrepp i AMA Anläggning 20 under kapitel YHD
Kontrollplaner. Kod YHD.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät kan användas
när beställaren vill kravställa specifika tekniska kontrollmoment som ska omfattas
av kontrollen, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras. Utöver
entreprenörens kontrollplan och kod YHD Kontrollplaner i AMA Anläggning 20 finns
begreppet kontrollplan enligt PBL. Denna anges i de administrativa föreskrifterna under
kod AFC.1811 Kontrollplan enligt PBL enligt AMA AF 21 och beskriver de kontroller som
enligt myndighetskrav ska utföras enligt PBL (plan- och bygglagen).

Egenkontroll
Egenkontroll definieras enligt följande i TNC 95:
”Kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar.”
Ett program för egenkontroll ska upprättas av entreprenören enligt kontrollprogrammet
och vara kopplat till kvalitets- och miljöplanen för aktuellt projekt. Egenkontrollen ska
innehålla kontroller enligt entreprenadhandlingarna samt de kontroller som ska utföras
enligt eventuella tillverkares anvisningar. De ska förutom uppgifter om vilka kontroller
som ska genomföras även innehålla uppgifter om när och hur kontrollerna ska utföras.
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Egenkontroll ska genomföras i takt med att arbetena utförs. Författarna till denna
handbok rekommenderar att beställarens byggledare regelbundet följer upp entreprenörens egenkontrolldokumentation tillsammans med entreprenörens platschef under
entreprenadtiden, t.ex. efter varje byggmöte. Senast vid slutbesiktning ska egenkontrollprogrammet redovisas för beställaren med intygande av att det är fullföljt. (Svensk Byggtjänst, 2020a)
Ett exempel på ifylld egenkontroll kan se ut som i Figur 9.

Figur 9. Exempel på ifylld egenkontrolldokumentation för ett VA-ledningsprojekt. Med tillstånd att publicera från Skanska Sverige AB.
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Digitalisering av egenkontrollen
Många entreprenörer utför idag ovanstående beskrivna kontroller i egna digitala
system. Det finns flera fördelar med detta, där den främsta är att yrkesarbetarna som
bygger VA-ledningen kan fylla i egenkontrollen i realtid genom sina mobiltelefoner eller
surfplattor direkt när ett arbetsmoment utförs ute i fält. Det är även enkelt att koppla
fotodokumentation samt att för entreprenörens platschef få en överblick över att egenkontrollen utförs löpande. Det blir således också enklare för beställarens byggledare att
kontrollera att detta sker. I Figur 10 finns ett exempel på en entreprenörs digitala egenkontroll för mottagningskontroll av en dricksvattenledning i PE. Kontrollen utförs med
hjälp av en App i mobiltelefonen eller surfplattan. Data sparas därefter direkt i entreprenörens egenkontroll för projektet som därefter också enkelt kan delges beställarens
byggledare.
Egenkontroll
Datum

2021-10-14 07:22

Projekt

1957502 Tjusta etapp A & C

Utskriven av Sammi Strandberg

Mottagningskontroll dricksvattenledningsrör
.
1 Kontrollpunkter
1.1 Rörkvalitet och tryckklass, märkning på rör enl. handling (Instruktioner)
Ok - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:37
1.2 Dimension enl. handling (Instruktioner)
Ok - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:37
1.3 Ytterhölje, inga skador (Instruktioner)
Ok - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:38
1.4 Rörändar, inga skadade (Instruktioner)
Rörände där lock saknas repig och skrapmärken. - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:39
Ett lock saknas och ett är sprucket på vattenledning. Magnus Petersson - 2021-10-12 12:36

1.5 Ändförslutningar (Instruktioner)
Rörände bortkapad innan svetsning - Magnus Petersson - 2021-10-13 11:07
Ett lock saknas och ett lock sprucket på vattenrör. - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:40
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1.5 Ändförslutningar (Instruktioner)
Rörände bortkapad innan svetsning - Magnus Petersson - 2021-10-13 11:07
Ett lock saknas och ett lock sprucket på vattenrör. - Magnus Petersson - 2021-10-12 12:40
1.6 Kontroll av ändförslutningar på redan levererade, lagrade rör (Instruktioner)
Magnus Petersson - 2021-10-12 12:41

Figur 10. Exempel på digital egenkontroll för mottagningskontroll av dricksvattenledning i PE.
Med tillstånd att publicera från JVAB.

Provning

Provning är ett begrepp som förekommer i kontrollsamanhang i VA-ledningsprojekt.
Provning definieras enligt följande i EN ISO
9000:2015:
”Bestämning enligt krav för en specifik, avsedd
användning eller tillämpning.”

De flesta provningar definieras i entreprenadhandlingens tekniska beskrivning. Provningar i
VA-ledningsprojekt kan t.ex. handla om tryck- och
täthetsprovningar, vattenprovtagning för tjänligt
dricksvatten i nya vattenledningar m.m. I AB04
kap. 2 § 15 regleras vem som bekostar och ombesörjer eventuella provningar.
2 av 2

Dragprov av stumsvets enligt SS-ISO
13953 Plaströrsystem – PE-rör och
rördelar – Bestämning av draghållfasthet och feltillstånd hos prov från
en smältsvetsad fog. Foto: SWEREA
Kimab (med tillstånd att publicera).
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4.4 Byggledarens kontroll
Det finns inga regelverk som behandlar byggledarens arbete i VA-projektets projekteringsfas eller avslutningsfas även om vi som författare förespråkar delaktighet av byggledaren i dessa projektfaser. I VA-projektets utförandefas är det kap. 3 §§ 5-7 i AB04 som
styr beställarens kontroll. Nedan citeras kap. 3 § 5 från AB04:
”Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan
kontroll medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar.
Kontroller skall så långt som möjligt genomföras så att de inte hindrar entreprenadens utförande.
En av beställaren utsedd kontrollant får vidta de åtgärder som krävs för att genomföra kontrollen. Andra åtgärder får han vidta endast om han bemyndigats till detta.
Kontrollant har för kontrollens utövande fritt tillträde till arbetsområdet och till
annan plats där arbete utförs på uppdrag av entreprenören. Han har i detta syfte även
rätt att utan ersättning använda entreprenörens instrument, kontrollanordningar
och kontrollverktyg som finns på arbetsplatsen samt att därvid erhålla behövlig
handräckning. För sådan handräckning utgår ingen ersättning, om inte annat anges i
entreprenadhandlingarna.”
(AB04, kap. 3 §§ 5)
Beställaren har således en rättighet att ha en utsedd kontrollant (byggledare) i aktuellt projekt som utför de kontroller som beställaren själv bestämmer för att säkerställa
entreprenadens kvalitet. Däremot har beställaren ingen skyldighet att utse en kontrollant (byggledare) och kontrollerna som beställaren utför fråntar inte entreprenören från
något kontraktsenligt ansvar avseende den färdiga VA-anläggningen.
Enligt kap. 3 § 6 AB04 har beställarens kontrollant (byggledare) således även rätt att
närvara vid de kontroller som ska utföras enligt entreprenadhandlingarna för aktuellt
projekt. För VA-ledningsprojekt kan detta t.ex. gälla närvaro vid utsättning av ledningslinjen, kontroll av anläggningsdelar innan de döljs och som inte är åtkomliga okulärt vid en
slutbesiktning samt närvaro vid tryck- och täthetskontroll, vattenprovtagning m.m.
Den sista paragrafen i kap. 3 som avser beställarens kontroll, § 7, gäller skyldigheten att
informera entreprenören om man upptäcker avvikelser vid kontrollen.
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Det är viktigt att som byggledare komma ihåg att:
”Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.” (AB04,
kap.1 § 1 första stycket)
”Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenadens utförande.” (AB04, kap. 3
§ 4)
Det går alltså inte att i efterhand komma och lägga till kontrollmoment som inte finns med
i entreprenadhandlingen utan att detta inte medför en extra kostnad för entreprenören
som beställaren bör ersätta. Det går inte heller att som byggledare att gå in och arbetsleda arbetena vid platskontrollerna under entreprenadtiden då detta är entreprenörens
platschefs och arbetsledares ansvar.

Kontroll av kvalitet (teknisk kontroll)

Kvalitetsuppföljning behöver göras i projektets alla faser. Kontroll av kvalitet i VA-ledningsprojekt avser främst teknisk kvalitet som materialkrav på rör och fyllnadsmassor,
packningskrav, provningar m.m. Syftet med byggledarens kontroll av kvalitet är främst
att entreprenören bygger efter de kvalitetskrav som står i entreprenadhandlingen för
det aktuella projektet. Kvalitetsuppföljningen vilar i huvudsak på entreprenören genom
kvalitetsplanen. Viktigt är för byggledaren är dock att regelbundet följa projektet ute på
arbetsplatsen, att närvara vid kontroller och provningar samt att följa upp entreprenörens
egenkontrollprogram löpande under projektets gång. Hela kapitel 9 är uppbyggt kring
byggledarens kontroll av teknisk kvalitet i VA-ledningsprojekt.

Kontroll av tid

För utförandeentreprenader hanteras entreprenadtidplanen, färdigställandetid, hinder
och rätt till tidsförlängning i AB04 kap. 4 §§ 1-3. Entreprenören är enligt AB04 kap. 4 §
1 skyldig att planera och utföra kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Entreprenörens
arbete ska även redovisas i en tidplan.
I de administrativa föreskrifterna hanteras tider i kapitel AFC.4 Tider enligt AMA AF 21.
Här anges igångsättningstid, eventuella deltider och färdigställandetid för kontraktsarbetena för aktuellt projekt.
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Ett exempel på en entreprenadtidplan för ett VA-arbete visas i Figur 11 nedan.

Figur 11. Exempel på entreprenadtidplan för VA-ledningsprojekt.
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Begreppsbestämningar avseende tid i AMA AF och AB04
Igångsättningstid
Avser den tid då entreprenören tidigast eller senast får påbörja kontraktsarbetena.
Anges under AFC.42 i det aktuella projektets administrativa föreskrifter. (AMA AF
21)
Deltid
Avser den tid när någon del av kontraktsarbetena ska vara färdigställt till en viss
färdigställandegrad. (AMA AF 21)
Färdigställandetid
Avser den tid då arbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning i en
entreprenad. Anges under AFC.45 i det aktuella projektets administrativa föreskrifter. (AMA AF 21)
Kontraktstid
”I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av kontraktsarbetena eller
huvuddel därav.” (AB04, begreppsbestämningarna)
Entreprenadtid
”Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden är
godkänd.”
(AB04, begreppsbestämningarna)
För mer detaljerad information om byggledarens uppföljning av entreprenadtidplanen
hänvisas läsaren vidare till avsnitt ” Uppföljning av entreprenadtidplanen” i kapitel 7.2.

Kontroll av kostnader

Kostnadsuppföljningar av projektbudgeten för aktuellt projekt behöver genomföras
löpande genom hela VA-projektet. Det är oftast projektets projektledare som ansvarar
för detta. Ett projekts totala kostnader består både av kostnader för utredning, projektering, utförande och ersättningar till exempelvis markägare.
Byggledaren är främst behjälplig med kostnadsuppföljning under entreprenadtiden. De
flesta VA-ledningsprojekt ersätts med ett fastpris utan indexreglering (se AMA AF 21 kod
AFA.5 Ersättningsform).
Kontraktssumman är enligt begreppsbestämningarna nedan ersättningen för kontraktsarbetena, d.v.s. de ”arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande.” (AB04, begreppsbestämningar). Ersättning för kontraktsarbeten med justeringar
för ÄTA-arbeten kallas för entreprenadsumma. I många VA-ledningsprojekt är mängderna
upptagna i aktuellt projekts mängdförteckning reglerbara vilket gör att byggledaren
måste finna former för mängdreglering under entreprenadtiden med entreprenören.
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I AB04 är det främst kapitel 6 Ekonomi som hanterar ersättningsfrågor.
Begreppsbestämningar avseende kostnader i AB04
Kontraktssumma
”I kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive
mervärdesskatt.” (AB04, begreppsbestämningar)
Entreprenadsumma
”Kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall
belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdesskatt.” (AB04, begreppsbestämningar)
ÄTA-arbete
”Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.”
(AB04, begreppsbestämningar)

Mängdreglering
Mängdreglering innebär då kontraktsarbetena regleras enligt entreprenörens prissatta
mängdförteckning. Varje arbete i kontraktshandlingen är då prissatt med ett à-pris i
mängdförteckning eller i mängdförteckning med beskrivning.
För mätning av reglerbara mängder samt ersättning av dessa tillämpas ofta någon form
av mät- och ersättningsregler där MER Anläggning är vanligast förekommande för
VA-ledningsprojekt. För att MER Anläggning ska gälla för aktuellt projekt ska den vara
förtecknad som handling i grupp 6 särskilda mät- och ersättningsregler enligt AB04 kap.
1 § 3 i det aktuella projektet kontrakt. Bra att känna till om MER Anläggning är att de
gäller i sin helhet, till skillnad mot AMA Anläggning, som bara gäller för åberopade koder
samt koder uppåt i kodstrukturen, enligt pyramidregeln. Kompletthetskravet gäller för
mängdförteckningar upprättade enligt MER Anläggning. Detta innebär att mängdförteckningen måste omfatta koder och rubriker för alla arbeten som framgår av ritningar,
beskrivningar m.m. och som ska ingå i kontraktsarbetet. (Svensk Byggtjänst 2020c), se
även avsnitt ”Kompletthetskravet och kalkylerbarhet” i avsnitt 7.1. Det kan även finnas
objektspecifika mät- och ersättningsregler för aktuellt projekt.
Exempel på rutiner för mängdreglering finns i avsnitt 7.2 under rubriken ”Uppföljning av
kostnader under entreprenadtiden”.
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ÄTA-arbeten
ÄTA-arbeten hanteras i AB04 kap. 2 §§ 3-5 ÄTA-arbete, § 6 beställning av ÄTA-arbete
och §§ 7-8 underrättelse om ÄTA-arbete samt i kapitel 6 Ekonomi § 1-4 ersättning och
§ 5-7 väsentlig rubbning. ÄTA-arbeten regleras genom avräkning mellan tillkommande
och avgående arbeten (AB04 kap. 6 § 1).
Omfattningen av ett ÄTA-arbete bestäms alltså av skillnaden mellan ändringar, tillägg
och avgående arbeten i förhållande till vad som ingår i kontraktshandlingarna.
Underrättelse om ÄTA-arbete
Entreprenören är skyldig att underrätta beställaren om ett ÄTA-arbete uppkommer
enligt AB04 kap. 2 §§ 7-8 när värdet av ÄTA-arbetet överstiger ett halvt prisbasbelopp.
Underrättelsen behöver enligt AB04 enbart ske skriftligen om detta krav har funnits med
i förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att få med detta krav i det aktuella projektets administrativa föreskrifter under AFC.23 ÄTA-arbeten.
Beställning av ÄTA-arbete
Ett ÄTA-arbete ska beställas skriftligen innan det påbörjas enligt AB04 kap. 2 § 6.
Ersättning av ÄTA-arbeten
ÄTA-arbetet regleras i första hand enligt avtalad à-prislista, prissatt mängdförteckning
eller annan avtalad debiteringsnorm. I andra hand brukar ÄTA-arbeten regleras enligt
självkostnadsprincipen enligt AB04 kap. 6 §§ 9-10. Hur ÄTA-arbeten ska ersättas för
aktuellt projekt anges i projektets administrativa föreskrifter under kod AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten enligt AMA AF 21.
Som byggledare är det nödvändigt att vara väl insatt i innehållet i AB04 för att kunna
stötta beställarens projektledare avseende kostnadsuppföljning. Exempel på rutiner för
ÄTA-hantering finns i avsnitt 7.2 under rubriken ”Uppföljning av kostnader under entreprenadtiden”.
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5. Byggledarens roll
Syftet med detta kapitel är att tydliggöra byggledarens roll i ett VA-ledningsprojekt.
I Figur 12 nedan finns exempel på olika roller i ett VA-ledningsprojekt. Roller i ett VA-ledningsprojekt varierar med projektets storlek, komplexitet, beställarens organisation och
entreprenörens organisation. För mindre projekt kan en person ha flera roller i samma
projekt, t.ex. vara både projekt- och byggledare. För större projekt kan en roll tillsättas
av flera personer. I denna handbok går vi endast igenom byggledaren roll. För samtliga
roller i ett VA-ledningsprojekt hänvisas läsaren till Projekthandboken VA (Mårtensson
m.fl., 2019a).

Mätingenjör

Entreprenadingenjör

Projektcontroller
Kommunikatör

KMAansvarig
GIS-ingenjör
Entreprenör

Ombud

Drifttekniker
Yrkesarbetare

Beställare

Platschef

Ombud
Ev. arbetsledare
UE

Byggledare

BAS-U

VA-projektör

Projektledare
Teknikansvarig VA

Geotekniker
BAS-P
Abonnentingenjör

Figur 12. Exempel på olika roller i ett VA-ledningsprojekt under utförandefasen.

Rollen byggledare är varken definierad i AB04 eller i AMA Anläggning men är idag ett
vedertaget begrepp för beställarens representant, framförallt i projekts utförandefas.
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Vi har valt att i denna handbok definiera byggledarens roll så här:
Byggledarens roll är att som beställarens representant i samarbete med:
• Beställarens projektör ge input till förfrågningsunderlaget avseende byggtid,
byggbarhet, kalkylerbarhet, kontrollnivå m.m.
• Entreprenören på arbetsplatsen säkerställa att entreprenaden utförs enligt
entreprenadhandlingarna.
• Beställarens projektledare stötta med kostnadsuppföljning, uppföljning av entreprenadtidplan, arbetsmiljö m.m. under entreprenadtiden.
Andra vanliga arbetsuppgifter som byggledaren hanterar åt beställarens projektledare
och/eller ombud kan vara att:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Granskar entreprenörens KMA-plan (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) innan entreprenadstart.
Hålla byggmöte och eventuell teknikmöten.
Skriva protokoll vid byggmöten och eventuell teknikmöten.
Närvara vid och skriva protokoll vid syn innan entreprenadstart.
Kontroll av yrkesbevis för entreprenörens personal (t.ex. ID06, svetscertifikat,
förarbevis, godkänd hygienutbildning m.m.) samt intyg för maskiner m.m.
Besöka entreprenaden löpande under entreprenadtiden samt dokumentera och rapportera eventuell avvikelser till beställarens projektledare och
entreprenörens platschef.
Vara kontrollant vid byggarbetsplatsen under entreprenadtiden.
Förmedla och agera bollplank mellan beställarens projektledare (och även
beställarens teknikansvarig/VA-projektör) och entreprenören i frågor som
uppstår i projektet och aktivt delta i att hitta lösningar på eventuella problem som
uppkommer.
Granska olika handlingar som entreprenören tillhandahåller beställaren under
entreprenadtiden som t.ex. entreprenörens dagbok, uppmätningsprotokoll för
mängdreglering, provningsprotokoll och relationsunderlag.

Byggledaren kan vara upphandlad konsult eller arbeta i beställarens organisation.
Oavsett vilket är det viktigt för att underlätta byggledarens arbete att hen, om möjligt,
har befogenheter att ta produktionsbeslut som entreprenören aviserar om inom en rimlig
beloppsgräns för aktuellt projekt. I kommunala VA-verksamheter är delegation av ekonomiska befogenheter till externa byggledare inte alltid möjlig p.g.a. den kommunala delegationsordningen. Då är det extra viktigt att byggledaren och beställarens representant
som har ekonomiska befogenheter (projektledare eller ombud) har en löpande och tät
dialog under entreprenadtiden för att förkorta ledtider för produktionsbeslut som ska
kommuniceras till entreprenören.
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Det är också viktigt att som byggledare vara väl insatt i den teknik som byggs, vilka tillstånd som gäller för projektet samt vara bra på att kommunicera med beställare, entreprenör och berörda fastighetsägare och eventuella näringsidkare.
Tänk på att byggledarens roll och arbetsuppgifter kan variera från projekt till projekt.
T.ex. varierar rollen och arbetet beroende på storlek och komplexitet på projektet och
hur beställarens organisation ser ut i övrigt. Det är därför viktigt att innan ett nytt
projekt startar gå igenom arbets- och ansvarsfördelning samt befogenheter mellan
beställarens ombud, projektledare och byggledare, både för att undvika dubbelarbete
och för att undvika att arbete faller mellan stolarna.

VA-sanering i bostadsområde.
Foto: Helena Mårtensson
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6. Byggledarens samarbete
med entreprenören
Ett av målen med denna handbok är att främja samarbetet mellan beställare och
entreprenör i utförandefasen genom aktiv byggledning från beställaren. Syftet med detta
kapitel är att utifrån olika perspektiv och roller titta på hur ett väl fungerande samarbete
kan se ut. För att säkerställa VA-ledningsprojektets kvalitet är det nödvändigt att samarbetet mellan beställaren och entreprenören i det aktuella projektet fungerar så bra som
möjligt, oavsett vilken entreprenadform VA-projektet utförs i. Se Figur 13 nedan.

Driftorganisation
Rörleverantör

Teknikkonsult

Beställare

Hållbar
VA-anläggning
enligt Svenskt
Vattens mål

Entreprenör

Figur 13. Samarbete mellan beställare och entreprenör för bästa resultat för projektet
(Mårtensson m.fl., 2019a).

Följande står att läsa i förordet till AB04 i det näst sista stycket:
”Med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet
av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott
resultat. Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen
för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.” (AB04,
förord, stycke 7)
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Vi som författare till denna handbok ser samarbetet mellan beställaren och entreprenören i allmänhet och samarbetet mellan beställarens byggledare och entreprenörens
platschef i synnerhet som avgörande för ett projekts framgång avseende att säkerställa
projektets tekniska kvalitet. Vi är också övertygade att det går att ha ett långtgående
samarbete även inom den ansvarsfördelning som råder i VA-ledningsprojekt som utförs
med AB04 (eller ABT06) som grund.
Det är viktigt att kunna regelverket och förstå varandras roller och ansvarsområde som
beställare respektive entreprenör för att utveckla ett bra samarbete, t.ex. är det viktigt
att som byggledare veta att:
”Entreprenören är ensam behörig att leda entreprenadens utförande.”
(AB04 kap. 3 § 4).
Samarbetet för varje enskilt projekt behöver utvecklas utifrån den projektorganisation
och de individer som arbetar i det aktuella projektet. Några saker som kan underlätta ett
bra samarbete från beställarens sida är att:
•
•
•

•

Beställarens byggledare finner enkla och praktiska samarbetsformer avseende
beställarens kontroll med entreprenörens platschef eller arbetsledare.
Beställarens byggledare är ute på arbetsplatsen ofta.
Beställarens byggledare är närvarande vid provningar och kontroller samt följer
upp entreprenörens egenkontroller löpande under entreprenadtiden tillsammans
med entreprenörens platschef eller arbetsledare.
Beställarens ombud, projektledare och byggledare är tillgängliga för att snabbt
kunna fatta beslut som påverkar entreprenörens framdrift så att arbetet ute på
arbetsplatsen flyter på.

Samarbete kring KMA-frågor

Det är viktigt att entreprenören i ett tidigt skede kan visa upp en plan för hur de planerar
att bedriva sitt KMA-arbete (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete). Som vi kikat på
i kapitel 3.3. ska entreprenören upprätta en projektspecifik kvalitets- och miljöplan för
aktuellt projekt där hen vidare preciserar aktuella kontrollmoment i ett kontrollprogram
och vidare i tillhörande egenkontroller. Entreprenören projektanpassar även arbets
miljöplanen från förfrågningsunderlaget och är ansvarig BAS-U i aktuellt projekt.
Även om entreprenören har ansvar att ta fram och följa en KMA-plan kan byggledaren
med fördel gärna kalla entreprenören till ett separat KMA-möte innan entreprenadstart.
Vid KMA-mötet kan beställare och entreprenör tillsammans komma överens om ett systematiskt arbetssätt för att följa upp entreprenörens egenkontroll under entreprenadtiden
samt hitta en lämplig nivå på kontrollerna, om inte detta redan är specificerat i entreprenadhandlingen. Det är särskilt viktigt att byggledaren kommer med tydlig feedback
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tidigt i projektet på det arbetssätt och verktyg som presenteras av entreprenören då det
kan vara svårt att ändra på i efterhand. En tydlig kommunikation kring KMA-frågor kan
komma att förhindra många missförstånd och bidra till ett gott samarbete mellan beställare och entreprenör under entreprenadtiden.

Att samarbeta ute på arbetsplatsen

Byggledarens närvaro och den relation som hen etablerar hos entreprenörens produktionspersonal, och vice versa, förenklar mottagandet av eventuella synpunkter på entreprenörens arbete. Det är nödvändigt att byggledaren har mandat för att kunna fatta
beslut ifall en situation uppstår som kräver snabba åtgärder, t.ex. vid arbetsmiljörisker.
Samtidigt är det väsentligt att byggledaren delar med sig av de observationer som hen gör
under de perioder som hen tillbringar ute på projektet.
Även om byggledarens närvaro är viktigt så är det viktigt att byggledaren respekterar
entreprenörens rutiner och arbetsprocesser och är klar över att entreprenören är ensam
behörig att leda entreprenadens utförande enligt AB04 kap. 3 § 4. En byggledare ska inte
arbetsleda entreprenörens yrkesarbetare ute på arbetsplatsen. Uppstår det frågor från
yrkesarbetarna till byggledaren, vilket är bra, tar byggledaren dessa frågor med entreprenörens platschef eller arbetsledare som därefter förmedlar eventuella beslut till yrkesarbetarna. Trots att byggledaren inte arbetsleder arbetsplatsen har hen rätt att stoppa
arbetsmomentet om hen finner det felaktigt eller farligt/riskfyllt.
Utan att ta över något ansvar bör ambitionen vara att byggledaren ska fungera som entreprenörens hjälpande ögon för att följa entreprenadhandlingen ute på arbetsplatsen.

Kommunikation för ett bra samarbete

Även om byggledaren är beställarens representant så är hens förmåga att samarbeta
med entreprenörens platsorganisation avgörande för projektets fortskridande och framgång. Att vid startmötet komma överens om rutiner för kommunikation underlättar ofta
samarbetet mellan beställare och entreprenör under entreprenadtiden. Det viktigaste
ur kommunikationssynpunkt för byggledaren är att vara tillgänglig så att entreprenören
snabbt kan få svar t.ex. vid oklarheter i entreprenadhandlingarna.

Samarbete mellan beställarens byggledare & entreprenörens platschef

Ett av de viktigaste samarbetena under entreprenadtiden är det mellan beställarens
byggledare och entreprenörens platschef. Fungerar inte detta så finns det en risk att det
går ut över projektets kvalitet, tidplan och ekonomi. I Figur 14 nedan finns en illustration
på ett konstruktivt samarbete mellan beställarens byggledare och entreprenörens platschef.
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Figur 14. Illustration av praktiskt samarbete kring olika arbetsuppgifter mellan beställarens
byggledare och entreprenörensplatschef.

Samarbete mellan beställarens byggledare & projektledare

Förutom att som byggledare vara beställarens representant ute på byggarbetsplatsen
under entreprenadtiden finns det många arbetsuppgifter som beställarens projekt- och
byggledare samarbetar kring. Då byggledarens roll kan variera från projekt till projekt är
det viktigt att beställarens projektledare och byggledare är överens om vem som gör vad
innan entreprenadstart. I Projekthandboken VA (Mårtensson m.fl., 2019a) är projektledarens roll tydligt definierad.

Samarbete mellan beställarens byggledare & teknikansvarig/
VA-projektören

Projektets teknikansvariga kan vara VA-projektören eller en VA-ingenjör i VA-huvudmannens organisation. Projektets teknikansvariga är byggledarens största resurs för
stöttning i teknikfrågor och frågor på entreprenadhandlingens tekniska beskrivningar
och ritningar under entreprenadtiden. Har den teknikansvariga dessutom upprättat
förfrågningsunderlaget har de en stor detaljkunskap både kring det som står i projektets handlingar samt bakgrunden till varför det står som det gör. Bakgrundsinformation
ska inte underskattas då projektet ibland blir mer förståeligt och projektdeltagarna blir
mer motiverade då man förstår varför projektet byggs som de gör. Den teknikansvariga
är också en värdefull resurs för byggledaren vid mängdkontroller utifrån entreprenörens uppmätningsprotokoll samt för granskning av entreprenörens relationsunderlag.
I projekteringsfasen kan byggledaren med sin praktiska erfarenhet vara behjälplig med
inspel till VA-projektören som upprättar förfrågningsunderlaget, se vidare ”Byggledarens
inspel till förfrågningsunderlaget” i kapitel 7.1.

45

Samarbete mellan beställarens
byggledare och entreprenörens
yrkesarbetare vid nyanläggning
av ett LTA-system.
Foto: Mats Svensson.

Samarbete mellan beställarens byggledare & entreprenörens
yrkesarbetare

Även om byggledaren inte ska ge entreprenörens yrkesarbetare några direktiv hur
anläggningen ska byggas är samarbetet och byggledarens närvaro viktig för yrkesarbetarnas engagemang och motivation. Bara att stanna och prata och berätta om bakgrunden
till projektet, varför vi bygger just denna VA-anläggning just nu och varför det är så viktigt,
ökar yrkesarbetarnas motivation och ger mening till varför det aktuella projektet byggs
och varför deras insats är så viktig.

Samarbete mellan beställarens byggledare & besiktningsmannen

Byggledaren kan göra en hel del förberedande arbete för att underlätta för besiktningsmannen inför slutbesiktningen.
Några tips är att:
•

•
•

•
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Utföra funktionskontroll/okulärbesiktning av VA-anläggningens anordningar
(ventiler, brunnar m.m.) tillsammans med entreprenören innan slutbesiktningen.
Beställarens byggledare upprättar ett protokoll som sedan biläggs slutbesiktningsprotokollet. Detta sparar tid och resurser vid slutbesiktningen.
Granska relationsunderlag (utförs eventuellt av beställarens teknikansvariga) och
meddela eventuella avvikelser till besiktningsmannen innan slutbesiktningen.
Granska samtliga provningsprotokoll t.ex. filmer och filmprotokoll från rörinspektion, protokoll från tryck- och täthetskontroller, protokoll för godkända vattenprover för dricksvattenledningar, nöjdförklaringar från markägare m.m. och
meddela eventuella avvikelser till besiktningsmannen innan slutbesiktningen.
Sammanställa besiktningsunderlaget till besiktningsmannen i god tid innan slutbesiktningen.

Vad säger de som jobbar i branschen om samarbete mellan olika roller?
Så här svarade Mats som är platschef på VA-gruppen och Andreas som är platschef
på PEAB Anläggning, på några frågor som vi ställde om samarbetet med byggledaren under entreprenadtiden:
Vad är det viktigaste beställarens byggledaren kan bidra med till dig som platschef/
arbetsledare för att underlätta för dig att bygga en VA-anläggning av så hög kvalitet som
möjligt?
Mats: ”Det viktigaste är att byggledaren är bra påläst och kunnig i det VA-anläggningen gäller. Det är också viktigt att byggledaren fungerar som ett bollplank i olika
frågor som uppkommer under arbetets gång.”
Andreas: ”Kommunikationen med kommunens VA-avdelning är det viktigaste om det
är en kommunal anläggning man bygger. Det är viktigt att man i början beslutar om
hur kommunikationsvägarna ska gå. Om kommunen har en stark VA-organisation
med personal som är engagerad i projektet kan det i många fall vara smidigare att ha
en direkt kontakt mellan entreprenören och VA-avdelning, men då är det viktigt att
byggledaren får ta del av all kommunikation. Frågor om materialval, inkopplingar mot
befintliga anläggningar och samordning med driftpersonal är sådant som man vill ha
hjälp av byggledaren med som entreprenör.”
Hur ofta önskar du att byggledaren är ute på arbetsplatsen och hur vill du helst kommunicera med byggledaren?
Mats: ”Flyter bygget på bra räcker det att byggledaren är på plats 1-2 dagar i veckan.
Det är viktigt att kunna nå byggledaren på telefon/e-post när det behövs.”
Andreas: ”En gång i veckan är lagom att byggledaren är ute på arbetsplatsen. Teknikmöten, telefon och Teams är bra kommunikationsvägar. Man behöver samtliga för att
det ska bli en smidig dialog.”
Vad är den viktigaste egenskapen hos beställarens byggledare för att hen ska bidra till
ett bra samarbete mellan beställare och entreprenör under entreprenadtiden?
Mats: ”En bra egenskap är att byggledaren och entreprenörens platschef har bra
kommunikation under hela byggtiden.”
Andreas: ”Att man har kunskap om det som byggs.”
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Så här svarade Anna, projektledare på NSVA, Ida, projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Helena, projektledare i Ängelholms kommun, på
några frågor som vi ställde om samarbetet med byggledaren under entreprenadtiden:
Vad är det viktigaste byggledaren kan bidra med till dig som projektledare för att underlätta i ditt arbete?
Anna: ”Det är att byggledaren följer entreprenaden på plats och rapporterar framdrift, eventuella problem och avvikelser till mig som projektledare.”
Ida: ”Att vara på plats ofta! Genom att vara på plats kontinuerligt kan eventuella
problem/svårigheter som uppstår fångas upp direkt, detta leder till ett effektivare
arbete och i längden bättre resultat. Som projektledare har man inte den möjligheten
att vara ute på plats så ofta som det oftast krävs.”
Helena: ”Att vara aktiv på arbetsplatsen och att vara lösningsorienterad och positiv.”
Hur ofta önskar du att byggledaren är ute på arbetsplatsen?
Anna: ”2-3 gånger per vecka”.
Ida: ”Skulle vilja säga att det är väldigt beroende på typ av projekt. I ett mer komplicerat projekt med mycket oförutsedda händelser behöver byggledaren vara på plats
oftare, oftast flera gånger i veckan. I enklare projekt kan byggledaren vara ute mer
sällan.”
Helena: ”2-3 gånger i veckan, gärna vid olika tider och dagar.”
Vad är den viktigaste egenskapen hos byggledare för att hen ska bidra till ett bra samarbete mellan beställaren och entreprenören under byggtiden?
Anna: ”Flexibel och lyhörd. Förmåga att kunna samarbeta med entreprenören. Alla
entreprenörer är olika och arbetar på olika sätt. Det är viktigt att byggledaren kan
känna av detta. Sedan så klart tekniskt kunnande/kompetens.”
Ida: ”Tydlig, lojal och öppen.”
Helena: ”Att inte söka konflikter utan att vilja samarbeta, att inte enbart se till pengar/
tid, även om det så klart är väldigt viktigt, utan att aktivt arbeta för en god relation
med förtroende.”
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Så här svarade Lars, VA-projektör och teknikansvarig för VA-frågor under entreprenadtiden i VA-projekt på EnviDan AB på frågor som vi ställde om samarbetet med
byggledaren under entreprenadtiden:
Vad är det viktigaste byggledaren kan bidra med till dig som teknikansvarig/VA-projektör för att underlätta för dig i din roll som teknikansvarig under entreprenadtiden?
”Byggledaren bör vara inläst och införstådd i entreprenadhandlingen och ha en övergripande insikt i projektet.
Byggledaren ska hålla ihop och strukturera teknikmöten och byggmöten och annat
administrativt så att teknikansvarig/projektör kan koncentrera sig på sitt område.
Byggledaren bör använda sig av frågor- och svarsformulär för teknikfrågor vid teknikmötena så att mötena håller en tydlig struktur.”
Vad är den viktigaste egenskapen hos byggledare för att hen ska bidra till ett bra samarbete mellan beställaren och entreprenören under byggtiden?
”Strukturerad och noggrann, vara lyhörd för både beställarens och entreprenörens
åsikter, vara lösningsorienterad och ha förmågan att hantera/lösa meningsskiljaktigheter och konflikter.”

Så här svarade en besiktningsman med många års erfarenhet på följande fråga:
Vad ser du som det viktigaste beställarens byggledare kan bidra med till besiktningsman
för att underlätta och säkerställa en effektiv slutbesiktning?
”Att hjälpa till med att samla in uppgifter till besiktningsmannen inför slutbesiktningen och att se till så att entreprenören inte anmäler entreprenaden klar för slutbesiktning innan samtlig dokumentation är överlämnad. Underlagen ska helst vara
genomgångna och godkända av beställaren.”

Så här svarade några yrkesarbetare från VA-gruppen på följande fråga:
Vad ser ni som byggledarens viktigaste egenskap för att ge entreprenören förutsättningar att bygga en så bra VA-anläggning som möjligt?
”Det viktigaste för oss är att byggledaren är tydlig i sitt budskap/agerande när det
gäller utförandet och tolkningen av bygghandlingen.”
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Läsanvisning del 2:
I denna del av handboken hittar du som läsare en beskrivning av byggledarens arbete
genom de projektfaser som vi som skrivit denna handbok önskar att beställarens byggledare är delaktig i samt checklistor för administrativ och teknisk kontroll utifrån olika
typer av VA-ledningsprojekt.
Den administrativa checklistan i kapitel 8 är direkt kopplad till arbetsbeskrivningen över
byggledarens arbetsuppgifter genom projektfaserna i kapitel 7.
Kapitel 9 avser checklistor för teknisk kontroll och är utformad utifrån generella
tekniska kontrollmoment, kontrollmoment utifrån VA-ledningsprojekttyp, kontroll
moment utifrån ledningsmaterial samt kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar,
se vidare avsnitt ”Kapitlets uppbyggnad” i kapitel 9.
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DEL 2

KONTROLL- OCH
BYGGLEDNING I PRAKTIKEN
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7.

Byggledarens praktiska kontroll

Syftet med detta kapitel är att utifrån VA-projektets projektfaser beskriva byggledarens
praktiska arbete och kontroll.
Fokus för byggledarens arbete ligger i projektets utförandefas, d.v.s. under VA-projektets
entreprenadtid, men har man tillgång till en erfaren byggledare kan de även komma med
värdefulla inspel vid framtagandet av förfrågningsunderlaget i projekteringsfasen och
även i projektets avslutningsfas. I Figur 15 nedan är de ljusgröna projektfaserna de där
beställarens byggledare bör ha en aktiv roll i VA-projekt.

Utförandefasen
(entreprenadtiden)

Projekteringsfasen

Utredningsfasen

Upphandlingsfasen

Driftfasen

Avslutningsfasen

Figur 15. Alla projektfaser genom ett VA-projekt samt de projektfaser som byggledaren bör ha
en aktiv roll i (ljusgröna rutor).

7.1 Byggledaren i projekteringsfasen
Möten

Startmöte med projektledaren
Byggledaren kan som tidigare nämnts vara en upphandlad konsult eller vara anställd i
VA-verksamheten hos beställaren. Oavsett är det bra att ha ett startmöte med det aktuella projektets projektledare där projektplanen gås igenom och en ansvars- och arbetsfördelning görs mellan projektets projektledare och byggledaren för att undvika att
arbetsuppgifter görs dubbelt eller faller mellan stolarna.
Delta i projekteringsmöten
En erfaren byggledaren har stor erfarenhet avseende VA-projekts byggbarhet, entreprenörens framdrift, trafikavstängningar, arbetsområdets storlek, förbipumpning, återställning, samordning med andra ledningsägare m.m. Det kan därför vara en fördel att engagera byggledaren i detaljprojekteringen under projektets projekteringsfasen om det finns
möjlighet till det. Även om byggledaren inte är med under hela projekteringsfasen kan det
vara bra att ha med hen under projekteringsmötena i slutet av projekteringsfasen och då
framförallt vid granskning av VA-projektets förfrågningsunderlag.
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Nybyggnation av
spillvattenpumpstation
Foto: Helena Mårtensson
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Kompletterande utredningar

Denna uppgift faller i huvudsak på projektets projektledare och teknikansvariga, men det
kan vara bra för byggledaren att känna till vilka frågor man bör ställa sig för att säkerställa att utredningarna från utredningsfasen är kompletta eller om det är någonting som
behöver kompletteras under projekteringsfasen. Nedan följer ett par exempel på frågor
att ställa sig i ett VA-ledningsprojekt:
•
•
•
•

•
•
•

Har beställarens materialvalspolicy följts?
Har nödvändiga befintliga ventiler och brandposter funktionskontrollerats?
Behöver ytterligare ventiler övervägas att motioneras eller brandposter testas i
det fall att någon inte fungerar?
Är VA-kartunderlaget kontrollerat genom inmätning så att det stämmer mot
verkligheten avseende läge, ledningsdimensioner och ledningsmaterialmaterial?
Speciellt viktigt är att göra anslutningskontroller där nya självfallsledningar ska
ansluta till befintligt ledningsnät.
Behöver man gräva provgropar för att lägesbestämma befintliga ledningar och
kablar som korsas i det aktuella projektet?
Finns behov av kompletteringar till den geotekniska undersökningen t.ex. avseende grundvattennivåer eller fler eller djupare provpunkter?
Finns kapacitet i omkringliggande ledningsnät för projektets omfattning, t.ex. för
spolning och täthetskontroll med vatten?

Hantering av tillstånd

Även om det vanligtvis inte är byggledaren som söker några tillstånd behöver hen ändå
känna till vilka tillstånd som finns och innehållet i respektive tillstånd. Det är även bra att
kontrollera med beställarens projektledare så att alla nödvändiga tillstånd och anmälningar är sökta och erhållna. Är det t.ex. något tillstånd som behöver kompletteras eller
förlängas? Tillstånd är ofta tidsbegränsade och kan behöva sökas igen eller förlängas om
projektets tidplan har skjutits fram.
Exempel på frågor som byggledaren kan ställa sig avseende tillståndshantering:
•
•
•

•

Stämmer förfrågningsunderlagets och ledningsrättens arbetsområdesgränser
överens?
Behöver ledningstillståndet från Trafikverket förlängas innan entreprenadstart?
Finns där perioder när man inte får utföra vissas arbeten, t.ex. grävning genom
diken (vattenverksamhet, strandskyddsdispens) eller grävning genom odlingsrösen (biotopskyddsdispens)?
Är alla arkeologiska undersökningar som krävs utförda?

Nedan listas exempel på tillstånd och anmälningar som kan behöva sökas för ett VA-ledningsprojekt och vara godkända innan entreprenaden handlas upp är:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmälan för samråd enligt kap. 12 § 6 miljöbalken (s.k. 12:6-samråd).
Strandskyddsdispens enligt kap. 7 § 18c-d miljöbalken.
Biotopskyddsdispens enligt kap. 7 § 11 miljöbalken.
Samråd om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kap. 2 kulturmiljölagen.
Anmälan om arbete inom vattenskyddsområde.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Anmälan om mellanlagring av massor.
Anmälan om vattenverksamhet enligt kap. 11 § 3 miljöbalken.
Ledningstillstånd, enligt § 44 väglagen.
Grävningstillstånd i kommunal mark och tillstånd från externa ledningsägare.
Avtal för att korsa diken och befintliga ledningar och kablar med t.ex. diknings
företag och andra lednings- och kabelägare för gas, fjärrvärme, el, fiber m.m.
Ledningsrätt eller servitutsavtal för nya VA-ledningar.
Föranmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket.
Anmälan om byggarbetsplats till Skatteverket.

Förbiledning av vattendrag vid
förläggning av nya VA-ledningar
under en bäck.
Foto: Helena Mårtensson.
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Omgivningspåverkan

För VA-projekt påverkas nästan alltid omgivningen på något sätt. Med omgivnings
påverkan menar vi påverkan på t.ex. omkringliggande fastigheter, tredje man och naturmiljöer. Frågor som kan vara bra att ställa sig som byggledare för att kontrollera att man
har hanterat eventuell påverkan på omgivningen är t.ex.:
•
•
•
•

•
•
•
•

Är viktiga verksamheter och deras behov inventerade vid behov av vattenavstängningar och trafikomläggningar?
Har VA-projektören varit på platsbesök tillsammans med beställaren för att se
hur det hade fungerat att utföra projektet i befintlig miljö?
Är markfrågor hanterade genom ledningsrätt eller servitutsavtal där detta är
aktuellt?
Finns behov av inventeringar, fastighetsbesiktningar, riskanalys och/eller vibrationsmätningar? Beakta behov av dokumentation av befintliga förhållanden och
intilliggande områden, t.ex. vägar, allmän platsmark och privat tomtmark.
Finns det begränsningar kring längd på schaktgropar avseende tillgänglighet till
fastigheter m.m.?
Har en planering gjorts för tillfällig vattenförsörjning och eventuell förbipumpning av avloppsvatten?
Hur ska vatten från länspumpning suspendera innan det släpps vidare till vattendrag eller avloppsledningar?
Har man kommunicerat påverkan till allmänheten på ett fullgott sätt och med
tillräcklig varsel genom utskick, informationsmöten, skyltning m.m.?

Samordning vid samförläggning

Samordning för eventuell samförläggning behöver ofta göras med andra avdelningar inom
den kommunala organisationen som t.ex. gata, park, trafik och belysning. Samordning kan
även behöva göras med Trafikverket eller externa ledningsägare för fiber, el, tele, fjärrvärme/fjärrkyla och gas. Projektledaren brukar ha skickat ut en samordningsförfrågan
eller hållit ett samordningsmöte i ett tidigare skede av projektet. Vid samordning med
externa ledningsägare eller andra kommunala avdelningar behöver byggledaren säkerställa att arbetet fungerar smidigt under projektets utförandefas. T.ex. om en extern ledningsägare för el- och fiber ska leverera material till entreprenören behöver byggledaren
ha koll på att detta sker i rätt tid och till rätt plats under entreprenadtiden.

Byggledarens inspel till förfrågningsunderlaget

VA-projektören är expert på dimensionering av VA-ledningsnätet, att välja rätt material
och funktion på VA-ledningar och VA-anordningar samt att upprätta förfrågningsunderlag. VA-ledningsprojekt är ofta komplexa och det är många andra teknikområden och
faktorer som styr t.ex. VA-anläggningens utformning, placering och framdriften under
entreprenadtiden. Det kan därför finnas synergieffekter att involvera beställarens byggledare, som ofta har stor erfarenhet av VA-projekt i utförandefasen, för att få med sig
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hens erfarenheter kring detta redan i förfrågningsunderlaget. Några exempel på med vad
byggledaren kan vara behjälplig med avseende inspel till förfrågningsunderlaget anges i
underrubrikerna nedan. Vad byggledaren kan vara behjälplig med beror så klart på byggledarens bakgrund och tidigare erfarenheter. Många byggledare har sin bakgrund som
entreprenörer medan en del har sin bakgrund som beställare eller tekniska konsulter. En
byggledare ersätter inte VA-projektören som är expert på att upprätta kompletta förfrågningsunderlag med alla dess ingående handlingar. Det är VA-projektörens roll och ansvar
att ta fram det kompletta förfrågningsunderlaget.
Kompletthetskravet och kalkylerbarhet
Byggledaren kan vara behjälplig med att vid granskning av förfrågningsunderlaget kontrollera att mängdförteckningen uppfyller kompletthetskravet, att mängder är angivna
på rätt kodnivå och att det är rätt enhet för mät- och ersättningsregeln i mängdförteckningen (förutsatt att MER Anläggning har kontraktstecknats för aktuellt projekt). Då
MER Anläggning gäller som en del av kontraktet gäller kompletthetskravet. Kompletthetskravet innebär att mängdförteckningen ska omfatta koder och rubriker för de
arbeten som framgår av ritningar, beskrivningar m.m. och som ska ingå i kontraktsarbetena (Svensk Byggtjänst, 2020c).
Kalkylerbarhet av t.ex. hjälparbeten som anges i aktuellt projekts tekniska beskrivning
under BCB Hjälparbeten i anläggning är ibland svåra att som beställare ange alla förutsättningar för så att entreprenören anser att arbetet är kalkylerbart vid prissättning av
mängdförteckningen i anbudsskedet. Några koder för hjälparbeten som ofta förekommer
i VA-ledningsprojekt är koder under BCB.1 Hantering av vatten, BCB.3 Tillfälliga åtgärder för
skydd m m av ledning och kabel, BCB.4 Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m, BCB.7 Åtgärder för allmän trafik och BCB.8 Diverse hjälparbeten i anläggning.
Här kan eventuellt byggledarens praktiska erfarenhet av denna typ av arbeten hjälpa
VA-projektören att beskriva arbetena så att de blir kalkylerbara för entreprenören i
anbudsskedet.
Igångsättningstid och färdigställandetid
Att uppskatta kontraktstiden för ett VA-ledningsprojekt är inte alltid så lätt. Ofta
tar VA-ledningsprojekt längre tid än vad man tror, speciellt om flera ledningar ska
läggas parallellt, om schakterna är djupa, om ledningar läggs i befintliga gator i stadsmiljö och arbetsområdet är trångt. Vid förläggning av självfallsledningar med schaktsläde/spontkassett lägger man kanske mindre än 5 m ledning om dagen om förhållandena är svåra. Det kan vara en fördel om beställarens projektledare har en väl
tilltagen entreprenadtid för att inte pressa projektet avseende tidsaspekten om
detta inte är nödvändigt för projektet. Har byggledaren varit med i flera liknande VAprojekt tidigare kan hen ha värdefull erfarenhet om vad en rimlig kontraktstid kan vara att
ange i förfrågningsunderlaget för aktuellt projekt.
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Byggbarhet & framdrift
Ledningars placering, arbetsområdets storlek, hantering av schakt- och fyllnadsmassor
m.m. påverkar byggbarheten, d.v.s. hur lätt eller svårt det är att utföra det aktuella VA-projektet, samt entreprenadens framdrift. Det är många beslut som fattas i projektets utredningsfas och vidare i projekteringsfasen, vid upprättandet av förfrågningsunderlaget, som
påverkar byggbarhet och framdrift i utförandefasen. De flesta av dessa beslut är fattade i
projektet innan byggledaren kommer in i projektet, men det kan ändå vara värt att trycka
på några saker som är viktiga i ett VA-projekt kring byggbarhet och framdrift:
•

•
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VA-ledningarnas placering i förhållande till t.ex. Trafikverkets vägar, järnväg samt
till andra ledningsslag som gas, el och fiber kan ha stor betydelse både för entreprenadens framdrift och för beställarens kostnader i projektet. Det är inte alltid
möjligt att välja var ledningarna ska placeras eftersom detta bland annat styrs
av befintliga förhållanden. Är det nödvändigt att t.ex. placera nya VA-ledningar
inom säkerhetszonen till Trafikverkets väg för att det inte finns några alternativ
behöver man redan i ett tidigt skede i projektet ta höjd för t.ex. ökade kostnader
för tillfälliga vägtrafikanordningar och skyddsanordningar.
Arbetsområdets storlek är en annan faktor som kan ha stor betydelse avseende
byggbarhet och framdrift. För att entreprenören ska kunna bedriva sina arbeten
så effektivt som möjligt behöver hen tillräcklig plats. Inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv för att kunna ställa slänterna säkert samt att t.ex. hålla sin personal
utanför Trafikverkets skyddszon vid VA-arbeten parallellt med Trafikverkets
vägar. Men även för att ha plats till tillfälliga upplag för schakt- och fyllnadsmassor, materialupplag, maskiner och personal. Har man redan i förfrågningsunderlaget tänkt igenom hur brett arbetsområde entreprenören kan behöva för
aktuellt projekt samt tittat på lämplig etableringsplats och transportvägar har
man som beställare vunnit mycket. Ofta blir arbetsområdet bredare än vad man
tror när man ska ta hänsyn till allting som ska få plats inom det! Det kan ofta vara
svårt att ändra arbetsområdets bredd under entreprenadtiden då ledningsrätter
eller markavtal redan är beslutade. Ett exempel på arbetsområdets bredd för
en VA-ledning i åkermark parallellt med Trafikverkets väg framgår av Figur 16.
nedan. Här är arbetsområdets bredd ca 25 m. Det är inte alltid det finns så mycket
utrymme. I bilden efter figuren är arbetsområdets bredd ca 15 m. När arbetsområdets bredd är begränsad, t.ex. vid VA-saneringar i befintliga bostadsområde
är det ofta nödvändigt att föreskriva användning av spontkassett/schaktsläde i
projektets förfrågningsunderlag.

Exempel på arbetsområde för VA-ledningsarbete i åkermark vid Trafikverksväg

Figur 16. Exempel på principsektion för att illustrera arbetsområdets bredd för ett VA-
ledningsprojekt i åkermark intill en Trafikverksväg med hastighetsbegränsning 70 km/h.
Illustration: Lars Carlsson.

Ca 15 m brett arbetsområde för förläggning av över
föringsledningar för dricksvatten på ca 1,5 m djup.
Foto: Helena Mårtensson.
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Kravnivå för entreprenörens kontroll
Beställaren ställer de flesta kvalitetskraven som byggledaren ska kontrollera i förfrågningsunderlaget. Även om det inte är byggledarens huvudsakliga uppgift finns det stora
möjligheter att styra entreprenörens kontroll genom att skriva in en ”lagom” nivå på
denna i projektets förfrågningsunderlag. Många kontrollmoment hamnar under respektive produktionsresultat (BSAB-kod) i den tekniska beskrivningen om denna är ansluten
till AMA Anläggning.
Som nämndes i avsnittet om kontrollplaner finns det möjlighet för beställaren att ställa
mer detaljerade tekniska krav på vad entreprenörens egenkontroller ska innehålla i en
entreprenad under aktuell kod och rubrik under YHD Kontrollplaner i AMA Anläggning
20. Vanligtvis är det entreprenören som själv anger vad som ska kontrolleras i sina egenkontroller utifrån entreprenadhandlingen. För VA-ledningsprojekt kan koden YHD.1121
Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät användas om beställaren redan i förfrågningsunderlaget vill ange vad, när, var, hur och varför entreprenören ska kontrollera ett visst
arbete. På detta sätt kan beställaren redan i förfrågningsunderlaget ange en ”lagom”
kontrollnivå och en lagom frekvens av relevanta kontroller som både entreprenören och
projektets byggledare kan kontrollera i projektets utförandefas. Att ställa sig frågan varför
man gör en viss kontroll kan vara till hjälp för att inte ställa onödiga krav på entreprenören
att utföra kontroller som beställaren inte följer upp. För många krav på kontroller samt
dokumentation av dessa riskerar att entreprenören missar att utföra och dokumentera
de kontrollmoment som verkligen är viktiga för projektets kvalitet.

Granskning av förfrågningsunderlaget

Granskning av förfrågningsunderlaget i allmänhet och avseende de parametrar som
beskrivs i avsnittet ovan i synnerhet är viktigt att byggledaren gör i slutet av projekteringsfasen. Även om byggledaren inte är involverad tidigare i projekteringsfasen bör hen
senast involveras vid granskning av projektets förfrågningsunderlag.
Exempel på mall för granskning av förfrågningsunderlag finns i avsnitt 10.2.

Kommunikation

Projektledaren är vanligtvis huvudansvarig för kommunikationen i projektet. Fram
förallt för den externa kommunikationen till berörda fastighetsägare, Räddningstjänsten,
VA-driftens beredskap, väghållare, lokaltrafik, sophantering, posthantering m.fl. som
påverkas av projektet. Byggledaren bör vid startmötet med projektledaren diskutera
kommunikationen i projektet, ta del av kommunikationsplanen och intressentanalyser,
om sådana finns, samt bli klar över vilken kommunikation i projektet som byggledaren
eventuellt är ansvarig för, förutom den med entreprenören.
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Lagning av spillvattenledning, dim. 630 mm, och spillvattenkammare. Foto: Anders Persson.

7.2 Byggledaren i utförandefasen
Byggledaren har sitt huvuduppdrag i utförandefasen som beställarens kontakt med entreprenören och representant på byggarbetsplatsen. I Projekthandboken VA (Mårtensson
m.fl., 2019a) finns ett mer generellt kapitel om samtliga arbetsmoment som görs i utförandefasen i VA-ledningsprojekt. I detta kapitel är fokus på byggledarens arbetsuppgifter
i utförandefasen.
Även om entreprenören idag har ett långt gående ansvar för projektets resultat samt för
kontrollen under entreprenadtiden, genom sin egenkontroll, är det en stor fördel att ha en
aktiv byggledare på plats från beställaren när en ny VA-anläggning ska byggas.
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Entreprenadförberedelser

Innan byggstart bör byggledaren:
•
•

•
•

Upprättar en byggledarchecklista för aktuellt VA-ledningsprojekt, t.ex. enligt
checklistorna som finns i kapitel 8 och 9 i denna handbok.
Upprättar byggledardagbok där de överenskommelser och beslut som byggledaren fattar med entreprenören, beställaren och tredje man mellan byggmöten
antecknas. Se avsnitt 10.1 för exempel på mall.
Är väl förtrogen med det aktuella projektets entreprenadhandlingar och
kontroller som ska utföras för att säkerställa projektets tekniska kvalitet.
Är väl inläst på entreprenörens dokumentation enligt avsnittet nedan.

Dokumentation från entreprenören och kontroller innan entreprenadstart

Innan entreprenadstart ska en hel del dokumentation lämnas av entreprenören till beställaren.
Vad som ska lämnas styrs utifrån vad som står i det aktuella projektets entreprenadhandlingar. Vanliga dokument som entreprenören ska lämna till beställaren innan byggstart
och som byggledaren behöver ha koll på är:
•
•
•
•
•
•
•

Entreprenadtidplanen.
Entreprenörens objektsanpassade kvalitets- och miljöplan inklusive kontrollprogram med egenkontroller.
Objektsanpassad arbetsmiljöplan med risker och åtgärder enligt arbetsmiljöplan
BAS-P i förfrågningsunderlaget.
Eventuell riskhanteringsplan och riskanalyser.
Eventuell förteckning över materialval samt över entreprenörens entreprenadmaskiner.
Intyg på utbildningar, svetscertifikat och körkort/maskinkort från personalen.
Intyg på att grävmaskiner är besiktigade och t.ex. svetsmaskiner är kalibrerade.

Intyg för personal och maskiner kan med fördel kontrolleras i entreprenörens skyddsronder förutsatt att byggledaren får vara med eller ta del av skyddsrondsprotokollen.
Personal och maskiner kan bytas ut under projektet och detta behöver därför följas upp
löpande under entreprenadtiden.

Aktiviteter vid entreprenadstart

Startmöte
Startmötet ska hållas innan entreprenaden påbörjas enligt AB04 kap. 3 § 2. Byggledaren
är med vid startmötet även om projektledaren vanligtvis håller mötet och skriver protokoll.
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Exempel på mallar för startmötesprotokoll finns i avsnitt 10.3.1.
Vid mötet ska parterna bland annat:
•
•
•
•

Gå igenom kontraktshandlingarna.
Klargör frågor om behörighet för andra än ombuden.
Klargöra rutiner för kommunikation i projektet.
Om inte kontraktsskrivning gjorts innan startmöte görs detta ofta vid startmötet.

Bra är också att:
•
•
•
•
•

Klargöra alla projektdeltagares roller och befogenheter i projektet så att alla vet
vem som gör vad och vem som ska hålla kontakt med vem.
Diskutera hur beställare och entreprenör ska samarbeta.
Prata igenom rutinerna för underrättelsehantering, ÄTA-hantering och mängdreglering.
Gå igenom projektets KMA-dokument och riskhanteringsplan, om sådan finns för
projektet.
Klargöra hur kontraktshandlingar, revideringar och andra dokument ska distribueras i projektet under entreprenadtiden.

Syn före påbörjande av arbete
Innan byggstart genomför beställaren och entreprenören en gemensam syn inom arbetsområdet och eventuellt inom närliggande områden. Protokoll och fotodokumentation av
synen är viktig. Syftet är att dokumentera hur ytorna inom arbetsområdet, transportvägar
och eventuellt närliggande områden såg ut vid entreprenadstart. Om entreprenören
hinner göra utsättning av ledningssträckan innan synen utförs är det önskvärt. Detta ger
en extra kontroll av ledningssträckan i fält för att säkerställa t.ex. att inga hinder kommit
till i ledningslinjen efter projektering och anbudslämnande.
Exempel på mall till syneförrättningsprotokoll finns i avsnitt 10.3.4.

Anmälningar till myndigheter
Enligt avsnitt 7.1 ovan förutsätts att samtliga tillstånd som behövs för projektet är sökta
och erhållna. Även om alla tillstånd finns behöver det fortfarande göras en del anmälningar
till myndigheter innan entreprenadstart. Vissa anmälningar görs av beställaren och andra
av entreprenören. Det är vad som står i det aktuella entreprenadhandlingarna som styr
vem som gör vad, om parterna inte kommer överens om något annat. Nedan listas vanliga
anmälningar i VA-ledningsprojekt:
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•

•

•
•
•
•

Föranmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket. Behövs om något av
följande gäller:
– Arbetet pågår mer än 30 arbetsdagar och mer än 20 personer kommer att
arbeta på arbetsplatsen.
– Arbetstagarna på byggarbetsplatsen arbetar mer än 500 persondagar.
Syftet med föranmälan är att Arbetsmiljöverket ska känna till alla pågående byggoch anläggningsarbeten. (Arbetsmiljöverket, 2021).
Anmälan om elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen. Som byggherre
har man skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Som entreprenör
har man en skyldighet att föra personalliggare över de personer som är verksamma på byggarbetsplatsen.
Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare
konkurrens i byggbranschen. (Skatteverket, 2021)
Anmälan till arkeolog om arbeten i fornlämning enligt tillstånd från Länsstyrelsen.
Anmälan till Trafikverkets driftentreprenör att arbeten startar enligt gällande
ledningstillstånd om arbete bedrivs inom vägområdet vid Trafikverkets vägar.
Eventuell anmälningar till kommunen vid bygglov, arbete inom vattenskyddsområde m.m.

KMA-möte
Ett gemensamt KMA-möte rekommenderas mellan beställarens byggledare och entreprenörens platschef för att diskutera hur entreprenören avser bedriva det praktiska
KMA-arbetet under entreprenadtiden samt lämpliga rutiner för byggledarens kontroll av
detta. Punkter som kan vara värdefulla att ta upp vid ett gemensamt KMA-möte är t.ex.:
•

•
•
•
•

Genomgång av beställarens eventuella kommentarer på entreprenörens egenkontrollprogram samt eventuell revidering av egenkontrollprogrammet utifrån
dessa.
Det praktiska samarbetet ute på arbetsplatsen mellan byggledare och platschef –
vilka kontroller kan göras tillsammans?
Rimlig nivå på byggledarens kontroll för aktuellt projekt under entreprenadtiden.
Fokusera på kritiska arbetsmoment och det som är viktigast att kontrollera.
Genomgång av beställarens inmätningsrutiner så att inmätningen av den nya
VA-anläggningen blir rätt från början.
Att arbetsmiljöplanen är komplett, signerad och anslagen på arbetsplatsen.

Se även avsnitt ”Samarbete kring KMA-frågor” i kapitel 6.
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ID06
Byggledaren bör kontrollera att all personal på byggarbetsplatsen för aktuellt VA-ledningsprojekt har ID06-legitimation väl synlig. Syftet med ID06 (Allmänna bestämmelser
om legitimationsplikt och närvaroredovisning) är framförallt att försvåra svartarbete och
ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige.

Löpande kontroller

Det är värt att påminna att det är det som står i entreprenadhandlingen som ska kontrolleras för aktuellt projekt. Upptäcker byggledaren att kontrollmoment saknas i entreprenadhandlingen för att säkerställa kvalitet ska detta lyftas till parterna snarast.
Platsbesök
Frekvens på byggplatsbesöken bestäms från projekt till projekt och beror bl. a. på projektets komplexitet och storlek. Även projektledarens och teknikkonsulternas platsbesök
ska inte underskattas. Närvaro ute på arbetsplatsen från beställaren skickar tydliga
signaler till anläggningsarbetarna att det de gör är viktigt och att det finns ett intresse och
engagemanget för vad som händer i projektet. Detta ökar i sin tur yrkesstoltheten och
stolta yrkesarbetare bygger VA-anläggningar av bra kvalitet!
Uppföljning av entreprenörens egenkontroll
Byggledaren behöver under entreprenadtiden hitta rutiner med entreprenörens platschef för hur uppföljningen av entreprenörens egenkontroll ska genomföras. Förslagsvis
görs detta i anslutning till projektets byggmöten. Syftet med byggledarens kontroll är
främst att säkerställa att de kontroller som finns med i entreprenadhandlingen utförs.
Kontrollfrågor som man kan ställa sig som byggledare är t.ex.:
•
•
•
•

Fungerar entreprenörens mottagningskontroll av rör och rördelar?
Fylls egenkontrollen i löpande efter utfört arbetsmoment?
Är svetsprotokoll ifyllda korrekt vid fogning av rör genom svetsning?
Följs trafikanordningsplanerna?

Se även avsnittet ”KMA-möte” ovan samt avsnittet ”Kravnivå för entreprenören kontroll”
i kapitel 7.1.
Uppföljning av byggherrens arbetsmiljöansvar
Som byggledare behöver man ha koll på att entreprenören uppfyller de krav som står i
arbetsmiljöplanen för aktuellt projekt. Byggherren, d.v.s. beställaren har det övergripande
arbetsmiljöansvaret för projektet.
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Förslag på vad man som byggledare kan kontrollera på arbetsplatsen avseende arbetsmiljö är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att arbetsmiljöplanen för projektet finns anslagen på arbetsplatsen.
Att arbetet utförs i enlighet med vad som står i arbetsmiljöplanen.
Att skyddsronder genomförs regelbundet av entreprenören.
Att entreprenören tar fram arbetsberedningar för kritiska och riskfyllda arbeten.
Att det finns kännedom om arbetsmiljöplanen och dess innehåll på arbetsplatsen.
Att entreprenörens personal har den personliga skyddsutrustning som är lämplig.
Att eventuella tillbud och olyckor rapporteras korrekt.
Att släntlutningar på ledningsgravar är ställda enligt entreprenadhandlingen.
Att spontkassett/schaktsläde används om detta föreskrivits i entreprenadhandlingarna.

Uppföljning av byggherrens miljöansvar
Här gäller det att som byggledare främst följa upp entreprenörens miljöplan som tagits
fram utifrån de krav som stod under AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
enligt AMA AF 21 i projektets administrativa föreskrifter. Det kan t.ex. gälla krav på
att miljövänliga hydrauloljor ska användas i entreprenadmaskinerna, källsortering och
omhändertagande av bygg- och rivningsavfall samt krav på hantering av vatten från länshållning och grundvattensänkning.
Byggmöten
Enligt AB04 kap. 3 § 3 är behörig person från beställaren respektive entreprenör skyldiga att delta vid byggmöten i den utsträckning det finns behov av i aktuellt projekt. Ett
intervall på ca 3 veckor brukar vara lagom mellan byggmötena. Beställaren för protokoll
vid byggmötena. Protokollen justeras av entreprenören. Försök att hålla byggmötena
på byggarbetsplatsen om möjlig så alla projektdeltagare som närvarar vid byggmötena
kommer ut och ser projektet byggas.
Exempel på mallar för byggmötesprotokoll finns i avsnitt 10.3.2.
Teknikmöten
I större eller mer tekniska komplicerade projekt där många teknikfrågor kan uppstå, även
mellan byggmötena, kan det vara fördelaktigt att hålla separata teknikmöten. VA-projektören och/eller beställarens teknikansvariga medverkar vid teknikmötena tillsammans
med driftspersonal från VA-huvudmannen, beställarens byggledare och entreprenörens
platschef. Ombud och projektledare behöver normalt inte närvara vid teknikmöten,
men detta skiljer sig mellan olika beställarorganisationer och projekt. Vid teknikmöte
upprättas enklast en frågor- och svarslista som fungerar som minnesanteckningar och
loggbok över de teknikfrågor som uppstår och de beslut som fattas i aktuellt projekt.
Viktigt är att varje fråga tilldelas en ansvarig samt ett datum när frågan ska vara löst.
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Exempel på mall för frågor- och svarslista finns i avsnitt 10.3.3.
Samordningsmöten
I projekt med många externa ledningsägare och/eller andra teknikområden inom den
kommunala förvaltningen som t.ex. gata, belysning och park kan man behöva hålla separata samordningsmöte för att spara tid vid byggmötena. Detta skiljer sig från projekt till
projekt och mellan olika beställarorganisationer.
Närvaro vid kontroller och provningar
Som byggledare bör man närvara vid t.ex.:
•
•
•

Rörleveranser för att se till att mottagningskontroller av rör och rördelar fungerar.
Provningar som tryck- och täthetskontroller och vattenprovtagningar av dricksvattenledningar.
Kritiska arbetsmoment som borrningar, spontning, stora överpumpningar,
inkopplingar till befintligt ledningsnät m.m.

Entreprenörens dagbok
Entreprenören för dagbok över det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Dagboken förs digitalt och ska enligt AFC.38 Dagbok i AMA AF 21 innehålla:
1. 	 Arbetsplatsens namn och belägenhet.
2. 	 Tjänstgörande arbetsledare.
3. 	 Ny eller ändrad handling.
4. 	 Utförd kontroll.
5. 	 Arbetsstyrkan.
6. 	 Olycksfall eller annan arbetsskada.
7. 	 Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment.
8. 	 Direktiv eller anvisning om entreprenaden, till exempel ÄTA-arbeten.
9. 	 Väderförhållanden, förekomst av tjäle, grundvattenförhållanden och dylikt.
10. Skada på vara eller arbete på grund av väderförhållanden, brand, åverkan eller
bristfällig vård samt stöld.
11. 	Avvikande förutsättningar, till exempel brandfarliga heta arbeten.
12. 	Hinder.
13. 	Uppmätning av arbete, vara eller hjälpmedel.
14. 	Annan omständighet av betydelse.
(Svensk Byggtjänst, 2021)
Innehållet i dagboken kan göras enklare än ovan. Dagboken skickas förslagsvis till
byggledaren för kännedom en gång i veckan under entreprenadtiden. Ett exempel på
entreprenörens dagbok visas i Figur 17 nedan.
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ORT

PROJEKT/PROJEKT NR

ANSVARIG ARBETSLEDARE

ARBETSPLATS

TIDPUNKT

BYGGDAG NR

1

VECKA NR

måndag 26
DATUM

VA Hjärnarp-Gånarp S21

2015-06-22

PÅBÖRJADE, PÅGÅENDE ARBETEN

Uppfyllnad och hårdgörning vid framtida etableringsplats.

TIDPUNKT

16:00

TEMPERATUR

VECKODAG

7221936

VÄDER

07:00

Dagbok

TEMPERATUR

15 °
x UPPEHÅLL

18 °
x

REGN
SNÖ
VIND

M/S

UPPEHÅLL
REGN
SNÖ
VIND

M/S

DYGNSTEMPERATUR
MIN.
MAX.

0°

0°

NÄRV. ARBETSSTYRKA EGEN UE/SE

Träarbetare
Betongarbetare
Armerare
Murare
Mark & Anl-arb

1

Maskinförare

1

FÄRDIGA ARBETEN

Rörmontör
Vent-montör
Elmontör

AVVIKELSER, STÖRNINGAR, HINDER

Plåtslagare
Målare
Städare
Förrådsman
Boggiebil

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN

1

Summa

3

Totalt

3

DIREKTIV FRÅN
Beställare/ombud
Kontrollant
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskydd
Se bif.meddelande

ANMÄLAN TILL

Beställare/ombud
Kontrollant
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskydd
Se bif.meddelande

EGENKONTROLL
Se kontrollplan nr

Anläggare:
Robban 8h
Maskin:
Hjulgrävare 8h.
4-axl Boggiebil

BESIKTNINGAR

Byggnadsnämnden
Arbetsmiljöinspektionen
Elinspektionen
Sv. Anläggn-provning
Miljö- och hälsoskydd

MOTTAGNA RITN.
Konstruktör
Arkitekt
Rör
Ventilation
El
Se bif. följesedel
Ny/rev. ritning

ÖVRIGA NOTERINGAR

Skyddsrond
Föreslagna åtgärder vid skyddsrond
den
avklarade

Ärbas 2004.008

PLATSCHEF

BESTÄLLARE/KONTROLLANT

Figur 17. Exempel på entreprenörens dagbok. Med tillstånd att publicera från PEAB Anläggning AB.
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Kontroll av entreprenörens inmätningsdata
Om det finns möjlighet så är ett enkelt sätt att kontrollera att VA-ledningen läggs enligt
entreprenadhandlingarna att begära in entreprenörens inmätningsdata ett par gånger
under entreprenadtiden för att göra en kontroll mot entreprenadhandlingarna. Man
kan då upptäcka eventuella felaktigheter både avseende avvikelser av ledningslinjen i
plan- och profil samt om inmätningsdata som sedan blir relationsunderlag är kodat enligt
beställarens typkodlista och levererat enligt beställarens inmätningsrutiner.
Digitalisering och tekniska hjälpmedel vid byggledarens kontroll
Det finns tekniska hjälpmedel som byggledaren kan ta hjälp av vid platsbesök och
kontroller. Byggledaren kan ha en fördel av att t.ex. använda sig av drönare vid syner och
löpande kontroller, i projekt som sträcker sig över flera kilometer, som t.ex. överförings
ledingsprojekt. Med hjälp av informationen som drönaren samlar in finns det möjlighet
att i efterhand gå in och titta närmare på detaljer, t.ex. avseende hur arbetsområdet såg
ut innan entreprenaden startade. Man kan också med hjälp av högupplösta ortofoton från
drönaren göra mätningar av schakt- och fyllnadsmassor.

Användning av drönare vid syneförrättning inför VA-entreprenad avseende 10 km LTA-system
i åkermark. Foto: Helena Mårtensson.

Det finns även appar som går att anpassa efter byggledarens behov för kontroller i fält.
Idag när de flesta entreprenörer jobbar med maskinstyrning och därför inte har behov
av att sätta ut ledningslinjen med stakkäppar kan det vara svårt för byggledaren att bilda
sig en uppfattning om ledningens läge, speciellt i åkermark och i områden med få referenspunkter att mäta från. Mobiltelefoner och surfplattor med inbyggd GPS-funktion
har för dålig noggrannhet för att fungera bra för ändamålet, men det finns produkter på
marknaden, där man med hjälp av en extramonterad antenn på sin smarta telefon får en
tillräckligt bra noggrannhet för att kunna göra kontroller av ledningslinjen i plan.

Uppföljning av entreprenadtidplan

Som nämndes i avsnitt 4.4 är det entreprenören som ansvarar för att upprätta tidplanen
under entreprenadtiden enligt AB04 kap. 4 § 1.
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Tidplanen gås igenom vid byggmötena och bör revideras om omfattningen av arbetena
ändras. Syftet med att gå igenom entreprenadtidplanen vid byggmötena är att ge beställaren en möjlighet att förstå hur entreprenören styr och leder sin entreprenad och hur
mycket arbete som är utfört i förhållande till tidplanen. Vid reglering av kontraktssumman
mot betalningsplan är det viktigt att justera betalningsplanen om entreprenadtidplanen
justeras.

Uppföljning av kostnader under entreprenadtiden
Mängdreglering
Rutiner för mängdreglering varierar mellan organisationer och projektstorlek. Det viktigaste är att rutiner för aktuellt projekt bestäms vid startmötet om rutinerna inte framgår
av förfrågningsunderlaget och att beställare och entreprenör är överens om dessa.
Löpande uppmätning och mängdreglering, t.ex. efter lämplig etapp i ett projekt eller efter
en viss tid, är att föredra mot mängdreglering i slutet av ett helt projekt. Observera även
att 25%-regeln i AB04 kap. 6 § 6 vid en stor mängdförändring inte gäller retroaktivt.
Att arbeta strukturerat med mängdreglering underlättar den affärsmässiga relationen
mellan beställare och entreprenör samt ger ett verktyg för en mer tillförlitlig prognoshantering av projektets ekonomi, både för beställare och entreprenör. Det är viktigt att
byggledaren är väl förtrogen med beställarens system för mängdreglering och följer
detta, om sådant finns. Trafikverket har ett system för mängdreglering som kallas MSS
Mät-Sedel-System. Systemet beskrivs inte i denna handbok men skulle kunna passa väl
för att säkerställa mängdregleringen för större VA-ledningsprojekt. För mindre projekt
kan nedanstående modell fungera tillräckligt bra:
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•
•

•

•

•

•

Utgå från entreprenörens prissatta mängdförteckning i Excelformat.
Lägg till kolumner i entreprenörens prissatta mängdförteckning för:
– Utförd mängd och summa för viss sektion eller datum som entreprenören fyller i.
– Godkänd mängd och summa för viss sektion eller datum som beställaren fyller i.
– Totalt godkänd mängd och summa som beställaren fyller i.
Se till att entreprenören fyllt i mängder för aktuell sektion senast en vecka innan
kommande byggmöte. Tänk på att mängduttag ska verifieras genom uppmätning
enligt AB04 kap. 3 § 14 och antecknas på mätsedel. I mindre projekt kan uppmätning antecknas i entreprenörens dagbok.
Byggledaren kontrollerar mängder som kan godkännas vid nästkommande byggmöte. Antingen närvarar beställaren vid uppmätning eller så gör beställaren egna
kontroller för att verifiera entreprenörens uppmätning.
Efter godkännande från beställarens ombud eller projektledare, beroende på
vem som har de ekonomiska befogenheterna att fatta beslut, godkänns mängdregleringen till och med en viss sektion eller datum vid varje byggmöte (eller vid
annan lämplig tidpunkt som överenskommits). I stora projekt kan man ha separata
ekonomimöte för mängdreglering och eventuell ÄTA-hantering.
Om arbeten i mängdförteckningen av någon anledning inte ska utföras efter
överenskommelse med beställaren under entreprenadtiden så kom ihåg att dessa
arbeten ska mängdregleras till noll.
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PBB.5121

Kod

Ledningar
V 32
V 40
V 50
V 63
V 110
V 160
V 225
V 280
Rördelar
Böjar
V 280 45 °
T-rör
V 225/63
V 225/110
V 225/160
V 280/63
V 280/110
V 280/280
Elektrosvetsmuffar
V 225 (till rördelar)
V 280 (till rördelar)

Ledning av PE-rör,
standardiserade tryckrör, i
ledningsgrav

TOTAL SUMMA

Text

Status: BYGGHANDLING
Datum: 2021-10-15

100
100
100
100
1 000
1 000
2 000
2 000

10
5
5
5
5
5
5
20
20

m
m

st
st
st
st
st
st
st
st
st

Mängd

m
m
m
m
m
m

Enhet

Mängdförteckning för mängdreglering

Projektnamn

200
350

50
50
50
50
100
150

500
500
000
000

1 000
1 500

2 000

1
1
2
2

1 500

2 000

Á-pris

000
000
000
000
000
000

500
500
000
000

20 000
30 000

10 000

7
7
10
10

7 500

20 000

400 000
700 000

5
5
5
5
100
150

5
5

1

1
1
1
1

1

2

200
200

10
10
10
10
100
100

Mängd
Belopp
1 492 500

500
500
000
000

5 000
7 500

2 000

1
1
2
2

1 500

4 000

40 000
70 000

500
500
500
500
10 000
15 000

Summa
164 000

FYLLS I AV
ENTREPRENÖREN
Upparbetad sektion: 0/000 till 2/000

5
5

1

1
1
1
1

1

2

200
200

10
10
10
10
100
100

Godkänd
mängd

500
500
000
000

5 000
7 500

2 000

1
1
2
2

1 500

4 000

40 000
70 000

500
500
500
500
10 000
15 000

10
10

2

2
2
2
2

2

4

400
400

20
20
20
20
200
200

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000

10 000
15 000

4 000

3
3
4
4

3 000

8 000

80 000
140 000

1
1
1
1
20
30

Summa
328 000

FYLLS I AV
ENTREPRENÖREN
2/000 till 4/000

Godkänd
summa
Mängd
164 000

FYLLS I AV
BESTÄLLAREN
0/000 till 2/000

8
10

2

2
2
2
2

2

3

380
400

18
20
20
20
180
200

Godkänd
mängd

8000
15000

4000

3000
3000
4000
4000

3000

6000

76000
140000

900
1000
1000
1000
18000
30000

5
5

2

2
2
2
2

2

4

1 400
1 400

70
70
70
70
700
700

500
500
500
500
000
000

000
000
000
000

5 000
7 500

4 000

3
3
4
4

3 000

8 000

280 000
490 000

3
3
3
3
70
105

Summa
1 000 500

FYLLS I AV
ENTREPRENÖREN
4/000 till 6/400

Godkänd
summa
Mängd
317 900

FYLLS I AV
BESTÄLLAREN
2/000 till 4/000

5
5

2

2
2
2
2

2

4

1 400
1 400

70
70
70
70
700
700

Godkänd
mängd

TOTAL

500
500
500
500
000
000

000
000
000
000

5 000
7 500

4 000

3
3
4
4

3 000

8 000

280 000
490 000

3
3
3
3
70
105

18
20

5

5
5
5
5

5

9

1 980
2 000

98
100
100
100
980
1 000

Figur 18. Exempel på dokument för mängdreglering för rad PBB.5121 i mängdförteckning.

Exempel på mall för mängdreglering finns i avsnitt 10.4.1.
Sida 1(1)

18000
30000

10000

7500
7500
10000
10000

7500

18000

396000
700000

4900
5000
5000
5000
98000
150000

0/000 till 6/4000
Godkänd
Godkänd
Godkänd
summa
summa
mängd
1 000 500
1 482 400

FYLLS I AV
BESTÄLLAREN
4/000 till 6/400

I Figur 18 nedan visas ett exempel på mängdreglering för kod PBB.5121.

Anläggning av dricksvattenledning i
åkermark. Foto: Helena Mårtensson

73

ÄTA-arbete
ÄTA-arbete samt begrepp kring underrättelser, beställningar och ersättning av ÄTA-
arbeten definierades i avsnitt 4.4 ”Kontroll av kostnader”. Byggledaren behöver vara
aktiv i arbetet med att bevaka eventuella avgående arbeten. I Tabell 2 nedan presenteras
ett förslag till modell för beställarens granskning av entreprenörens ÄTA-arbeten.

Tabell 2. Förslag till modell för beställarens ÄTA-hantering.
Förslag till modell för beställarens ÄTA-hantering
AB04/
AMA AF 21

FRÅGA ATT
STÄLLA?

TIPS TILL BYGGLEDAREN

AKTIVITET: Underrättelse om ÄTA-arbete
Kap. 2 §§ 3-5
Kap. 6 § 6

Har entreprenören
underrättat
beställaren om
ÄTA-arbetet på
rätt sätt?

Tänk på att:
• Om underrättelse ska ske skriftligen ska detta anges i aktuellt
projekts förfrågningsunderlag under AFC.23 ÄTA-arbete.
• Om underrättelse inte är utförd korrekt över gränsbeloppet (halvt
prisbasbelopp) har entreprenören inte rätt till ersättning om inte
detta är oskäligt (§ 8).
• Om entreprenören inte får påbörja ett ÄTA-arbete under gränsbeloppet ska även detta finnas med under AFC.23 ÄTA-arbete i
entreprenadhandlingen.
• Underrättelsen bör vara strukturerad så att man som byggledare
enkelt förstår ÄTA-kravet från entreprenören i tid och kostnad.
• Omfattningen av ÄTA-arbetet ska vara definierat i underrättelsen.

AKTIVITET: Är det ett ÄTA-arbete?
Kap. 2 §§ 3-5
Kap. 6 § 6

Är kravet i
entreprenörens
underrättelse
ett ÄTA-arbete
eller inte?

• Tänk på att något av kraven i AB04 kap. 2 § 4 ska vara uppfyllda
alternativt att beställaren gjort en ändring eller ett tillägg som
definieras som ett ÄTA-arbete. En ändring kan även ge upphov till
avgående arbeten. Som byggledare är det viktigt att hålla koll på
avgående ÄTA-arbeten.
• Arbeten som kan regleras i aktuellt projekts mängdförteckning är
inte ett ÄTA-arbete.

AKTIVITET: Beställning av ÄTA-arbete
Kap. 2 § 6, § 8

Är ÄTA-arbetet
beställt på rätt
sätt?

• Tänkt på att ÄTA-arbetet från beställaren ska vara beställda skriftligen för att ge rätt till ersättning.

AKTIVITET: Omfattning av ÄTA-arbete
Kap. 2 §§ 3-4,
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Om det är ett
ÄTA-arbete
vad är då omfattningen av
ÄTA-arbetet?

• Omfattningen av ett ÄTA-arbete kan definieras enligt den så
kallade ABC-modellen (Sundin och Blomberg, 2020).
• A–B=C
där
A = Arbeten utförda, förändring mot kontraktsarbetena i för
frågningsunderlaget
B = Arbeten enligt kontrakt, förutsättningar från förfrågnings
underlaget
C = Entreprenörens rätt till ersättning i tid och kostnad.
• ÄTA-arbetet mäts mot hela kontraktshandlingen.

Förslag till modell för beställarens ÄTA-hantering
AB04/
AMA AF 21

FRÅGA ATT
STÄLLA?

TIPS TILL BYGGLEDAREN

AKTIVITET: Ersättning av ÄTA-arbete
Kap. 6 §§
1-10
AFC.611

Hur ska
ÄTA-arbetet
ersättas?

• ÄTA-arbete regleras genom avräkning mellan tillkommande och
avgående arbete, d.v.s. beställaren ersätter mellanskillnaden
mellan arbetet som är kravställt i kontraktshandlingarna och
arbetet som utförs i entreprenaden baserat på nödvändiga
förändringar.
• Reglering ska ske utan dröjsmål.
• ÄTA-arbetet regleras i första hand enligt avtalad à-prislista,
prissatt mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm.
I andra hand brukar ÄTA-arbeten regleras enligt självkostnads
principen (AB04 kap. 6 § 9).
• Hur ÄTA-arbeten ska ersättas för aktuellt projekt anges i projektets administrativa föreskrifter under kod AFC.611 Ersättning för
ÄTA-arbeten.

Övriga tips till byggledaren gällande ÄTA-arbeten
•
•
•
•

•

Diskutera igenom gemensamma rutiner för ÄTA-hantering med entreprenören
vid startmötet.
Hantera ÄTA-arbeten löpande under projektets gång, minst vid varje byggmöte.
ÄTA-arbeten ska hanteras utan dröjsmål enligt AB04 kap. 6 § 1.
Se till att eventuella ÄTA-arbeten finns noterade i entreprenörens dagbok.
Arbeta proaktivt som byggledare, d.v.s. håll koll på entreprenörens dagböcker, ta
foton ute på arbetsplatsen när du är där och notera överenskommelse och beslut i
egen byggledardagbok.
Ett exempel på ÄTA-sammanställning och ÄTA-specifikation finns i Figur 19
respektive Figur 20 nedan.

Exempel på mall för ÄTA-sammanställning och ÄTA-specifikation finns i avsnitt 10.4.2.
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Figur 19. Exempel på ÄTA-sammanställning.
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Byggledarens uppgifter inför slutbesiktning
Funktionskontroller/förbesiktning
Som nämndes i avsnittet ”Samarbete mellan beställarens byggledare & besiktningsmannen” i kapitel 6 kan det vara en fördel att ha utfört vissa funktionskontroller innan
slutbesiktningen, t.ex. vid VA-ledningsarbeten att skruva på alla nya ventiler och okulärbesiktiga alla nya brunnar. Detta sparar mycket tid och pengar då inte alla som deltar
vid slutbesiktningen behöver vara med och kontrollera alla delar av den nya anläggningen. Kontrollerna behöver inte göras som en förbesiktning utan kan göras genom
att t.ex. entreprenörens platschef eller en yrkesarbetare och beställarens byggledare
och personal från VA-huvudmannens driftorganisation gör en gemensam kontroll och
byggledaren upprättar ett protokoll över kontrollen. Detta protokoll kan sedan biläggas
besiktningsmannens besiktningsprotokoll för slutbesiktningen. De arbetsmoment som
inte är åtkomliga vid slutbesiktningen ska alltid ha kontrollerats och dokumenterats innan
slutbesiktningen om inte entreprenadhandlingen säger någonting annat.
Granskning av entreprenörens handlingar inför slutbesiktningen
Det är entreprenadhandlingen för aktuellt projekt som bestämmer vilka handlingar
entreprenören ska lämna till beställaren innan slutbesiktning. Det är viktigt att dokumentationen lämnas i god tid av entreprenören och att den är granskad av beställaren
innan den levereras till besiktningsmannen. Detta kan göras av byggledaren, VA-lednings
projektören eller av beställarens teknikansvariga. Dokumentationen ska alltid vara
inlämnad av entreprenören och granskad av beställaren innan slutbesiktningen annars
kan i regel inte slutbesiktningen godkännas.
Nedanstående handlingar är vanligt förekommande i VA-ledningsprojekt:
•
•

•

•

•

•

•
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Relationsunderlag och eventuella relationshandlingar.
Kontrollera att de stämmer mot de krav som står i entreprenadhandlingen.
Produktblad för ingående komponenter i den nya anläggningen.
Se till så att bara de produktblad som finns med i den nya VA-anläggningen finns
med i resultatpärmen!
För självfallsledningar: Protokoll från rörinspektioner enligt Svenskt Vatten P122,
protokoll från kontroll av deformationer och riktningsavvikelser enligt Svenskt
Vatten P91 och eventuella täthetskontroller enligt Svenskt Vatten P91.
För tryckledningar: Protokoll från täthetskontroller av VA-ledningar enligt
Svenskt Vatten P78 (PE, PP och PB) eller Svenskt Vatten P79 (GRP, PVC, segjärn,
stål, betong).
För dricksvattenledningar ska godkända protokoll från vattenprovtagningar
finnas enligt Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).
Beakta Svenskt Vatten P115 avseende rengöring av vattenledningar.
Entreprenörens ifyllda egenkontroller inklusive svetsprotokoll m.m.
Kontrollera att entreprenörens ifyllda egenkontrollprogram är komplett och ifyllt
löpande.
Intyg för personal och maskiner.

Stumsvetsning av PE-ledningar i åkermark.
Foto: Helena Mårtensson.
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7.3 Byggledaren i avslutningsfasen
VA-projektets avslutningsfas startar efter godkänd slutbesiktning. Här är byggledarens
huvuduppdrag ofta slut, men det finns en del arbetsuppgifter som beställarens byggledare kan vara behjälplig med även i denna projektfas för att hjälpa projektledaren att
avsluta projektet.
Det är lätt att snabbt gå vidare till nästa projekt både för beställare och entreprenör.
Eftersom de nybyggda VA-ledningarna enligt Svenskt Vattens mål ska vara i drift i
100-150 år gäller det att ha koll på dokumentation av anläggningen och arkivera denna på
ett sådant sätt att personal om 100 år hittar nödvändig information för att kunna underhålla ledningsnätet på rätt sätt.
I projektets avslutningsfas arkiveras relationshandlingar och övrig dokumentation från
entreprenören, relationsunderlaget läggs in i VA-verksamhetens ledningsdatabas, ekonomisk redovisning av verkligt utfall av projektet genomförs, eventuella ersättningar till
fastighetsägare betalas ut, tillstånd avslutas och eventuella erfarenhetsåterföringsmöten
hålls mellan projektets parter.
Det varierar som sagt mellan VA-organisationer och VA-ledningsprojekt hur aktiv byggledaren är i projektets avslutningsfas. Nedan följer vanliga kontrollmoment som byggledaren kan vara behjälplig med i avslutningsfasen:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Att besiktningsutlåtandet skickats ut av besiktningsmannen till beställare och
entreprenör.
Att eventuella besiktningsanmärkningar blir avhjälpta enligt slutbesiktningsprotokollet.
Att delta vid eventuella efterbesiktningar.
Delta och stötta beställarens projektledare vid ekonomisk slutreglering med
entreprenören.
Delta vid erfarenhetsåterföringsmöte tillsammans med entreprenör, projektledare och projektör.
Se till att eventuell utbildning och information ges till VA-huvudmannens driftoch underhållspersonal för nya komponenter i VA-anläggningen som kräver drift
och underhåll.
Ha en genomgång av relationsunderlaget tillsammans med GIS- eller karttekniker
i samband med inläggning av VA-kartdatabas så att ändringar gjorda under entreprenadtiden läggs in korrekt.
Lämna in byggledardagbok och byggledarens checklista till beställarens projektledare.
Närvara vid garantibesiktning.

8. Checklista för administrativ kontroll
I detta kapitel finns checklistor för administrativa kontrollmoment med syfte att kunna
användas av beställarens byggledare för alla typer av VA-ledningsprojekt. Checklistan
i detta kapitel följer till stora delar strukturen från kapitel 7 över byggledarens arbetsuppgifter genom de olika projektfaserna. Checklistan i detta kapitel måste projektanpassas utifrån entreprenadhandlingens administrativa föreskrifter för aktuellt projekt.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 9.1 för generella tekniska kontrollmoment.
Avsnitt 9.2 för tekniska kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för tekniska kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

BYGGLEDARENS CHECKLISTA – ADMINISTRATIV KONTROLL
Beställare:
Projektnamn:
Projektnummer:
Projektledare:
Byggledare:
Teknikansvarig VA:
Entreprenör:
Datum för entreprenadkontrakt:
Datum för godkänd slutbesiktning:
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8.1. Projekteringsfasen
TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN
Kontrollmoment: Startmöte
• Håll ett startmöte med beställarens projektledare för genomgång av t.ex.:
– Projektplan.
– Roll- och ansvarsfördelning mellan projektledaren och byggledaren under entreprenaduppdraget.
– Byggledarens arbetsuppgifer under projekteringsfasen.
– Byggledarens arbetsuppgifer och befogenheter under entreprenadtiden.
Kontrollmoment: Projekteringsmöten
• Delta i projekteringsmöten för att ge input kring byggbarhet, entreprenörens framdrift, trafikavstängningar, arbetsområdets storlek, förbipumpning, återställning, samordning med andra ledningsägare
m.m.
Kontrollmoment: Hantering av tillstånd
• Inläsning av tillstånd från myndigheter i projektet.
• Är markfrågor hanterade genom ledningsrätt eller servitutsavtal där detta är aktuellt?
• Är det något tillstånd som saknas?
• Är det något tillstånd som behöver kompletteras?
• Beakta eventuella tidskrav i tillstånden, är det något tillstånd som har gått ut? Finns det tidsbegränsningar för när vissa typer av arbeten får utföras ska detta anges i förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter.
• Beakta krav på kontakt med myndigheter i olika tillstånd under projektets entreprenadtid.
• Exempel på tillstånd är:
– 12:6-samråd.
– Strandskyddsdispens.
– Biotopskyddsdispens.
– Arkeologi.
– Vattenverksamhet.
– Ledningstillstånd hos Trafikverket.
– Lokala grävningstillstånd och tillstånd från externa ledningsägare.
– Ledningsrätt.
– Föranmälan av byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket.
– Anmälan om byggarbetsplats till Skatteverket.
– Polistillstånd för etablering på allmän platsmark.
• Beakta tidskrav i tillstånd för när vissa arbeten får utföras?
Kontrollmoment: Riskanalys
• Finns behov av inventeringar, fastighetsbesiktningar, riskanalys och/eller vibrationsmätningar?
• Beakta behov av dokumentation av befintliga förhållanden och intilliggande områden, t.ex. vägar,
allmän platsmark och privat tomtmark.
Kontrollmoment: Samordning vid samförläggning
• Det är främst beställarens projektledare som ansvarar för ledningssamordning och övrig samordning
med externa ledningsägare och andra teknikområden.
• Är du som byggledare insatt i vad som ska samordnas, att det finns tillräckligt bra underlag i förfrågningsunderlaget samt om du ska fungera som kontrollant även för samordningsarbetena under
entreprenadtiden?
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TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN
Kontrollmoment: Kompletthetskravet och kalkylerbarhet
• Se till så att mängdförteckningen uppfyller kompletthetskravet enligt MER Anläggning.
• Se till att arbetena under respektive produktionsresultat (AMA-kod) i den tekniska beskrivningen är
kalkylerbara.
Kontrollmoment: Entreprenadtid
• Gör en rimlighetsbedömning avseende entreprenadtidplanen innan igångsättningstid och färdigställandetid anges i det aktuella projektets administrativa föreskrifter.
• Var inte tidsoptimist utan sätt en rimlig tidplan för entreprenadtiden.
Kontrollmoment: Granskning av förfrågningsunderlaget
• Granska förfrågningsunderlaget med byggledarens glasögon.
• Se avsnitt 10.2 för mall till granskningsprotokoll.
Kontrollmoment: Kommunikation
• Är en kommunikationsplan framtagen av projektledaren för information till boende och andra berörda
om projektet?
• Är alla externa intressenter tillräckligt informerade om projektet?
• Är berörda fastighetsägare informerade om projektet?
• Är driftens beredskap, Räddningstjänsten, väghållare m. fl. informerade?
• Är externa ledningsägare med samhällsviktiga funktioner i närheten av aktuellt VA-ledningsprojekt
informerade? T.ex. landskablar, stora tele- och fiberkablar och fjärrvärme- och gasledningar.
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8.2 Utförandefasen
TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN
Kontrollmoment: Byggledarchecklista
• Upprätta byggledarchecklista.
• Byggledarchecklistan för aktuellt projekt blir byggledarens ”egenkontroll” och en hjälp till byggledaren
att utföra en systematisk och kvalitetssäker kontroll för det aktuella projektet.
• Tänk på att det är det aktuella projektets entreprenadhandling som styr vad byggledaren ska kontrollera mot för krav.
Kontrollmoment: Byggledardagbok
• Upprätta byggledardagbok för att ha en beslutslogg över de beslut som fattats i projektet där du som
byggledare varit delaktig.
• Bra att kunna gå tillbaka till och kunna delge beställaren vid projektavslut.
• Se mall i avsnitt 10.1.
Kontrollmoment: Inläsning av förfrågningsunderlaget
• Byggledaren behöver vara väl förtrogen med förfrågningsunderlaget och samtliga kontrollmoment i
det aktuella projektet.
Kontrollmoment: Genomgång av entreprenörens anbud
• Byggledaren behöver vara väl förtrogen med entreprenörens anbud, speciellt avseende entreprenörens kvalitets- och miljöplan samt prissatta mängdförteckning.

8.2.1 Dokumentation från entreprenören och kontroller
innan entreprenadstart
AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

Kontrollmoment: Entreprenadtidplan
AFC.41

• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.
Kännedomskopia ska delges byggledaren.

Kontrollmoment: Betalningsplan
AFC.622

• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Försäkringsbevis
AFC.54

• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Entreprenörens anmälningar till myndigheter
AFC.171
AFC.172
AFC.173

• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.
Kännedomskopia ska delges byggledaren.
• Avser t.ex. grävtillstånd, TA-planer och anmälan till Skatteverket.

Kontrollmoment: Objektanpassad kvalitets- och miljöplan
AFC.2222

• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.
Kännedomskopia ska delges byggledaren.
• Egenkontrollprogrammet granskas med fördel av byggledaren så att rätt kontrollmoment finns med och att dokumentet är lätt att använda i det dagliga arbetet.
• Ha gärna ett KMA-möte med entreprenörens platschef för att hitta en bra nivå på egenkontrollprogrammet samt för att bestämma hur beställarens kontroller av Entreprenörens egenkontroll ska genomföras under entreprenadtiden.

Kontrollmoment: Objektanpassad arbetsmiljöplan
AFC.1831
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• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.
Kännedomskopia ska delges byggledaren.

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

Kontrollmoment: Riskhanteringsplan
AFC.227

• Om AFC.227 är åberopad i det aktuella projektets administrativa föreskrifter ska
entreprenören redovisa hur de arbetar med sina risker i en riskhanteringsplan eller
motsvarande dokument.
• En riskhanteringsplan kan även göras tillsammans av beställare och entreprenör.

Kontrollmoment: Förteckning över materialval & entreprenadmaskiner
• Dokumentation skickas vanligtvis från entreprenören till beställarens projektledare.
Kännedomskopia ska delges byggledaren.
Kontrollmoment: Information till väghållare
AFC.264

• Avser information till väghållare, liksom till polis, Räddningstjänst och lokaltrafikbolag
som påverkas av entreprenörens arbete.
• Utförs vanligtvis i samråd med beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Etableringstillstånd, placering av allmänna hjälpmedel
AFC.161
AFG.111

• Är tillstånd från polisen godkänt vid etablering på allmän platsmark?
• Granska entreprenörens APD-plan.

Kontrollmoment: Information till fastighetsägare, boende m. fl.
AFC.263

• Avser vanligtvis mindre avstängningar.
• Utförs vanligtvis i samråd med beställarens projektledare.

Kontrollmoment: ID06 och elektronisk personalliggare
AFC.343
AFC.344
AFC.345
AFC.346

• Granskas vanligtvis av beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Säkerhetsutbildning vid arbete på väg
AFC.142

• Granskas vanligtvis av beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U
AFC.1833

• Granskas vanligtvis av beställarens projektledare.

Kontrollmoment: Ledningshygiengenomgång
AFC.34

• Hålls ofta av beställaren för all personal på arbetsplatsen som arbetar med förläggning
av dricksvattenledningar.
• Speciellt viktigt om nya dricksvattenledningar inte får kloreras av entreprenören inför
vattenprovtagning.

Kontrollmoment: Utsättningskontroll av ledningssträcka
BJB.36

• Utförs utstaknings- och lägeskontroller för att säkerställa att ledningarna hamnar i rätt
läge?
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8.2.2 Dokumentation från entreprenören och kontroller
innan entreprenadstart
AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

Kontrollmoment: Kontaktlista
AFA.1

• Upprätta projektspecifik kontaktlista med kontaktuppgifter till beställaren, entreprenören, jour- och beredskap m.fl.

Kontrollmoment: Startmöte
AFC.331

• Byggledaren deltar vid startmötet. Mötet hålls oftast av projektledaren.
• Förutom det som står i AB04 kap. 3 § 2 om startmötets innehåll kan även följande vara
bra att gå igenom:
– Projektdeltagarnas roller.
– Hur beställare och entreprenör ska samarbeta i projektet.
– Rutiner för underrättelser, ÄTA-hantering och mängdreglering.
– Projektets riskhanteringsplan, om en sådan finns för projektet.
– Kritiska arbetsmoment.
– Rutiner för distribution av kontraktshandlingar, revideringar och andra dokument i
projektet.
– Samordning med andra teknikområden (fiber, el, belysning, gata m.fl.).
• Exempel på mallar för startmötesprotokoll finns i kapitel 10.3.1.

Kontrollmoment: Syn och fastighetsbesiktning
AFC.122
AFC.531

• Dokumentera ytor m.m. inom arbetsområdet (AFC.122) och eventuell inom närliggande
områden (AFC.531) genom skriftligt protokoll och fotodokumentation.
• Om VA-arbetena kan vara utsatta av entreprenören vid synen är det en fördel för att
upptäcka eventuell hinder och dylikt i ett tidigt skede av utförandefasen.
• Exempel på mall för syneprotokoll finns i avsnitt 10.3.4.
• Under AFC.531 hanteras även besiktning av byggnader och anläggningar och vem som
ska ombesörja det.

Kontrollmoment: Anmälningar till myndigheter
AFC.171

• Föranmälan till arbetsmiljöverket. Utförs vanligtvis av beställarens projektledare, men
bevaka att det blir gjort.
• Anmälan om byggarbetsplats till Skatteverket. Utförs av entreprenören om AFC.345 är
åberopad för aktuellt projekt. Annars utförs anmälan av beställaren.
• Anmälan till Trafikverkets driftentreprenör att arbeten startar enligt gällande ledningstillstånd om arbete bedrivs inom vägområdet vid Trafikverkets vägar.
• Anmälan till arkeolog om arbeten i fornlämning enligt tillstånd från Länsstyrelsen.
• Anmälan till miljöförvaltning/Länsstyrelse vid hantering av förorenade massor.

Kontrollmoment: TA-plan
AFC173

• Är entreprenörens TA-plan godkänd hos väghållaren och kommunicerad till beställaren?

Kontrollmoment: Frivilliga (ej kontraktsenliga) KMA-möte mellan beställare och entreprenör
AFC.334

• Punkter som kan vara värdefulla att ta upp vid mötet är t.ex.:
– Genomgång av beställarens eventuell synpunkter på entreprenörens egenkontrollprogram samt eventuell revidering av egenkontrollprogrammet utifrån dessa.
– Det praktiska samarbetet ute på arbetsplatsen mellan byggledare och platschef –
vilka kontroller kan göras tillsammans?
– Bestämma vad en rimlig nivå för byggledarens och entreprenörens kontroll är för
aktuellt projekt under entreprenadtiden. Fokusera på kritiska arbetsmoment och det
som är viktigast att kontrollera. Det går inte att kolla allt så det gäller att kontrollera
rätt saker.
– Gå igenom beställarens inmätningsrutiner så att inmätningen görs rätt från början
avseende beställarens typkodlista m.m.
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Kontrollmoment: Arbetsmiljöplan på arbetsplatsen
AFC.1831

• Kontrollera att arbetsmiljöplan är signerad och anslagen på arbetsplatsen.

Kontrollmoment: ID06
AFC.343

8.2.3

• Kontroll att all personal på arbetsplatsen har ID06-legitimation synlig.

Löpande kontroller

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

Kontrollmoment: Platsbesök
• Det huvudsakliga syfte med byggledarens platsbesök är att säkerställa att arbetena
byggs enligt entreprenadhandlingen.
• Frekvens på byggplatsbesöken bestäms från projekt till projekt och beror bl.a. på
projektets komplexitet och storlek. Ett lagom intervall brukar vara 1-3 gånger i veckan,
men detta kan variera.
Kontrollmoment: Uppföljning av entreprenörens egenkontroll
AFC.2222
AFC.2251
YHD.1121

• Utförs förslagsvis tillsammans med entreprenörens platschef efter varje byggmöte.
• Syftet med byggledarens kontroll är främst att säkerställa att de kontroller som finns
med i entreprenadhandlingen utförs av entreprenören.

Kontrollmoment: Uppföljning av BAS-U arbetsmiljöansvar
AFC.1833

• Kontrollfrågor att ställa sig som byggledare är t.ex.:
– Känner alla på arbetsplatsen till arbetsmiljöplanen?
– Följs arbetsmiljöplanen?
– Genomför entreprenören regelbundna skyddsronder?
– Utför entreprenören arbetsberedningar för riskfyllda arbetsmoment.
– Har all personal den personliga skyddsutrustning som krävs för arbetsuppgiften?
– Rapporteras tillbud och olyckor?
– Är släntlutningar ställda enligt entreprenadhandlingen? Vid osäkerheter kika i handboken ”Schakta säkert” och konsultera geotekniker.

Kontrollmoment: Uppföljning av entreprenörens miljöansvar
AFC.2222
AFG.35

• Jobbar entreprenören i enlighet med miljöplanen?
• Har eventuell miljövänlig oljor och kemikalier använts i enlighet med entreprenadhandlingen?
• Har miljökontroll utförts av fordon och entreprenadmaskiner?
• Sköts källsortering och omhändertagande av avfall korrekt?

Kontrollmoment: Möten Byggmöten Teknikmöten Samordningsmöten
AFC.333
AFC.334

• Lagom byggmötesintervall är ca var tredje vecka, men kan variera mellan olika projekt.
• Teknikmöte hålls separat beroende på projektets storlek och komplexitet. Till teknikmöten kallas vanligtvis även VA-ledningsprojektören för aktuellt projekt samt eventuell
representant från VA-huvudmannens driftsorganisation. Är projektet mindre eller
enklare tas teknikfrågorna vanligtvis upp på byggmötet.
• Exempel på mall för byggmöte och teknikmöte finns i avsnitt 10.3.2 respektive 10.3.3.
• Separata samordningsmöten kan hållas vid behov om externa ledningsägare samförlägger andra ledningar och kablar i samma entreprenad och frågorna inte ryms inom
byggmötet, annars hanteras dessa under separat punkt där.
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Kontrollmoment: Entreprenörens dagbok
AFC.38

• Entreprenörens dagbok skickas förslagsvis till byggledaren digitalt en gång i veckan för
kännedom.

Kontrollmoment: Ekonomistyrning Mängdreglering ÄTA-hantering
AFC.611
AFC.612

• Byggledaren hjälper vanligtvis projektledaren med mängdreglering och ÄTA-hantering.
• Tips till byggledaren avseende ÄTA-hantering är att ställa sig följande frågor:
– Hur ska ÄTA-arbetet regleras för aktuellt projekt? Läs AFC.611 i det aktuella projektets administrativa föreskrifter.
– Har underrättelse utförts i rätt tid för att räknas som ett ÄTA-arbete?
– Är ÄTA-arbetet beställt skriftligen enligt AB04 kap. 2 § 6?
– Är arbetet ett ÄTA-arbete eller ska arbetet regleras genom mängdreglering?
• Hantera ÄTA-arbeten löpande under projektets gång, minst vid varje byggmöte.
• Som underlag för ÄTA-hantering används oftast entreprenörens ÄTA-lista.
• Se till att ÄTA-arbetet finns noterade i entreprenörens dagbok.
• Hitta tillsammans med entreprenören ett smidigt för hantering av ÄTA-arbeten.
• Se exempel på mall för mängdreglering och ÄTA-hantering i avsnitt 10.4.2.

Kontrollmoment: Uppföljning av entreprenadtidplan
AFC.41

• Vid varje byggmöte är det lämpligt att låta entreprenören redovisa hur arbetet fortskrider i förhållande till entreprenadtidplanen.
• Kolla i entreprenadhandlingen om underrättelser om hinder som kan medföra tidsförlängning ska meddelas skriftligen.

8.2.4

Inför slutbesiktning

AMA-KOD
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Kontrollmoment: Funktionskontroll, förbesiktning
AFC.712

• Det sparar mycket tid att ha utfört funktionskontroller på alla nya VA-anordningar innan
slutbesiktningen.
• Detta kan utföras av t.ex. beställarens byggledare och/eller av personal från VA-huvudmannens driftsorganisation tillsammans med entreprenören.
• Kom ihåg att upprätta protokoll som sedan kan biläggas slutbesiktningsprotokollet.

Kontrollmoment: Syn efter arbetets färdigställande
AFC.531
AFC.532

• Om syn eller besiktning av omkringliggande områden har utförts innan entreprenadstart ska detta vanligtvis även göras efter arbetena är avslutade.

Kontrollmoment: Genomgång av handlingar inför slutbesiktning
AFC.242

• Kontrollera att entreprenören levererar ett komplett underlag till besiktningsmannen
avseende:
– Relationsunderlag
– Eventuell relationshandling
– Resultatpärm innehållande t.ex.
– ifylld egenkontroll
– produktblad
– protokoll från rörinspektioner och täthetskontroller, vattenprovtagning m.m.
– intyg för personal och maskiner (t.ex. svetscertifikat, kalibreringsintyg för svetsmaskiner).
• Kontrollera att beställarens projektledare har levererat underlag till besiktningsmannen
avseende
– beställningsskrivelse (kontrakt)
– entreprenadhandling (bygghandling)
– protokoll från startmöte, byggmöten och eventuell utförda syner och förbesiktningar.
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Kontrollmoment: Granska underlag för relationshandling
YJD.112

• Levereras normalt i dwg-format. Granska så att dwg-filen är komplett avseende det som
ska vara inmätt enligt entreprenadhandlingen samt att de följer beställarens typkodlista.

Kontrollmoment: Granska relationshandlingar
YJE.112

• Om beställaren har beställt relationshandlingar enligt entreprenadhandlingen så kontrollera att de är kompletta, har levererats enligt handling (digitalt eller i papper, antal
omgångar m.m.).

Kontrollmoment: Granska entreprenörens ifyllda egenkontroll
AFC.2222

• Kontrollera att entreprenörens egenkontroller är signerade med datum och signatur för
samtliga arbetsmoment enligt entreprenadhandlingen och entreprenörens kvalitetsplan.
• Egenkontrollen ska vara signerad löpande under entreprenadtiden i anslutning till att
arbetsmomentet har utförts.

Kontrollmoment: Delta vid slutbesiktning
AFC.713

• Tänk på att det bara är en person från beställaren respektive från entreprenören som för
talan vid slutbesiktningen. Vanligtvis är det projektens respektive ombud.

Stumsvetsning av PE-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.
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8.3 Avslutningsfasen
8.3.1

Efter godkänd slutbesiktning
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Kontrollmoment: Besiktningsutlåtande
AFC.713

• Har slutbesiktningsprotokollet skickats till parterna av besiktningsmannen?
• Besiktningsutlåtandet ska skickas senast inom tre veckor efter slutbesiktningen enligt
AB04 kap. 7 § 13.

Kontrollmoment: Kontrollera att anmärkningar från slutbesiktning är avhjälpta
AFC.713

• Besiktningsanmärkningar ska vara avhjälpta senast inom 2 månader från entreprenadens godkännande enligt AB04 kap. 5 § 17 om ingen annan överenskommelse gjorts vid
slutbesiktningen.
• Ett tips är att avhjälpa eventuella anmärkningar så fort som möjligt efter slutbesiktningen.

Kontrollmoment: Delta vid eventuell efterbesiktning
AFC.716

• Om det finns behov av efterbesiktning bör byggledaren närvara även här för att bevaka
beställarens intressen.

Kontrollmoment: Delta vid ekonomisk slutreglering med beställare och entreprenör
AFC.61

• En slutreglering av mängder samt ÄTA-arbeten som inte kunnat lösas tidigare under
entreprenadtiden brukar hanteras vid ett ekonomimöte mellan beställaren och entreprenören i denna projektfas.
• Eftersom byggledaren varit med under hela entreprenadtiden och därför har koll på alla
detaljer i utförandefasen är det till stor nytta för beställaren att ha med byggledaren vid
mötet även om det är beställarens projektledare och ombud som hanterar den ekonomiska slutregleringen med entreprenören.

Kontrollmoment: Delta vid erfarenhetsåterföringsmöte
AFC.334

• Erfarenhetsåterföringsmöte där beställare, entreprenör och teknikkonsulter (VA-projektör) deltar är bra för att lära sig av det som gått bra och mindre bra förr framtida
projekt.
• För att ett erfarenhetsåterföringsmöte ska bli bra behöver det hållas i en positiv och
prestigelös anda och helst genomföras efter godkänd slutbesiktning och ekonomisk
slutreglering.

Kontrollmoment: Utbildning och information till drift- och underhållspersonal
YKB.114
YKB.115

• T.ex. driftinstruktioner för styrning av pumpar samt underhåll av flödesregulatorer,
brandposter och LTA-pumpar m.m.
• Eventuell utbildning för VA-huvudmannens driftspersonal på nya VA-anläggningar.

Kontrollmoment: Genomgång av relationsunderlag i samband med inläggning av VA-kartdatabas
• Eftersom det är byggledaren som varit mest aktiv under entreprenadtiden har hen bäst
koll på att eventuell ÄTA-arbeten är med i entreprenörens relationsunderlag.
• Bäst är om byggledaren kan ha ett möte med beställarens GIS-ingenjör och gå igenom
relationsunderlaget innan det läggs in i beställarens kartdatabas.
Kontrollmoment: Lämna in byggledarchecklista och eventuell byggledardagbok för byggledningsuppdraget
• Lämnas till beställaren som en kvalitetskontroll av utfört byggledningsuppdrag.
Kontrollmoment: Delta vid garantibesiktning
AFC.714

• Garantibesiktningen hålls före utgången av den kortaste garantitiden om inte beställare
och entreprenör kommit överens om annat eller om det står annat i entreprenadhandlingen enligt AB04 kap. 7 § 3.
• Det är viktigt att beställaren kommer ihåg att kalla till garantibesiktningen i god tid.
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9. Checklistor för teknisk kontroll
I detta kapitel finns checklistor för tekniska kontrollmoment med syfte att kunna
användas av beställarens byggledare för olika typer av VA-ledningsprojekt. Check
listorna i detta kapitel måste projektanpassas utifrån entreprenadhandlingens tekniska
beskrivning för aktuellt projekt. Checklistorna är främst framtagna för att användas vid
entreprenadform utförandeentreprenad där entreprenadhandlingens tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt se, förutom checklistorna
i detta kapitel:
•

Kapitel 8 för administrativa kontrollmoment.

Checklistorna i detta kapitel har sammanställts utifrån erfarenhet av de vanligaste
arbetsmomenten som beställarens byggledare kan komma i kontakt med. Checklistorna
ska ses som exempel på viktiga kontrollmoment utifrån Kretslopp och vattens byggledarmanual, AMA Anläggning och författarnas praktiska erfarenheter och som ett stöd till
byggledaren i både projekterings-, utförande- och avslutningsfasen av ett VA-projekt.

Kom ihåg att det alltid är de krav som finns i det aktuella projektets entreprenadhandling som styr vilka krav som ska kontrolleras i det aktuella VA-ledningsprojektet.

Stumsvetsning av PE-ledning.
Foto: Helena Mårtensson.
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Kapitlets uppbyggnad
9.1

Generella tekniska kontrollmoment

9.1.1
9.1.2
9.1.3

Självfallsledningar för spill- och dagvatten
Tryckledningar för dricksvatten
Tryckledningar för avlopp

9.2

Kontroll utifrån VA-ledningsprojekttyp

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.3.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.7.1
9.2.7.2
9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.8
9.2.8.1
9.2.8.2

Överföringsledningar
Nya VA-ledningar i exploateringsområden
VA-saneringar och separering i bostadsområden
Infodring med kontinuerliga rör
Dagvattenanläggningar
LTA-system
Sjöledningar
Ledningsrenovering med schaktfria metoder
Flexibla foder
Rörspräckning
Infodring med och kontinuerliga rör
Infodring med formpassade rör
Nyanläggning med schaktfria metoder
Styrd borrning
Hammarborrning & augerborrning

9.3

Kontroll utifrån ledningsmaterial

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7

PE
PP
PVC
Strukturväggsrör av PE, PP och PVC
Segjärn
Stål
Betong

9.4

Kontroll utifrån övriga förutsättningar

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

VA-ledningar i ledningsgrav
VA-ledningar vid väg
VA-ledningar i åkermark
Nedplöjda VA-ledningar
VA-ledningar i bergschakt

Generella tekniska kontrollmoment
Avsnitt 9.1 innehåller tekniska kontrollmoment som är generella och oberoende av
VA-ledningsprojekttyp. I vissa fall kan gränsdragningen vara svår mellan vad som är ett
administrativt och ett tekniskt kontrollmoment. Hittar du inte det du söker i checklistan i
avsnitt 9.1 så kontrollera checklistan i kapitel 8!
Kontroll utifrån VA-ledningsprojekttyp
Avsnitt 9.2 innehåller vanliga kontrollmoment som byggledaren behöver ha koll på utifrån
VA-ledningsprojekttyp. Huvudspåret för de tekniska checklistorna i denna handbok är att
utgå från VA-ledningsprojekttyp. En del kontrollmoment upprepas från andra checklistor
i kapitel 9, så är fallet när tips och frågor till byggledaren för kontrollmomentet är specifikt
för denna typ av VA-ledningsprojekt, ledningsmaterial eller tillägg. I detta avsnitt finns
följande underrubriker:

92

Kontroll utifrån ledningsmaterial
Avsnitt 9.3 innehåller kontrollmoment utifrån ledningsmaterial. Utgångspunkten har som
sagt varit att främst göra checklistor för tekniska kontrollmoment utifrån VA-ledningsprojekttyp. Då en del kontrollmoment är kopplade till ledningsmaterialet och inte till
projekttypen har även detta avsnitt tagits fram.
Kontroll utifrån övriga förutsättningar
Avsnitt 9.4 innehåller kontrollmoment som inte är kopplade varken till VA-ledningsprojekttyp eller ledningsmaterial. T.ex. för VA-ledningsprojekt i ledningsgrav, vid väg, i
åkermark eller i bergschakt.
Innehåll i avsnitt 9.1 till 9.4
Varje avsnitt är uppbyggt enligt följande:

Beskrivning
Kortfattad beskrivning av aktuell projekttyp. Detta är ingen handbok avseende olika
projekttyper eller arbetsmetoder så syftet med aktuellt avsnitt är att ge en bakgrund till
byggledaren för kontrollen av aktuell projekttyp.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Denna rubrik är uppbyggd med en checklista som ska vara till hjälp för byggledaren med
vanligt förekommande kontrollmoment för den aktuella projekttypen. I originalfilerna
som laddas ner tillsammans med boken är listan uppbyggd av 6 kolumner:
1

Kontrollmomentet är det som ska kontrolleras av byggledaren.

2

Där kontrollmomentet i kolumn 1 är kopplat till relevant kod i AMA Anläggning 20 (avser utförandeentreprenad) eller AMA AF 21 finns detta angivet i denna kolumn. Där det varit möjligt har den
lägsta kodnivån angivits för aktuellt kontrollmoment. Tänk på att det kan finnas krav att beakta även
högre upp i kodhierarkin enligt pyramidregeln i AMA Anläggning.

3

Tips & frågor till byggledaren är främst baseras på författarna till denna boks praktiska erfarenhet,
men krav kommer även från AMA Anläggning 20 och från Kretslopp och vattens checklistor.

4

I denna kolumn ser man i vilken projektfas som byggledaren behöver utföra kontrollmomentet.
Projektfaserna är baserade på de projektfaser som beskrivs i Projekthandboken VA (Mårtensson
m.fl., 2019a).

5

Här signerar byggledaren att kontrollmomentet är utfört och vilket datum det utförts.

6

Om kontrollmomentet inte är aktuellt för projektet sätts kryss i rutan i denna kolumn.
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3

4

5

6

KONTROLLMOMENT

1

AMAKOD

2

TIPS & FRÅGOR &
FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

SIGN. &
DATUM

INTE AKTUELL

Kompletterande
inmätningsdata

BJB.2

Är kartunderlaget
kontrollerat genom
inmätning så att det
stämmer mot verkligheten avseende läge,
ledningsdimensioner
och ledningsmaterial?

Projektering



I handboken är checklistan anpassad för att fokusera på att ge tips till byggledaren för
respektive kontrollmoment och har därför ett lite annat utseende, se nedan. Check
listorna som används i aktuellt projekt hämtas från https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se.

AMA-kod

Tips & frågor till byggledaren

Kontroll i projektfas

Kontrollmoment: Kompletterande inmätningsdata
BJB.2

Är kartunderlaget kontrollerat genom inmätning så att det
stämmer mot verkligheten avseende läge, ledningsdimensioner och ledningsmaterial?

Projektering

Att upprätta en checklista

För att som byggledare upprätta en checklista för ditt aktuella VA-ledningsprojekt följer
du stegen i Figur 21 nedan.

1. Anpassa
den administrativa
byggledarchecklistan i
kapitel 8.

2. Lägg till
generella
tekniska
kontroll
moment från
avsnitt 9.1.

3. Lägg till
kontroll
moment
utifrån
VA-projekttyp från
avsnitt 9.2.

4. Lägg till
kontroll
moment
specifika för
ledningsmaterialet
från avsnitt
9.3.

5. Lägg till
kontroll
moment från
avsnitt 9.4
avseende
övriga för
utsättningar.

Figur 21. Arbetsgång för att upprätta byggledarens checklista för ett VA-ledningsprojekt.
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9.1 Generella tekniska kontrollmoment
Checklistan nedan innehåller tekniska kontrollmoment som är generella för många olika
typer av VA-ledningsprojekt. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-lednings
projekt behöver denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-ledningsprojekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

Byggledarens checklista – teknisk kontroll
AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Materialvalspolicy
PB

• Har beställarens materialvalspolicy följts vid projektering om en
sådan finns för VA-ledningar, brunnar, ventiler, spolposter, brandposter m.m.?

Projektering

• Beakta att materialvalspolicy inte strider mot LOU/LUF avseende
likvärdighet.
Kontrollmoment: Kompletterande geoteknisk undersökning (MUR) m.m.
BBB.13
BCB.13
BBB.23
BBC.23
BBB.25
BBC.25

• Finns behov av kompletteringar till den geotekniska undersökningen?
• Finns behov av att gräva provgropar innan byggstart för kompletterande geoteknisk undersökning, undersökning av släntstabilitet
samt eventuell lokalisering av korsande kablar och ledningar?

Projektering,
utförande
- innan byggstart

• Finns behov av provpumpning innan byggstart?

Kontrollmoment: Kompletterande inmätningsdata
BJB.2

• Är kartunderlaget kontrollerat genom inmätning så att det stämmer
mot verkligheten avseende läge, lednings-dimensioner och ledningsmaterial?

Projektering

Kontrollmoment: Tillfällig vattenförsörjning och förbipumpning av avlopp
BCB.811
BCB.812

• Har en planering gjorts för tillfällig vattenförsörjning och eventuell
förbipumpning av avloppsvatten avseende tillgänglig kapacitet i
ledningar m.m.?

Projektering

• Är åtgärder för tillfällig vattenförsörjning och förbipumpning av avloppsvatten beskrivna så att de är kalkylerbart för entreprenören?
Kontrollmoment: VA-ledningarnas placering
BCB.7
BGB

• VA-ledningarnas placering är ofta bestämt i ett tidigt skede och är
inte byggledarens uppgift.

Projektering

• Om byggledaren är med i tidiga skeden av projektet kan man eventuell komma med synpunkter avseende placering i förhållande till
Trafikverkets vägar, behov av spontkassetter vid djupa ledningsschakter m.m.
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KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Befintliga ledningar och kablar
BBB.32
BBC.32
BCB.33

• Finns befintliga kablar och ledningar med på ritningar i förfrågnings-underlaget och är åtgärder för dessa beskrivna korrekt i den
tekniska beskrivningen?

Projektering

Kontrollmoment: Befintliga ledningar och kablar
BBB.32
BCB.31
BCB.32
BCB.33
BJB.26
BJB.36

• Säkerställ att säkerhetsavståndet till befintliga ledningar och kablar
uppfyller ledningsägarens föreskrifter.

Utförande

• Skyddas befintliga ledningar och kablar enligt entreprenad-handlingen?
• Har befintliga ledningar och kablar satts ut av ledningsägarna eller
av entreprenören?
• Fungerar rutiner för inmätning av befintliga ledningar och kablar
samt anmälan till beställaren om oredovisade befintliga ledningar
och kablar?
• Ska ledningsägaren meddelas eller medverka vid schaktning invid
berörd ledning?

Kontrollmoment: Arbetsområde
AFC.121

• Är arbetsområdet tillräckligt stort för att entreprenören ska kunna
bedriva arbetena på ett arbetsmiljösäkert sätt, få en effektiv framdrift och för upplag av material och schakt- och fyllnadsmassor?

Projektering

Kontrollmoment: Återställning
DC
DGB

• Är återställningsarbeten beskrivna korrekt?

Projektering

• Beroende på vilka krav man vill ha på återställningsarbetena väljer
man att använda koder under DC för nyanläggning respektive koder
under DGB för återställning. Läs krav under aktuell kod och rubrik i
AMA Anläggning.

Kontrollmoment: Kontroller
AFG.424
P
PB-.5121
PCE.12
PCF.1111
YHB

• För tryck- och täthetskontroller se avsnitt 9.1.1 för självfallsledningar, 9.1.2 för tryckledningar för dricksvatten och 9.1.3 för tryckledningar för avlopp.

Projektering,
utförande

• Som byggledare är det viktigt att säkerställa att samtliga ledningssträckor blivit täthetskontrollerade enligt entreprenadhandlingen
för aktuellt projekt, att protokoll från täthetskontrollerna tydligt
visar vilken sträcka som blivit kontrollerad och att sträckan är
godkänd.
• För deformationskontroller och kontroller av riktningsavvikelse på
självfallsledningar se avsnitt 9.1.1.
• För rörinspektion (TV-filmning) se avsnitt 9.1.1.
• För vattenprovtagning av dricksvattenledningar se avsnitt 9.1.2.
• För mottagningskontroll av rör och rördelar se avsnitt 9.3.
• För kontroll av svetsning av PE-tryckrör se avsnitt 9.3.1.
• För procedurprov och produktionsprov för kon troll av svetsning av
PE-tryckrör se avsnitt 9.3.1.
• Som byggledare bör du närvara vid de kontroller och provningar
som ska utföras enligt entreprenadhandlingen för aktuellt projekt.

Kontrollmoment: Entreprenörens egenkontroll
YHD.1121
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• Om beställaren använder kod YHD.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät för att specificera och styra entreprenörens
egenkontroll så se till att kontrollnivån är ”lagom” så att de viktigaste
sakerna verkligen kontrolleras och inte försvinner i för många
kontrollpunkter?

Projektering,
utförande

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Anslutning mot befintligt VA-ledningsnät
PCB

• Är eventuell förankring utförda enligt entreprenadhandlingen?

Utförande

• Finns stödhylsor vid användning av dragsäkra kopplingar mot
PE-ledningar?
• Är anslutningar mellan självfallsledning och brunn/grenrör samt vid
materialövergång och håltagning täta?
• Det är viktigt att som byggledare vara närvarande vid kritiska
arbetsmoment som inkopplingar till befintligt ledningsnät m.m.
Kontrollmoment: Märkning och skyltning
DEF.2
YG

• Se till så att distansmarkeringar placeras på lämpliga ställen för
ventiler, brunnar, brandposter, spolposter m.m.

Utförande

Kontrollmoment: Inmätning
BJB.26

• Kontrollera gärna inmätningsdata regelbundet om det finns möjlighet mot entreprenad-handlingens utsättningsfil för att minimera fel,
både i plan och profil.

Utförande

• Kontrollera även att inmätningen kodas enligt beställarens typkodlista av entreprenören. Sker inmätning av ledningar och VA-anordningar kontinuerligt i öppen schakt?
• Redovisas inmätningarna enligt beställarens inmätningsrutiner och
typkodlista i överenskommet filformat?

9.1.1

Självfallsledningar för spill- och dagvatten

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Anslutningskontroll
BJB.26
CBB.86

• Är höjder kontrollmätta på befintliga anslutningspunkter?

Projektering

• Har inmätning gjorts?
• Behövs förschakt för kontroll av anslutningspunkter?

Kontrollmoment: Täthetskontroll
YHB.1251

• Ska täthetskontroller för självfallsledningar utföras? Om ja, ska
dessa utföras utifrån Svenskt Vatten P91?

Projektering,
utförande

Kontrollmoment: Kontroll av deformation och riktningsavvikelse – självfallsledningar
YHB.1252
YHB.12531

• Deformationskontroll utförs normalt i samband med rörinspektion.
Om deformationer konstateras kan deformationskontroll med tolk
eller dylikt göras enligt Svenskt Vatten P91.

Projektering,
utförande

• Kontroll av riktningsavvikelse i plan och profil utförs enligt Svenskt
Vatten P91.
Kontrollmoment: Rörinspektion
PCE.12

• Är filmerna utförda enligt Svenskt Vatten P122?

Utförande

• Är filmerna godkända enligt de krav som ställts i entreprenadhandlingen?
• Är brunnars vallning utförd korrekt?
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9.1.2

Tryckledningar för dricksvatten

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Funktionskontroll
• Har befintliga ventiler som behöver stängas av för inkopplingar
kontrollerats?

Projektering

• Har brandposter där vattenuttag ska göras kontrollerats så att de
fungerar?
Kontrollmoment: Hygienutbildning
AFC.34

• Har en hygiengenomgång genomförts för all personal som arbetar
med förläggning av vattenledningar (rörläggare, svetsare och
maskinister)?

Utförande

Kontrollmoment: Rätt ändförslutningar på rör och rördelar
YHD.1121

• Används täta ändförslutningar på ledningar som ännu inte är
installerade?

Utförande

Kontrollmoment: Rena verktyg och maskiner
• Använder entreprenören verktyg som inte varit i kontakt med
spillvatten eller jord (jordbakterier) vid förläggning av nya vattenledningar?

Utförande

Kontrollmoment: Spolplan
AFC.114
BBB.32
PCF.111
PCF.1113
PCF.1121
PCF.2121

• Har en spolplan upprättats av entreprenören som visar hur spolning
för rengöring och eventuell täthetsprovning ska utföras?

Projektering,
utförande

• Vem får utföra vattenavstängning samt in- och urkoppling till befintligt vattenledningsnät?
• Spolplan ska förslagsvis vara uppdelad i delområde med tydlig
märkning, ventilers läge, planerat tryck och flöde samt planerad
tidsåtgång?
• Är det planerat att vatten ska stå på rinn?
• Vart sker utspolning av vatten?

Kontrollmoment: Rengöring av vattenledning
PCF.111

• Ska rengöring av vattenledning ske genom enbart spolning eller med
spolning och mekanisk rengöring (t.ex. rensplugg)?

Projektering,
utförande

• Får klorering utföras? Beakta att Svenskt Vatten P115 förespråkar
en minskad användning av klor vid rengöring av nyanlagda vattenledningar.
Kontrollmoment: Tryck- och täthetskontroll
YHB.12111
YHB.12112
YHB.12113

• Ska täthetskontroller för tryckledningar av PE utföras enligt Svenskt
Vatten P78?
• Observera att provtrycket som föreskrivs i Svenskt Vatten P78 kan
vara onödigt högt (1,3 x PN på röret). Föreskriv annat provtryck
än det i Svenskt Vatten P78 vid behov för att undvika att belasta
PE-röret i onödan.
• Ska täthetskontroller för tryckledningar av GRP, PVC, segjärn och
stål utföras enligt Svenskt Vatten P79?
• Får täthetskontroll utföras enligt annan metod, t.ex. med luft eller
gas?
• Får täthetskontroll utföras mot stängda ventiler?
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Projektering,
utförande

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Vattenprovtagning
PCF.1111

• Är alla ledningssträckor för dricksvattenledningar provtagna?

Utförande

• Har provtagning gjorts i den omfattning som angivits i entreprenadhandlingen (t.ex. kemisk analys och mikrobiologisk)?’
• Har både kemiska Har referensprov tagits?
• Är provtagningarna tjänliga enligt Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten SLVFS 2001:30?

9.1.3

Tryckledningar för avlopp

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Funktionskontroll
• Har nödvändiga ventiler och eventuell spolposter funktionskontrollerats?

Projektering

Kontrollmoment: Luftning
PEC.412

• Beakta behov av luftning p.g.a. svavelvätebildning i spillvattenledningar, speciellt vid anslutning mot självfallsledningar av betong.

Projektering

Kontrollmoment: Tryck- och täthetskontroll
YHB.1241

• Ska tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning utföras enligt
Svenskt Vatten VAV P79 eller enligt Svenskt Vatten VAV P78?

Projektering,
utförande

• Om tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Svenskt Vatten P78
ska annat kontrolltryck än det i Svenskt Vatten P78 gälla?
• Får täthetskontroll utföras enligt annan metod, t.ex. med luft
eller gas?
• Får täthetskontroll utföras mot stängda ventiler?
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9.2 Kontroll utifrån VA-ledningsprojekttyp
9.2.1

Överföringsledningar i ledningsgrav

Beskrivning
Överföringsledningar kan vara både trycksatta vatten- och spillvattenledningar och självfallsledningar för spillvatten.
Vad som definierar en överföringsledning är att:
•
•
•
•

Det oftast handlar om huvudledningar för vatten och/eller spillvatten som
kopplar ihop delar av kommunernas verksamhetsområde från punkt A till B.
Det ofta är flera kilometer ledning som anläggs.
Det sällan är serviser på ledningen.
Det ofta anläggs längs sträckningar som utgör naturliga gränser, t.ex. längs fastighetsgränsen eller parallellt med vägar.

Överföringsledningar kan läggas med många olika anläggningsmetoder. I detta avsnitt
går vi igenom överföringsledningar som läggs i ledningsgrav. För schaktfria anläggnings
metoder hänvisas läsaren till avsnitt 9.2.8. För mer information om förläggning i ledningsgrav se avsnitt 9.4.1. För förläggning av överföringsledningar vid väg, i åkermark, genom
nedplöjning eller i bergschakt se avsnitt 9.4.2 till 9.4.5.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för överföringsledningar
i ledningsgrav. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver
denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
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Anläggning av överföringsledning för
dricksvatten. Foto: Helena Mårtensson.

•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.

AMAKOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Val av arbetsmetod
• Finns det några fördelar eller nackdelar med schaktfria lösningar längs
sträckan eller delar av sträckan? T.ex. under dräneringsledningar, arkeologi, vattendrag, vägar och järnvägar m.m.?

Projektering

Kontrollmoment: Spolmöjlighet av överföringsledning
BBB.32

• Säkerställ att det finns tillgängligt tryck och flöde i befintligt vattenledningsnät så att förutsättningar för ställda krav i förfrågningsunderlaget
kan uppfyllas.

Projektering

Kontrollmoment: Sektionering med ventiler
• Finns behov av att sektionera nya vattenledningar eller tryckavloppsledningar med ventiler på strategiska och lätt åtkomliga platser?

Projektering

Kontrollmoment: Brunnars placering
PD

• Är avståndet mellan brunnar lagom?

Projektering

• Är brunnar lättillgängliga för åtkomst?
• Är brunnars placeringar ovan mark kommunicerade med fastighetsägare?
Kontrollmoment: Luftare
PEC.41

• Finns behov av luftare på tryckledningar på grund av markprofilen?

Projektering

• Behöver luftarbrunnens avluftningsrör dras iväg för att inte utgöra ett
hinder för pågående verksamhet?
• Är luftare placerade så att de är tillgängliga för drift- och underhållsarbeten?
Kontrollmoment: Begränsningar inom arbetsområdet
AFC.121
AFC.34
AFG.35

• Vilka begränsningar finns i aktuellt projekts entreprenadhandling avseende begränsningar av arbetsområdets bredd?

Utförande

• Finns andra begränsningar för arbete inom arbetsområdet såsom tider,
krav på hygiengenomgång, krav på maskiner (t.ex. miljövänliga hydraulvätskor) eller krav på tätt underlag vid tankning av maskiner?

Kontrollmoment: Utsättning
BJB.36

• Är kritiska korsningar mellan ny och befintliga ledningar och kablar utsatta såsom korsande dagvattenledningar, biotopskyddsgränser, arkeologi,
gasledningar, privatägda ledningar m.m.?

Utförande
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9.2.2

Nya VA-ledningar i exploateringsområden

Beskrivning
Vid exploatering av ett nytt område innebär det att nya ledningssystem måste byggas ut
för att förse de nya fastigheterna med vatten och avloppsanslutningar. Det kan innebära
både trycksatta vatten- och spillvattenledningar och självfallsledningar för spillvatten
och dagvatten. Det är även vanligt att det förekommer olika lösningar för dagvattnet inom
nya exploateringsområden, t.ex. lokalt omhändertagande, kommunala magasin, dammar
och svackdiken. VA-ledningar i exploateringsområden anläggs vanligtvis med traditionell
schakt. När ledningarna är på plats anläggs gator, GC-vägar m.m.
Vad som är speciellt för nya ledningar inom ett exploateringsområde är att:
•
•
•
•
•
•
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Det handlar om utbyggnad av nya bostads- eller verksamhetsområden på ytor
som tidigare inte används för fastigheter eller verksamheter.
Det är ofta förläggning av VA-ledningar i blivande kvartersgator, vilket kan innebära många riktningsavvikelser på ledningsnäten.
Ventiler, brandposter, brunnar, serviser m.m. ska placeras på lämpliga ställen,
både i anläggningsskedet och för framtida drift.
Det sker ofta samordning med olika typer av ledningsägare t.ex. fjärrvärme, el,
fiber och belysning.
Det behövs ett bra samarbete med andra teknikområden inom kommunen under
projektet som t.ex. trafik, gata, park, exploaterings- och planavdelningen.
Det är ofta många serviser på ledningarna, som ska placeras så det både passar
VA-huvudmannen, exploatören och fastighetsägaren.

Nyanläggning av VA-ledningar i exploateringsområde. Foto: Anders Persson.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för förläggning av nya
VA-ledningar i exploateringsområden. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-
ledningsprojekt behöver denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Förutsättningar för exploateringsområdet
• Grundvatten
• Geoteknik
• Avvattning, diknings-företag, dräneringar
• Befintliga ledningar
BBB
BBB.32
BBC
BJB.26
CBB

• Har vi koll på områdets förutsättningar?

Projektering

• Vad ska entreprenören undersöka?
• Är utredning gjord med avseende på tillgänglig kapacitet i
befintligt VA-ledningsnät?
• Finns andra ledningsägare vars ledningar ska slopas eller läggas
om? T.ex. stamledningar för dräneringsledningar till dikningsföretag?
• Finns jordblock i schakt?

Kontrollmoment: Placering och utformning av nya ledningar
BCB.31
BCB.32
C

• Tänk på placering av nya VA-ledningar utifrån t.ex.

Projektering

– Avstånd till befintliga anläggningar, ledningar och kablar
– Samordning med övriga ledningsägare
– Förutsättningar för schakt, släntlutning, spont m.m.

Kontrollmoment: Utformning av nya VA-anordningar
• Spolposter
• Brandposter
• Huvudventiler
• Servisventiler
• Distans-skyltar/ flaggor
PE
DEF

• Behövs spolposter?

Projektering

• Behov och placering av brandposter?
• Är ventiler placerade på lämpliga ställen utifrån driftsättning?
• Är brandposter/ventiler placerade på lämpliga ställen så att
de är tillgängliga vid drift- och underhåll och att de t.ex. inte
hamnar mitt i en vägkorsning?
• Vad har beställaren för krav på skyltning?

Kontrollmoment: Utformning av nya VA-anordningar
• Brunnar
• Rensbrunnar
• Distansskyltar
• Betäckningar
PB
PD
DEF

• Är brunna placerade på lämpliga ställen utifrån driftsynpunkt?
• Är avståndet mellan brunnar och storlek på brunnar valt
korrekt?
• Finns spolbrunnar på servisledningar för spill- och dagvatten?
• Vad har beställaren för krav på skyltning?
• Tänk på att väghållare och markägare kan ha åsikt om var brun�nar placeras.
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Projektering

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Förutsättningar för exploateringsområdet
• Grundvatten
• Geoteknik
• Arkeologi
• Avvattning, diknings-företag, dräneringar
• Inmätning av befintliga ledningar och kablar
• Kontroll av anslutnings-punkter
• Kontroll av befintliga VA-anordningar
BBB
BBC
BJB

• Har vi koll på områdets förutsättningar?

Utförande

• Kontrollera att undersökningar och provningsarbeten som ska
utföras av entreprenören är gjorda innan entreprenadstart.
• Är höjder kontrollmäta på befintliga anslutningspunkter/
inkopplingspunkter?
• Stämmer dimension och material på befintliga ledningar vid
anslutning med entreprenad-handlingen?
• Fungerar befintliga avstängningsventiler inför anslutning av nya
vattenledningar?

Kontrollmoment: Anslutningar av serviser
PCB

• Ska serviser anslutas med T-rör /grenrör eller anborrning?
• Ska självfallsserviser anslutas i brunn eller på ledning?

Projektering,
utförande

• Kontrollera beställarens riktlinjer gällande anslutning av
serviser.
Kontrollmoment: Anslutningar mot befintligt nät
• Rivning av befintliga ledningar vid anslutningar.
• Tillfällig vatten-försörjning
• Förbi-pumpning av avloppsvatten
• Förankring av vatten-ledningar
AFC.263BED.111
BCB.81
PCC.1

• Har personalen rätt utbildning för att få utföra rivningsarbeten
av befintliga ledningar?

Utförande

• Är arbetena samordnade med driftpersonalen?
• Är befintliga anordningar, t.ex. avstängningsventiler, kontrollerade?
• Är befintliga ledningar förankrade korrekt?
• Är de berörda av arbetet informerade?

Kontrollmoment: Brunnar och VA-anordningar
• Brunnar
• Rensbrunnar
• Betäckningar
• Spolposter
• Brandposter
• Huvudventiler
• Servisventiler
PD
PE

• Anläggs rätt typ av betäckningar, ventiler och brunnar enligt
entreprenadhandlingen?

Utförande

• Tänk på att väghållare och markägare kan ha åsikt om utseende
och funktion på t.ex. betäckningar.
• Är brunnar och brandposter placerade korrekt?
• Ska rensbrunnar finnas på servisledningar enligt entreprenadhandlingen?
• Finns det specifika krav på eventuell förhöjningsringar?
• Funktionskontrollera ventiler och kontrollera brunnar innan
slutbesiktning.
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9.2.3

VA-saneringar och separering i bostadsområden

Beskrivning
Vid ledningssanering i ett befintligt bostadsområde innebär det att gamla ledningssystem
ska ersättas eller kompletteras av nya ledningssystem. Ofta innebär det att ett kombinerat system för spill-och dagvatten ska ersättas av ett duplikatsystem. Det kan innebära förläggning av både självfallsledningar för spillvatten och dagvatten och trycksatta
vatten- och spillvattenledningar.
Det är inte ovanlig att dagvattensystemet får kompletteras med olika lösningar av lokalt
omhändertagande för att det befintliga dagvattensystemet i anslutning till det aktuella
området ska ha möjlighet att hantera det tillkommande flödet.
Vad som är speciellt för VA-saneringar och separering i bostadsområden är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Det är viktigt med tidig och återkommande information till fastighetsägare och
näringsidkare inom området.
Verksamheter och boende ska ha åtkomst till sina fastigheter under byggtiden.
Samhällsfunktioner som posthantering, transporter, sophantering m.m. ska
fungera under entreprenaden.
Det innebär ombyggnad av befintliga ledningssystem som förser fastigheter eller
verksamheter med vatten och avlopp.
Det är ofta förläggning i kvartersgator, vilket kan innebära många riktningsav
vikelser
Ventiler, brandposter, brunnar, serviser osv ska placeras på lämpliga ställen, både
i anläggningsskedet och för framtida drift.
Det sker ofta samordning med olika typer av ledningsägare t.ex. fjärrvärme, el,
fiber och belysning.
Det behövs ett bra samarbete med andra teknikområden inom kommunen under
projektet som t.ex. trafik, gata och park.
Befintliga serviser ska ersättas och nya ska sättas av på lägen som både passar
VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

VA-sanering i befintligt bostadsområde. Foto: Helena Mårtensson.

Figur 22. Sektion C-C för VA-sanering i bostadsområde enligt bild ovan.
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Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för VA-saneringar och
separering i bostadsområden. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-lednings
projekt behöver denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Förutsättningar för arbetsområdet
BBB
BBC

• Har vi koll på områdets förutsättningar avseende t.ex. grundvatten,
geoteknik, avvattning och dräneringar?

Projektering

• Vad ska entreprenören undersöka?
• Är befintliga ledningar m.m. inmätta?
Kontrollmoment: Inventering av befintliga ledningar
• Rörinspektion
• Lokalisering av befintliga serviser
• Inmätning av befintliga va-ledningar
BBB.32
BJB.26
PCE.12

• Är status på befintliga ledningar kontrollerade genom filmning?

Projektering

• Är alla befintliga serviser i drift?
• Finns uppgifter i ledningsarkiv?

Kontrollmoment: Anslutningar mot befintligt nät
• Rivning av befintliga ledningar vid anslutningar
• Tillfällig vattenförsörjning
• Förbipumpning av avloppsvatten
AFC.263
BED.111
BCB.811
BCB.812

• Har personalen rätt utbildning för att få utföra rivningsarbetena?

Projektering

• Är arbetena samordnade med driftpersonalen?
• Är befintliga anordningar, t.ex. avstängningsventiler, kontrollerade?
• Är de berörda av arbetet informerade?

Kontrollmoment: Placering och utformning av nya ledningar
B
BBB
C
PB

• Tänk på placering av nya VA-ledningar.
– Avstånd till befintliga anläggningar, ledningar och kablar.
– Samordning med övriga ledningsägare
– Förutsättningar för schakt, släntlutning, spont m.m.
• Var och hur ska servisanslutningar anslutas mot huvudledning?
• Var ska nya förbindelsepunkter placeras vid fastigheterna?
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Kontrollmoment: Utformning av nya VA-anordningar
• Spolposter
• Brandposter
• Huvudventiler
• Servisventiler
• Distansskyltar/ Flaggor
PE
DEF

• Behövs spolposter?

Projektering

• Behov och placering av brandposter?
• Är ventiler placerade på lämpliga ställen utifrån driftsynpunkt och
driftsättning?
• Är brandposter och ventiler placerade på lämpliga ställen så att de är
tillgängliga vid drift- och underhåll och att de t.ex. inte hamnar mitt i
en vägkorsning?
• Vad har beställaren för krav på skyltning?

Kontrollmoment: Utformning av nya VA-anordningar:
• Brunnar
• Rensbrunnar
• Distansskyltar
• Betäckningar
PD
DEF

• Är brunna placerade på lämpliga ställen utifrån driftsynpunkt?

Projektering

• Är avståndet mellan brunnar och storlek på brunnar valt korrekt?
• Finns spolbrunnar på servisledningar för spill- och dagvatten?
• Vad har beställaren för krav på skyltning?
• Tänk på att väghållare och markägare kan ha åsikt om var brunnar
placeras.

Kontrollmoment: Omgivningspåverkan
AFC.122
AFC.531
BJB.3

• Är det utfört någon syn av arbetsområdet och är detta dokumenterat?

Utförande

• Beakta behov av dokumentation av befintliga förhållanden och intilliggande områden, t.ex. vägar, allmän platsmark och privat tomtmark.
• Kontrollera att TA-planer justeras under projektets gång.
• Kontrollera att arbetsområdet sätts ut.
• Upprätta dialog med Räddningstjänst m.fl.

Kontrollmoment: Förutsättningar för arbetsområdet
• Grundvatten
• Geoteknik
• Arkeologiv
• Avvattning, dikningsföretag, dräneringar
• Inmätning av befintliga ledningar och kablar
• Kontroll av anslutnings-punkter
• Kontroll av befintliga VA-anordningar
BBB
BBC
BJB
PB
PE

• Har vi koll på områdets förutsättningar?

Utförande

• Kontrollera att undersökningar och provningsarbeten som ska utföras
av entreprenören är gjorda innan entreprenadstart.
• Är höjder kontrollmäta för befintliga anslutningspunkter/ inkopplingspunkter?
• Stämmer ledningsmaterial och dimension på befintliga ledningar där
anslutning ska ske mot de angivna i entreprenad-handlingen?
• Är befintliga avstängningsventiler funktions-kontrollerade vid anslutning av nya vattenledningar?
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Kontrollmoment: Anslutningar av serviser
PCB

• Ska serviser anslutas med T-rör/grenrör eller anborrning?
• Kontrollera beställarens riktlinjer gällande anslutning av serviser.

Projektering,
utförande

• Kontrollera att alla serviser som är i drift blir kopplade. De som eventuell inte är i drift slopas.
• Ska självfallsserviser anslutas i brunn eller på ledning?
Kontrollmoment: Anslutningar mot befintligt nät
• Rivning av befintliga ledningar vid anslutningar.
• Tillfällig vattenförsörjning
• Förbipumpning av avloppsvatten
• Förankring
• Samordningen med driftspersonal
AFC.263
AFC.371
BED.111
BCB.81
PCC.1

• Vid rivning av befintliga eternitledningar ska kontroll utföras så att
personalen rätt utbildning för att utföra saneringsarbetet samt att rätt
tillstånd finns.

Utförande

• Har samordning med beställarens driftpersonal gjorts?
• Har kontroll av befintliga anordningar, t.ex. avstängningsventiler,
utförts där det finns behov för detta?
• Är befintliga ledningar förankrade korrekt?
• Är allmänheten informerade om arbeten som de berörs av?

Kontrollmoment: Brunnar och VA-anordningar
• Brunnar
• Rensbrunnar
• Betäckningar
• Spolposter
• Brandposter
• Huvudventiler
• Servisventiler
PD
PE

• Anläggs rätt typ av betäckningar, ventiler och brunnar enligt entreprenad-handlingen?

Utförande

• Tänk på att väghållare och markägare kan ha åsikt om utseende och
funktion på t.ex. betäckningar.
• Är brunnar och brandposter placerade korrekt?
• Ska rensbrunnar finnas på servisledningar enligt entreprenadhandlingen?
• Finns det specifika krav på eventuell förhöjningsringar?
• Är brunnar okulärbesiktigade innan slutbesiktning?

9.2.4

Dagvattenanläggningar

Beskrivning
Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner på marken. För att omhänderta
dagvattnet under kontrollerade former finns en mängd olika lösningar där främsta syftet
är att dagvatten i normalfallet inte ska ställa till med någon skada på konstruktioner,
byggnader och vägar för trafikanter m.m. Därför samlas dagvatten ihop på olika sätt för
att styra vilken väg dagvattnet ska ta. Genom att även jämna ut mängden dagvatten och
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därmed minska belastningen på ledningssystemet eller recipienten, behövs ofta en typ av
fördröjning där dagvattnet samlas ihop och släpps ut lite i taget, vilket sker i ett magasin.
Det finns olika typer av magasin, synliga dammar, svackdiken, underjordiska magasin i
stora rör, kassettmagasin, regnbäddar o.s.v. En utförlig beskrivning av olika lösningar för
dagvattenhantering finns i Svenskt Vatten P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering
(Svenskt Vatten, 2011).
Det kan finnas behov av att rena dagvatten från olika föroreningar och det finns flera olika
sätt som det är möjligt att göra det på. Det beror på vilken förorening det är och vilken
koncentration det handlar om. Det kan ske en viss rening i dagvattenanläggningarna som
endast har som syfte att fördröja dagvattnet. Dagvattenrening ingår inte i denna handbok.

Utjämningsmagasin för dagvatten i Mariastaden i Helsingborg. Foto: Helena Mårtensson.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för dagvattenanläggningar.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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Kontrollmoment: Dagvattenutredning
• Är en dagvattenutredning utförd? Byggledaren bör få ta del av den.

Projektering

Kontrollmoment: Öppet dagvattenmagasin i detaljplan
• Finns en yta för ett öppet dagvattenmagasin (dagvattendam) med i
områdets detaljplan?

Projektering

• Är ytan tillräcklig stor för att rymma ett magasin upp till släntkrön
med önskad släntlutning?
Kontrollmoment: Grundvattenmätningar
BBB.14

• Kontrollera att grundvattenmätningar är utförda på platsen där
dagvatten-anläggningen planeras.

Projektering

• Är det högt grundvatten på platsen får man i projekteringen anpassa
sig efter detta. Är detta gjort?
Kontrollmoment: Drift och underhåll
• Kontrollera att dagvattenanläggningen är tillgänglig för drift och
underhåll.

Projektering

• Är det möjligt att komma till anläggningen med ett underhållsfordon
för kontroll, drift och underhåll?
• Finns väg till dagvattenanläggningen?
• Har vägen rätt bärighet för underhålls-fordonen?
• Är magasinet möjlig att underhålla avseende gräsklippning, rensning
av brunnar/galler?
Kontrollmoment: Geoteknisk undersökning (MUR)
BBB.131

• Kontrollera att en geoteknisk undersökning är utförd på platsen där
dagvatten-anläggningen planeras. Ett magasin med infiltrationsmöjlighet ska ligga på en plats med förutsättningar för detta. Geotekniken
kan påverka hur magasinet ska projekteras.

Projektering

Kontrollmoment: Inspektionsmöjligheter
PDB.2

• Kontrollera att det kommer att finnas inspektionsmöjlighet t.ex. i form
av brunnar.

Projektering

Kontrollmoment: Oljeavskiljare
PDF.2

• Kontrollera om det finns behov av någon typ av oljeavskiljning i magasinet eller oljeavskiljare innan magasinet.

Projektering

• Finns det risk för att olja kan komma med dagvattnet till dagvattenanläggningen, t.ex. dagvatten från större vägar och parkeringsplatser?
Kontrollmoment: Sandfång
PDB.512

• Kontrollera om dagvattnet passerar en brunn med ett sandfång någonstans på vägen innan det når dagvattenanläggningen. Det kan ske
när dagvattnet når dagvattenbrunnen långt från magasinet eller alldeles innan magasinet. Detta för att förhindra att dagvatten-anläggningen fylls med sand och därmed minskar den tillgänglig vattenvolym.

Projektering

• Sandfång måste placeras så de är tillgängliga för spolning och tömning.
Kontrollmoment: Bräddmöjlighet
• Vad händer då magasinet blir fullt och vattnet fortsätter att komma?
• Finns nödbrädd?
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Kontrollmoment: Tillstånd för dagvattenanläggning
AFC.161

• Kontrollera om tillstånd behövs eller är sökt för dagvattenanläggningen hos kommunens miljöförvaltning.

Projektering

• Är det erhållet tillstånd från Länsstyrelse för vattenverksamhet?
• Har eventuell dikningsföretag givit sitt tillstånd till mottagande av
vatten från nytt magasin?
Kontrollmoment: Schakt- och fyllnadsmassor för dagvattenmagasin
CBB.632
CEC.6

• Finns schaktmassor för dagvattenmagasin med i mängdförteckningen?

Projektering

• Finns angivelse av eventuell föroreningsgrad?
• Har provtagning gjorts på eventuell överskottsmassor?
• Har en massbalans upprättats för effektiv masshantering (vid större
schaktvolymer)?
Kontrollmoment: Tätningsskikt i öppet dagvattenmagasin
CEC.71
DBB.31

• Kontrollera om det finns behov av tätning av magasin?

Projektering

• Finns i så fall tätningsskikt medtaget i mängdförteckningen?
• Är det beskrivet hur tätningen ska ske?
• Vid tätning med lera är schaktning och fyll med taget i mängdförteckningen för det?

Kontrollmoment: Flödesreglering
PEC.74

• Kontrollera om flödesreglering behövs vid utlopp från dagvattenanläggning?

Projektering

• Vilken typ av reglering ska ske?
• Är den beskriven i mängdförteckningen? Vilket flöde ska den strypa
till?
• Placera flödesregulatorn så att den är tillgänglig för drift- och underhåll.
Kontrollmoment: Schaktbottenbesiktning för öppet dagvattenmagasin
CBB
CBB.632

• Kontrollera om schaktbottenbesiktning av magasin är nödvändig.
Detta kan behövas i samband med urgrävning av magasinet för att
kontrollera hur tät marken är.

Utförande

Kontrollmoment: Slänter på öppet dagvattenmagasin
CBB.632

• Kontrollera att slänter på öppet dagvattenmagasin följer entreprenad-handlingen?

Utförande

Kontrollmoment: Erosionsskydd kring utlopp, inlopp och slänter
DCK.25

• Kontrollera att det finns beskrivit i handlingen hur erosionsskydd ska
utföras?

Utförande

• Ska det finnas kring utlopp och inlopp?
• Följer det handlingen?
Kontrollmoment: Snedkapning av inlopp- och utloppsrör
PBB.4
PBB.5
PCC.12

• Kontrollera snedkapning av inlopp- och utloppsrör.

Utförande

• Är det angivet att snedkapning av rör ska utföras i handlingen?
• Har det utförts enligt handlingen?
• Är ledning förankrad i utloppet?
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Kontrollmoment: Galler framför utlopp och inlopp
PBB.4
PBB.5

• Är det angivet i handlingen att galler ska finnas galler framför inlopp
och/eller utlopp?

Utförande

• Har det utförts enligt handlingen?
Kontrollmoment: Vattengångar på inlopp- och utloppsledningar
PBB.4
PBB.5

• Kontrollera att vattengångar på in- och utloppsledningar följer
handlingen.

Utförande

Kontrollmoment: Nivåer på botten på magasin
• Kontrollera att botten på magasinet följer nivåerna angivna i handlingen?

Utförande

• Är botten plan?
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter - material
PDY.4

• Kontrollera att rätt dagvattenkassetter är beställda.

Utförande

• Olika dagvattenkassetter har olika förutsättningar, därför är det
viktigt att de dagvattenkassetter som är angivet i handlingen ska
beställas om inget annat är överenskommet.
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter - fiberduk
DBB.31

• Kontrollera att fiberduken runt ett dagvattenkassettmagasin, är lagd
enligt tillverkarens krav.

Utförande

• Är det rätt geotextil och är den rätt lagd?
• Följer den handlingen?
• Hur mycket ska fiberduken överlappa?
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter – kringfyllning mot fiberduk
CEC.6

• Kontrollera att kringfyllningens fraktion kring kassett-magasinet har
rätt kornstorlek mot fiberduken

Utförande

• För att förhindra att för stor fraktion ska göra hål i fiberduken, ska
kringfyllningen anpassas efter fiberdukens typ.
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter – plan botten
CBB
CBB.632

• Kontrollera att botten är plan och jämn vid anläggandet av ett kassettmagasin.

Utförande

• Kontrollera att kassettmagasinet läggs i rät vinkel.
• Säkerställ en rak konstruktion.
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter - installation
PDY.4

• Kontrollera att kassettmagasinet anläggs enligt tillverkarens anvisningar.

Utförande

• Varje tillverkare har sina specifika krav på hur anläggandet ska genomföras. Be att få dem skriftligen vid leverans av kassetterna.
Kontrollmoment: Dagvattenkassetter - packning
CEC.6

• Kontrollera att packningen runt och över kassettmagasinet följer
tillverkarens anvisningar.

Utförande

• Be att få tillverkarens anvisningar skriftligen vid leverans av kassetterna.
Kontrollmoment: Återställning med växter och gräs
DCL
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• Kontrollera att handlingens växter och sådd överensstämmer med vad
som anlagts, både när det gäller placering och art.

Utförande

Installation av dagvattenkassetter. Foto: Anders Persson
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9.2.5

LTA-system

Beskrivning
LTA står för Lätt Trycksatt Avlopp, på engelska kallas det PSS, Pressurized Sewerage
System. LPS (Low Pressure System) som är ett vanligt förekommande begrepp är fabrikatsnamnet för Skandinavisk Kommunaltekniks LTA-system. Det finns flera tillverkare av
LTA-system.
Ett LTA-system är ett trycksatt avloppsystem som karaktäriseras av att spillvattnet
pumpas, ofta från flera mindre pumpstationer, via gemensamma tryckledningar i mindre
dimensioner för att sedan släppa i en brunn på befintligt självfallssystem. LTA-system
väljs ofta på platser med utspridd och gles bebyggelse, långa avstånd till ett konventionellt självfallssystem, i flacka områden och i geotekniskt svåra och kostsamma områden.
LTA-systemen kan vara flera kilometer långa. (Kärrman m.fl. 2018)
LTA-systemet består förutom av tryckavloppsledningar och en tank av PE även av en
pump, apparatlåda, backventil och larm. Även om pumpenheten ägs av VA-huvudmannen
placeras den ofta på fastigheten som den ska avleda spillvatten från.

Installation av LTA-enhet till enbostadshus, under och efter installation.
Foto: Helena Mårtensson.
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Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för LTA-system. Olika
kommuner jobbar på olika sätt med installation av LTA-enheten och VA-installationerna
på den privata fastigheten. I checklistan nedan framgår det vilka arbetsmoment som
utförs på den privata fastigheten, vem som ansvarar för arbetena ska kontrolleras med
respektive VA-huvudman.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.

Luftningsanordning vid släppbrunn till
LTA-system. Foto: Helena Mårtensson.

Återställning i trädgård på privat fastighet.
Foto: Helena Mårtensson.
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Kontrollmoment: Anläggningsmetod
PBB.5121
PBE.5121
PBF.5121

• LTA-system kan både grävas ner med konventionell schakt och fyll
i ledningsgrav, plöjas ner eller borras ner med styrd jordborrning.
Borrning är vanligast under vägar men kan även användas i ledningslinjen där geotekniken tillåter.

Projektering

• För LTA-system i bergschakt se avsnitt 9.4.5 Bergschakt.
Kontrollmoment: Ledningsmaterial
PBB.5121
PBE.5121
PBF.5121

• LTA-system läggs med standardiserade tryckrör av PE.

Projektering

• Val av PE-material och SDR-klass väljs utifrån förutsättningarna i
aktuellt projekt.
• T.ex. vid borrning kan man för att minimera risken för att rören ska
skadas vid anläggning välja ett rör med tjockare godstjocklek än
vad man behöver avseende invändigt tryck, t.ex. SDR11 även för
tryckavloppsledningar.
• Beakta dimensioner vid val av ledning. LTA-system dimensioneras
efter innerdiametern på ledningen och denna ändras vid byte av
SDR-klass.
• Det är inte ovanligt att man i LTA-projekt, där det oftast används
mindre ledningsdimensioner, använder sig av slang på rulle eller
trumma.
• Beakta inbyggda spänningar vid utrullning av ledningar på rulle eller
trumma.

Kontrollmoment: Placering av nya ledningar:
avstånd till befintliga anläggningar, ledningar och kablar skyddsavstånd till vägar
BBB.32
BCB.717
PB

• Tänk på placering av nya VA-ledningar och eventuell start- och
mottagningsgropar för borrning vid Trafikverkets vägar. Skyddsanordningar är ofta en stor utgiftspost i ett projekt. Om möjligt placera
ledningsschakt och arbetsområde utanför Trafikverkets skyddszon
för vägen.

Projektering

Kontrollmoment: Placering av nya VA-anordningar:
• spolposter
• luftare
• ventiler m.m.
DEF.2
PE

• Behövs spolposter i LTA-systemets ändpunkter?

Projektering

• Behövs piggningsbrunnar i LTA-systemets ändpunkter?
• Är luftare och ventiler placerade på bra ställen både utifrån ledningsprofil, skydd för anordningarna, avstånd till Trafikverkets vägar samt
utifrån tillgänglighet för drift- och underhåll?
• Är anordningarna tydligt skyltade?
• Om möjligt undvik plogfri placering av ventiler då de försvårar
åtkomsten till anläggningen.

Kontrollmoment: Placering av släppbrunn
PD

• Släppbrunn är brunnen där LTA-systemet slutar och släpper till
befintligt självfallsnät.
• Placeringen av denna behöver noga beaktas då det kan uppstå problem med lukt och klagomål om denna placeras för nära bebyggelse.
• Beakta även behov av ventilation för att minimera risk för skador på
befintligt ledningsnät av betong p.g.a. svavelvätebildning.
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Kontrollmoment: Bädd för LTA-enhet privat fastighet)
CEC.2111

• Följ tillverkarens anvisning avseende förläggning av LTA-enhet.

Utförande

• LTA-enhet (tank) placeras vanligtvis på bädd av material 2 eller 3B
med kornstorlek 0-8 mm, tjocklek minst 10 cm (SKT Montering och
drift LPS2000E/Ex).
Kontrollmoment: Fyllning för LTA-enhet (privat fastighet)
CEC.3111
CEC.4111

• Följ tillverkarens anvisning avseende förläggning av LTA-enhet.

Utförande

• Kringfyllning runt LTA-enheten är vanligtvis med material av typ 2 eller 3B med kornstorlek 0-8 mm (SKT Montering och drift LPS2000E/
Ex).

Kontrollmoment: Packning runt LTA-enhet (privat fastighet)
CEC.
3111CEC.
4111

• Kontrollera att packning utförs enligt tillverkarens anvisning för att
undvika att LTA-enheten sätter sig mot omgivande mark.

Utförande

• Återfyllning görs i flera steg med packning runt förankringsfästen,
inlopps- och utloppsledningen samt i marknivå.

Kontrollmoment: VA-installationen (privat fastighet):
• placering av pumpenhet
• lednings-förläggning på fastighet
• placering av backventil
• status på pumpbrunn efter installation
PFB.3

• Vanligtvis äger VA-huvudmannen LTA-enheten och pumpen, medan
fastighetsägaren äger ledningar till och från pump inom fastigheten.
Kolla upp vad som gäller för aktuellt projekt.

Utförande

• Detta ställer extra stora krav på beställarens kontroll då ansvaret för
installationen är delat.
• Ta gärna hjälp av tillverkaren avseende checklistor för kontroll av
LTA-enheten.
• I övrigt bör följande minst kontrolleras:
– Är backventilen installerad rätt, d.v.s. backventilens pil pekar åt
rätt håll, bort från LTA-enheten, pilen har ovansidan uppåt och
backventilen är placerad så nära huvudledningen som möjligt (för
att förhindra stopp innan alla fastigheter är inkopplade).
– Är tryckavloppsledning mellan pumpenhet och förbindelsepunkt
förlagd på frostfritt djup?
– Är LTA-enheten installerad på rätt djup utifrån fastighetens
VA-installation?
– Är kontroll gjord att enbart spillvatten från fastigheten är anslutet
till LTA-enheten?
– Stämmer marknivåmarkering på LTA-enhet mot befintlig marknivå?
– Är pumpbrunnen torr och hel efter installation?
– Ingår elinstallation för LTA i aktuellt projekt?
– Är pumpen korrekt monterad? (utförs vanligtvis av beställarens
driftorganisation)
– Är pumpen provkörd innan användning?
– Är ledningarna rengjorda efter förläggning?
Kontrollmoment: Återställning (privat fastighet)
DGB
DCL

• Ingår grovåterställning eller finåterställning inne på privat fastighet?

Utförande

• Är detta kommunicerat med fastighetsägarna?
• Beakta extra behov av dokumentation av befintliga förhållanden
inne på privat tomtmark där LTA-enheter ska placeras med tanke på
återställningsarbeten.

119

120

Produktionsplats för
sjöledningsentreprenad.
Foto: Henrik Carlsson

9.2.6

Sjöförlagda ledningar

Beskrivning
För kommunala VA-ledningssystem förekommer sjöledningar vanligtvis som intagsledningar för råvatten, utloppsledningar för bräddavlopp, dagvatten och renat spillvatten
från reningsverk samt överföringsledningar för vatten och tryckspillvatten. Över
föringsledningar i Sverige läggs i huvudsak i materialet polyeten (PE100) med tillhörande
belastningsvikter av betong. Fördelen med PE, vid förläggning av sjöledningar, är främst
att materialet har hög flexibilitet, dvs. ledningen kan böjas relativt mycket utan att det
påverkar ledningens livslängd. Det är PE-materialets böjningsegenskaper som utnyttjas
vid installation (sänkning) av sjöledningar. Sjöledningar läggs även i segjärn och stål.
Det finns befintliga trärör kvar som fungerar som utloppsledningar t.ex. i Stockholm.
(Mårtensson m.fl., 2019b)
Eftersom det är extra kostsamt att laga redan installerade sjöledningar som ligger på sjöeller havsbotten är det av extra vikt att VA-anläggningens tekniska kvalitet och livslängd
säkerställs både i förfrågningsunderlaget, med rätt ställda krav, och under entreprenadtiden, med hög kompetens hos beställarens byggledare och upphandlad entreprenör.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för förläggning av sjöledningar med eller utan tillhörande belastningsvikter av betong. Vid upprättande av
checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista kompletteras med
kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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Kontrollmoment: Undersökningar
BBB.11
BBB.1812

• Är geoteknisk bottenundersökning utförd?

Projektering

• Har undersökning utförts avseende förekomst av föremål på sjöbotten?
• Är en marinarkeologisk undersökning utförd?

Kontrollmoment: Tillstånd
AFC.171

• Är anmälan gjord för vattenverksamhet vid schakt i landfästen och
vid eventuell risk för grumling?

Projektering

• Berörs landfästena av strandskydd?
Kontrollmoment: Dimensionering - PE-tryckrör
PBH.5121

• Statisk dimensionering skiljer sig inte åt mellan sjöledningar och
markförlagda ledningar, se Svenskt Vatten P98 Plaströr för allmänna
VA-ledningar.

Projektering

• För dimensionering av sjöledningar av PE-tryckrör se Technical
Catalogue for Submarine Installations of Polyethylene Pipes (Pipelife,
2002).
• För dimensionering av yttre belastningar skiljer sig dimensioneringen
mellan sjöledningar och markförlagda ledningar åt avseende:
– Våg- och strömkrafter
– Belastningar under sänkningsförloppet (minsta böjningsradie och
ovalitet).
– Säkerhetsfaktor mot bucklingstryck.
Kontrollmoment: Materialkrav – PE
PBH.5121
PBH.5214

• Standardiserade PE-tryckrör som används som sjöledningar har
samma krav som övriga PE-tryckrör i AMA Anläggning 20.
• Sjöledningar av PE-tryckrör läggs dock med fördel med SDR-klass 11
för att skapa en säkerhet mot bucklingstrycket.
• Sjöledningar kan enligt AMA Anläggning 20 böjas enligt tabell
PBH.5121/1 under installationsförloppet. När ledningen ligger på
sjöbotten gäller tillverkarens anvisning för böjning av ledningen.
• För stora dimensioner på ledningar väljs vanligtvis fabrikatspecifika
PE-ledningar enligt PBH.5214.

Kontrollmoment: Materialkrav - Belastningsvikter av betong
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• Exponeringsklass för betong ska för sötvatten vara XC1 och ska för
salthaltigt och bräckt vatten vara XS2.
• Betong ska uppfylla krav för livslängdsklassen L100.
• Då belastningsvikt armeras ska täckskiktets tjocklek vara minst 50
mm + toleranskrav.
• Belastningsvikt ska dimensioneras för montagekraft, provtryck och
invändigt drifttryck i ledning och vara anpassade till rördimension
och styvhetsklass för angivet rörledningsmaterial.
• Fästanordningar och skruvförband ska utföras av korrosionsbeständigt material.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
• Om entreprenören dimensionerar belastningsvikterna bör de
redovisa belastningsvikternas geometri och dimensioneringsförutsättningar.

Kontrollmoment: Information till Sjöfartsverket
AFC.26

• Har Sjöfartsverket informerats om arbetena?

Utförande

Kontrollmoment: Entreprenörens dokumentation till beställaren
AFC.242
AFC.32
AFC.41

• Finns en detaljerad organisationsplan som visar vem som utför vid
sänkning av sjöledning?

Utförande

• Finns en nödplan framtagen?
• Har entreprenören upprättat en detaljerad tidplan över sänkningsarbetena? Hur säkerställer entreprenören att det inte blir några
långvariga stopp vid sänkning?
• Beskrivning av sänkningsförloppet.

Kontrollmoment: Entreprenörens beräkningar till beställaren
YJC.1

• Redovisning av hur sänkningshastighet ska kontrolleras.

Utförande

• Beräkning av hur man säkerställer att man inte understiger kraven
för ledningens böjningsradie (vid sänkning av PE-ledningar).
• Beräkning av eventuell dragkraft.
• Beräkning av kompressorns arbetstryck (vid användning av kompressor vid sänkning).
Kontrollmoment: Entreprenörens arbetsmiljöplan
AFC.1831

• Är risk för drunkning och undervattensarbete med dykarutrustning
medtagna i arbetsmiljöplanen?

Utförande

• AFS 2010:16 Dykeriarbete ska beaktas.
Kontrollmoment: Fogning av PE-tryckrör
PBH.5121

• Fogning ska i första hand utföras med stumsvets på land.

Utförande

• Stumsvetsade ledningslängder som sammanfogas i vatten, s.k. sjöskarv, sammanfogas med fördel med bordring och fläns. Flänsförband
ska skyddas mot böjning.
Kontrollmoment: Sänkningsvatten
AFG.142
BCB.811

• Finns tillgång till sänkningsvatten i tillräckligt flöde och till rätt
kvalitet?

Utförande

• Mäts spol- och sänkningsvatten enligt vad som föreskrivits i entreprenadhandlingen?
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Kontrollmoment: Kontroller innan sänkning
BBC.1812

• Ska entreprenören utföra undersökningar av sjöbotten med avseende på hindrande föremål?

Utförande

Kontrollmoment: Sjöledning - utförandekrav
PBH

• ”Läggningsyta för sjöförlagd rörledning ska vara fri från sten, block,
skrot, sjunktimmer och dylikt.

Utförande

• Ledning ska skyddas mot förskjutning och upplyftning.
• Avstånd mellan ledning och befintlig lednings vikter eller mellan
lednings vikter och befintlig ledning eller kabel samt mellan ledning,
block och andra hindrande föremål ska vara minst 1 m.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Kontrollmoment: Belastningsvikter av betong – utförandekrav
PBH

• ”Samtliga belastningsvikter ska ha full kontakt med sjöbotten.

Utförande

• Belastningsvikter ska spännas fast på ett sådant sätt att de inte lossnar eller glider på ledningen under sänkningsskedet oavsett lutning,
tryckvariationer eller temperaturväxlingar.
• Belastningsvikter ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.
• Belastningsviktens geometri och dimensioneringsförutsättningar ska
redovisas för beställaren.
• Kontroll av viktglidning ska utföras på arbetsplatsen innan belastningsvikter monteras på ledning.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Kontrollmoment: Sänkningsförloppet
PBH

• ”Innan arbete påbörjas ska beskrivning av sänkningsförfarandet
redovisas för beställaren.
• Sänkningen ska ledas av personal med erfarenhet av sänkning av
sjöledningar för angivet rörmaterial.
• Sänkningsförloppet av ledning ska ske kontrollerat och utan långvariga stopp.
• Sänkningen ska ske under så lugna väderförhållanden att ovanstående krav uppfylls.
• Vid sänkning av ledning ska all luft vara ute ur ledningen när sänkningen är slutförd.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
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Kontrollmoment: Sänkning av PE-tryckrör
PBH.5121
YJC.1

• ”Under sänkning, av ledning av PE, får kvoten mellan böjningsradien,
R, och ledningens ytterdiameter, Dy, inte understiga värdet x i tabell
AMA PBH.5121/1.

Utförande

• En beräkningsmodell som säkerställer att x i tabell AMA PBH.5121/1
inte understigs under någon del av sänkningsförloppet ska upprättas
och redovisas för beställaren innan arbetet utförs.
• Vid sänkning på större vattendjup erfordras en axiell dragkraft i
ledningens ena ände.
• Sänkningshastighet och eventuell axiell dragkraft ska anpassas så att
ovanstående krav avseende böjningsradie uppfylls.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Kontrollmoment: Kontroller efter sänkning
PCE.22

• Kontroll av eventuell sjöskarvar.

Utförande

• Kontroll att ledningen hamnat i föreskrivet läge samt att ledningens
läge i förhållande till stenar, hinder m.m. på sjöbotten hamnat rätt.
• Kontroll att eventuell belastningsvikter hamnat i rätt läge.
• Kontroll utförs vanligtvis genom utvändig filmning av ledning och
botten.
Kontrollmoment: Inmätning
BJB.26

• Inmätning av sjöledning utförs under installationsförloppet.

Utförande

Installation av sjöledning av PE med tillhörande belastningsvikt av betong. Foto: Henrik
Carlsson.
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9.2.7

Ledningsrenovering med schaktfria metoder

I detta avsnitt beskrivs följande schaktfria renoveringsmetoder för VA-ledningar avseende byggledarens kontroll
•
•
•
•

flexibla foder
rörspräckning
infodring med kontinuerliga rör
infodring med formpassade rör.

Metoderna beskrivs mycket kort. För mer information om schaktfria renoveringsmetoder
hänvisas läsaren till Svenskt Vatten P101 Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast eller till intresseorganisationen SSTT Scandinavian Society for Trenchless
Technology.
9.2.7.1

Flexibla foder

Beskrivning
Platshärdade flexibla foder är en schaktfri renoveringsteknik av befintliga självfallsledningar för spill- och dagvatten som baseras på att en hartsimpregnerad textil- eller glasfiberväv (så kallad strumpa) förs in i det befintliga röret. Strumpan vinschas in eller vrängs
in från befintlig nedstigningsbrunn i ledningen som ska renoveras vilket gör att grävningsarbeten kan undvikas i de flesta fall för dimensioner upp till ca DN1000. Flexibla foder kan
installeras på ledningar upp till DN3000, men för större dimensioner krävs grävningsarbeten för att komma ner till ledningen som ska renoveras. Antingen kan strumpan vrängas
in med hjälp av luft- eller vattentryck eller vinschas in. Väl på plats expanderas den hartsimpregnerade väven till värdrörets form. Därefter härdas fodret till en permanent form
och skapar på så sätt ett nytt rör i det gamla röret. Härdningen aktiveras antingen termiskt
med varmt vatten, ånga, eller icke upphettat med UV-ljus eller LED-ljus, vilket får de reaktiva komponenterna i det flytande hartsen att reagera och binda ihop till en fast struktur.
Enligt AMA Anläggning 20 ska renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning utföras och uppfylla krav enligt EN ISO 11296-1 och EN ISO 11296-4 och dimensioneras enligt Svenskt Vatten P101 (Svensk Byggtjänst, 2020a). Krav i AMA Anläggning
20 återfinns under kod PGB.42 Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för ledningsrenovering
med flexibla foder. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver
denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:

126

•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.

Ledningsrenovering av självfallsledningar
för spill- och dagvatten med flexibla foder.
Foto: Helena Mårtensson.
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Kontrollmoment: Materialegenskaper
PGB.42
YJH.1

• Begär in materialdata från entreprenören, se t.ex. Svenskt Vatten
P101 bilaga 4 tabell B4.3.

Projektering

• Egenskaper som ska deklareras är bl. a. korttids E-modul, långtids
E-modul och krypfaktor.
Kontrollmoment: Dimensionering
PGB.42

• Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning ska
utföras och uppfylla krav enligt EN ISO 11296-1 och EN ISO 11296-4
och dimensioneras enligt Svenskt Vatten P101 (Svensk Byggtjänst,
2020a).

Projektering

• Flexibelt foder ska dimensioneras för en minsta långtidsringstyvhet
efter 50 år (extrapolerat långtidsvärde) (Svensk Byggtjänst, 2020a).
• Ange t.ex. även:
– Om fodret ska dimensioneras för fall A eller B enligt Svenskt
Vatten P101.
– Krav på maximal storlek på veck och bulor, om man vill ha andra
krav än de som anges i standard EN ISO 11296.
• Kontrollräkna entreprenörens dimensionering av det flexibla fodret
för aktuellt projekt.
Kontrollmoment: Befintliga VA-ledningar
BBB.32

• Finns korrekt kartunderlag över befintligt avloppsledningsnät som ska
renoveras med ledningsmaterial, dimension, servisledningar, brunnar
och vattengång i brunnar och servisledningar?

Projektering

• Om inte tas underlag fram genom filmning och inmätning av befintligt
avloppsledningsnät.
Kontrollmoment: Förbipumpning av avloppsvatten
BCB.812

• Mellan vilka brunnar ska förbipumpning ske och när?

Projektering

• Vilka flöden ska förbipumpas?
• Hur hanteras förbipumpning vid stora regn?
• Ange flödesintervall i den tekniska beskrivningen under BCB.812 då
priset skiljer mycket mellan pumpning av olika flöden?
Kontrollmoment: Rörinspektion
PCE.12
YHB.1252

• Vanligtvis utförs tre TV-filmningar i ett renoveringsprojekt med
flexibla foder.

Projektering

• Två filmningar utförs innan installationen av fodret:
– Den första filmningen utförs för att statusbedöma ledningarna vid
utredning och bedömning av vilka ledningar som ska renoveras.
Entreprenören beställer ofta foder utifrån den första rörinspektionen.
– Den andra filmningen utförs för efter rensning och spolning av
ledningarna innan installation av foder.
• En filmning utförs efter installation av foder enligt Svenskt Vatten
P122.
Kontrollmoment: Rengöring innan ledningsrenovering
PCF.2121
BDB.13
PCF.21221
PCF.21223

• Räcker det att rengöra aktuella ledningar genom spolning?
• Finns det objekt i ledningen som inte kan avlägsnas med spolning, t.ex.
instickande servisledningar eller rötter?
• Ta med eventuell fräsning av instickande servisledningar under
PCF.21223 i förfrågningsunderlaget till entreprenören.
• Ta med eventuell rotskärning under PCF.21221.
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Kontrollmoment: Vattentillgång
AFG.142

• Vissa härdningstekniker använder sig av hett vatten eller ånga.

Projektering

Kontrollmoment: Miljöplan
AFC.2222
AFC.151

• Entreprenörens miljöplan bör innehålla uppgifter om:

Projektering

– Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas i
entreprenaden. Dessa ska granskas av beställaren innan användning. Alla kemiska produkter ska väljas utifrån att hänsyn tas till
människors hälsa och miljö.
– Säkerhetsdatablad för det flexibla fodret.

Kontrollmoment: Kvalitetsplan
AFC.2222

• Se till att förfrågningsunderlaget kräver att entreprenörens kvalitetsplan innehåller uppgifter enligt punkterna i kontrollmomentet
”egenkontroll” nedan.

Projektering

• Se även Svenskt Vatten P101 bilaga 19 för vägledning.
Kontrollmoment: Egenkontroll – kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät
YHD.1121

• Entreprenörens egenkontroll ska minst innehålla nedanstående kontrollmoment. Dessa bör vara angivna i förfrågnings-underlaget under
t.ex. YHD.1121.

Projektering

• Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligen och lämnas över till
beställaren senast vid slutbesiktning.
• Kontroll av:
– Materialspecifikation.
– Att befintliga ledningar är åtkomliga för renovering.
– Befintliga servisanslutningar.
– Längd, invändig dimension och dimensionsförändring på befintliga
ledningar som ska renoveras.
– Att beläggningar, rötter, sediment och andra hinder har avlägsnats.
– Att ledningen har rengjorts.
– Att flexibelt foder inklusive installations-utrustning är hel.
– Dämningsnivå i huvudledning respektive servisledningar under
renoveringen för att minimera risk för källaröversvämningar i
befintliga fastigheter.
– Att rätt servisanslutningar öppnas.
– Att rätt brunnar öppnas.
– Eventuell uppgift om härdningsförloppet med parametrar som
hastighet, tryck och temperatur i foder
– Eventuell uppgift om uppnådd E-modul (korttidsvärde) samt
fodertjocklek efter härdning.
– Att renoverad ledning är inmätt.
Kontrollmoment: Processvatten
BCB.14
PGB.4

• Hur ska vatten som uppkommer vid härdning med vattenånga hanteras?

Projektering

Kontrollmoment: Åtkomst till ledning
PDB.1

• Finns det nedstigningsbrunnar i varje ände på ledningen för åtkomst?

Projektering

Kontrollmoment: Produktionsprov
YHB.125

• Avser provbitsuttag.

Projektering

• Är det krav på att eventuella bitar ska provas av tredje part av installerat foder för att kontrollera att det uppfyller ställda krav?
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Kontrollmoment: Servisledningar
PGB.42
PCB.123

• Ska renovering av serviser utföras?

Projektering

• Hur många servisledningar finns på huvudledningssträckan som ska
renoveras?
• Beställaren ska tydligt ange om några serviser inte ska öppnas efter
installation av foder på huvudledningen.

Kontrollmoment: Brunnar
PDB.1

• Ska uppfräsning av mellanliggande brunnar utföras?

Projektering

• Hur ska tätning mellan nytt och gammalt rör utföras vid brunnar?
Kontrollmoment: Rengöring
BCB.14
PCB.123

• Hur hanteras överskottsmaterial, t.ex. spån och bitar från uppfräsning
av serviser?

Projektering

• Hur ska eventuell processvatten tas om hand som uppkommer vid
installation?
Kontrollmoment: Värdeminskningsavdrag
AFC.61

• Krav och intervaller för värdeminskningsavdrag för eventuell veck
och bulor på flexibla foder ska anges i de administrativa föreskrifterna
under AFC.61 Ersättning.

Projektering

Kontrollmoment: Tätning
PCB.123
PDB.1
PGB.42

• Se till att krav på tätning mellan foder och brunnar som ska öppnas
efter infodring finns med i förfrågningsunderlaget för att förhindra
inläckage av tillskottsvatten i spillvattenförande ledningar.

Projektering

• Beakta även infodring av serviser för att undvika inläckage.
Kontrollmoment: Information till tredje man
AFC.263

• Installation av flexibelt foder kan innebära obehaglig lukt. Det är
därför viktigt att fastighetsägare är informerade om arbetena innan
de påbörjas.

Projektering,
utförande
(innan arbetena påbörjas)

Kontrollmoment: Miljö
• Impregnerad liner (foder innan härdning)
• Spån
• Processvatten
• Skydds-utrustning
• Information till tredje man
AFC.263
AFC.151
AFG.35
BCB.14

• Kontrollera att det finns säkerhetsdatablad för den impregnerade
linern (fodret) som används i entreprenaden.

Utförande

• Kontrollera att halterna av styren kontrolleras med styrenmätare på
arbetsplatsen.
• Kontrollera att processvatten från härdning släpps ut enligt krav i entreprenadhandlingen. Beakta eventuell begränsningar för att få släppa
ut vatten i mark, recipient, dagvattenledning eller spillvattenledning.
• Är fastigheter längs ledningssträckan som ska renoveras informerade
om att det kan förekomma stark lukt av styren från härdningsprocessen om VA-installationen i fastigheten t.ex. har vattenlås utan vatten.

Kontrollmoment: Arbetsmiljö
AFC.1831
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• Följs krav på skyddsutrustning vid installation (t.ex. andningsmask
med filter (vid vissa arbetsmoment), skyddsglasögon och handskar)?

Utförande
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Kontrollmoment: Kvalitetskontroll av flexibelt foder
AFC.2222
PGB.42
YHD.1121
YJC

• Kontrollera dimensioner att de uppfyller krav.

Utförande

• Kontrollera att entreprenörens egenkontroll är ifylld enligt specifikation i entreprenad-handlingen.
• Se punkt ” Egenkontroll – kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät” ovan för rekommenderad miniminivå.

Kontrollmoment: Rengöring och filmning – innan installation
PCF.2121
PCE.12

• Entreprenören utför den andra rengöringen och filmningen innan
installation, vilken är den fodret beställs utifrån.

Utförande

• Här är det viktigt att stämma av om det har uppkommit några avvikelser mot underlaget som togs fram av beställaren i projekteringsfasen
så att installationen fortfarande går att utföra utan veck och bulor på
fodret. Detta vet entreprenören först efter denna filmning.
Kontrollmoment: Installation
PGB.42

• Kontrollera att installationen utförts som entreprenören redovisat.

Utförande

• Hur fungerade installationen, uppstod några avvikelser?
• Har arbetet dokumenterats enligt entreprenad-handlingen?
Kontrollmoment: Produktionsprov
YHB.125

• Provbitar ska tas ut efter installation.

Utförande

• Se EN ISO 11296-4 avsnitt 8.8 för rekommendationer för hur provuttaget ska göras.
• Provbitar tas helst i genomgångsbrunnar.
• Provbitar ska lämnas för tredjepartskontroll.
Kontrollmoment: Servisledningar
PCB.123

• Byggledaren bör närvara vid uppfräsning av serviser.

Utförande

• Har de serviser som ska öppnas öppnats?
• Ska hattprofil sättas?
Kontrollmoment: Brunnar
PDB.1

• Är det flexibla fodret öppnade i de brunnar där det ska öppnas enligt
entreprenad-handlingen?

Utförande

• Hur är tätning mellan befintlig ledning och flexibelt foder utförd vid
brunnar?
Kontrollmoment: Öppning av foder
• Se servisledningar och brunnar ovan.

Utförande

• Kontrollera även att foder inte öppnats på de ställen som de inte ska
öppnas på enligt entreprenadhandlingen för att förhindra inläckage av
tillskottsvatten.
Kontrollmoment: Rörinspektion – efter installation
PCE.12
YHB.1252

• En filmning utförs efter installation av foder enligt Svenskt Vatten
P122.

Utförande

Kontrollmoment: Dokumentation innan slutbesiktning
AFC.242
YHB.1
YHD.1121

• Entreprenören ska överlämna filmer och filmprotokoll samt eventuell
övriga provningsprotokoll enligt entreprenad-handlingen.

Utförande

• Entreprenören ska lämna ifylld egenkontroll till beställaren.
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Rörspräckning.
Foto: NCC Sverige AB
(med tillstånd att publicera).

9.2.7.2

Rörspräckning

Beskrivning
Rörspräckning används främst när dimensionen på värdröret inte anses tillräcklig för
framtida flöden. Det gamla röret spräcks upp och ett nytt standardiserat plaströr dras in i
ledningen. Metoden går även bra att använda vid indragning av nytt rör med samma innerdiameter som det befintliga. Omständigheter med närliggande ledningar påverkar om det
är en lämplig metod eller inte. Rörspräckning fungerar på de flesta befintliga VA-ledningsmaterial som betong, gråjärn, segjärn, stål och plast och på både tryckledningar och självfallsledningar. För självfallsledningar får den nya ledningen samma profil (lutning) som
den befintliga.
Vid rörspräckning av vattenledning behövs schaktgropar för dragutrustning samt för att
få in den nya ledningen i den befintliga. Den vanligast förekommande typen av rörspräckning är hydraulisk rörspräckning. Då används ett hydrauldrivet expanderbart draghuvud
som spräcker befintlig ledning samtidigt som ny ledning installeras.
Enligt AMA Anläggning 20 ska infodring av självfallsledning med kontinuerliga plaströr
med hjälp av rörspräckning utföras och uppfylla krav enligt EN 12889. Infodring av standardiserade PE-tryckrör för vatten- och spillvatten ska utföras och uppfylla krav enligt EN
12201. Infodring av ledning med kontinuerliga plaströr med hjälp av rörspräckning ska
dessutom utföras enligt Svenskt Vatten P101. (Svensk Byggtjänst, 2020a)
Krav i AMA Anläggning 20 återfinns under aktuell kod och rubrik under PBG Infodringsledningar i befintliga rörledningar. Sträckor på ca 200 meter kan installeras åt gången.
Eftersom rörspräckning innebär att man förskjuter jordmassorna, främst uppåt och åt
sidorna men en viss förskjutning kan även ske nedåt., måste avstånd till andra befintliga
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ledningar och kablar samt skaderisk på beläggningar ovan mark beaktas. Skaderisken är
störst för korsande ledningar ovanför ledningen som ska renoveras med rörspräckning.
(Svenskt Vatten, 2010).
Vad ska byggledaren kontrollera?
Se gemensam checklista för rörspräckning, infodring med kontinuerliga rör och infodring
med formpassade rör i avsnitt 9.2.7.4 nedan.
9.2.7.3

Infodring med kontinuerliga rör

Beskrivning
Produktstandarderna för kontinuerliga rör som ska infodras är EN ISO 11296-2 och EN
ISO 11296-2 för spill- och dagvattenledningar samt EN ISO 11298-1 och EN ISO 11298-2
för dricksvattenledningar. Infodring av ledning med kontinuerliga plaströr ska uppfylla
krav och utföras enligt ovanstående standarder samt utföras enligt Svenskt Vatten P101.
(Svensk Byggtjänst, 2020a)
Krav i AMA Anläggning 20 återfinns under aktuell kod och rubrik under PBG Infodringsledningar i befintliga rörledningar. Metoden infordring med kontinuerliga innebär att ett
standardiserat eller specialanpassat runt rör dras in i den befintliga ledningen som ska
ersättas. Metoden kräver schakter för vinsch och ny PE-ledning. Denna metod kallas även
för sliplining.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Se gemensam checklista för rörspräckning, infodring med kontinuerliga rör och infodring
med formpassade rör i avsnitt 9.2.7.4 nedan.

Ledningsrenovering med formpassade rör av PE.
Foto: Svatek (med tillstånd att publicera).
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9.2.7.4

Infodring med formpassade rör

Beskrivning
Renovering med formpassade rör används för att renovera tryck- och självfallsledningar
när man inte har krav på att bibehålla eller öka dimensionen på befintlig ledning. Det formpassade röret ligger efter installation an mot befintligt rörs innervägg vilket gör metoden
mindre areareducerande än t.ex. infodring med kontinuerliga rör. Formpassade rör finns i
materialen PE och PVC. Formpassade rör av PE används främst för renovering av tryckledningar och formpassade rör av PVC används främst vid renovering av självfallsledningar.
Ett formpassat rör levereras upplindade på trummor i u-form. Efter infodring återfås
rörets cirkulära form genom att röret värms och trycks upp av vattenånga. Fabriksvikta
formpassade rör finns i dimensionsspannet 100-500 mm. Platsvikta formpassade rör
finns även i större dimensioner.
Enligt AMA Anläggning 20 ska tryckledningar som ska renoveras med formpassade rör
utföras och uppfylla krav enligt EN ISO 11298-1 och EN ISO 11298-3. Självfallsledningar
som ska renoveras med formpassade rör ska utföras och uppfylla krav enligt EN ISO
11296-1 och EN ISO 11296-3. (Svensk Byggtjänst, 2020a)
Samtliga krav i AMA Anläggning 20 återfinns under aktuell kod och rubrik under PGB.1
Renovering av ledning med formpassat rör.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för ledningsrenovering
med
•
•
•

rörspräckning
infodring med kontinuerliga rör
infodring med formpassade rör.

När ”kontrollmoment” eller ”tips & frågor till byggledaren” enbart gäller en av renoveringsmetoderna framgår det genom att metoden anges först, t.ex. ”Vid rörspräckning: …”.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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Kontrollmoment: Befintliga ledningar och kablar
AFG.312
BBB.32
BCB.32
BJB.36

• Vid rörspräckning:

Projektering

– Befintliga ledningar och kablar inom ca 3-4 m avstånd från ledning
som ska renoveras genom rörspräckning behöver vara lokaliserade
genom utsättning.
– Har tidigare lagningar på ledningen utförts? Vissa material i
lagningar kan vara svåra att spräcka som t.ex. gjutna repmuffar,
universalkopplingar och omslutande sadelgrenar av gjutjärn.

Kontrollmoment: Ledningsmaterial
PBB.5121
PBG
PGB.11

• Ange ledningsmaterial och SDR-klass för PE-ledningar.

Projektering

• Ange SN-tal för PVC-ledningar.
• Tryckavloppsledningar av PE bör erfarenhetsmässigt renoveras med
högst SDR17.
• Specificera rördelar, inkopplingspunkter och hur grenanslutningar
ska utföras under PBB.5121. Hur görs övergång till standardrör och
anslutning av serviser?
• Specificera maximal dragkraft vid indragning, ska följa tillverkarens
anvisning.

Kontrollmoment: Arbetsområde
AFC.121

• Se till att arbetsområdet är tillräckligt stort för att rymma materialupplag och svetsning av långa ledningsländer.

Projektering

Kontrollmoment: Injektering
PCH.21

• För självfallsledningar:

Projektering

– Ange om injektering ska utföras mellan befintlig och ny ledning
samt mellan nya ledningar och brunnar.
Kontrollmoment: Tillfälligt vatten och förbipumpning
BCB.811
BCB.812

• Ange eventuell behov av tillfälligt vatten och/eller förbipumpning av
avloppsvatten så att det är kalkylerbart för entreprenören.

Projektering

Kontrollmoment: Schaktarbeten
CBB.3111
CBB.86

• Vid osäkert läge på befintliga ledningar och kablar behöver provschakt
göras för att lokalisera och mäta in dessa.

Projektering

• För tryckledningar: Ange ungefärliga mått och lägen för infodringsschakter. Tänk på att infodringsgropar kan behöva vara ganska långa
p.g.a. krav på minsta böjningsradie hos PE-tryckrör.
• Ange eventuell schakter för servisinkopplingar.
Kontrollmoment: Åtkomst till brunnar
PD

• Vid infodring med formpassade rör:

Projektering

– Självfallsledningar av PE och PVC infodras genom befintliga brun�nar. Kontrollera åtkomst till brunnar.
Kontrollmoment: Dimensionskontroll
PBG
PCE.12
PCG.11

• Hur är dimensionskontrollen utförd? T.ex. med tolk eller genom
rörinspektion?

Utförande

• Ibland är dimensionsavvikelser, t.ex. bitumenbundna lager på segjärn,
så stora att man tvingas gå ner i dimension på det formpassade röret.
Detta för att garantera fullständig omformning. Dimensionskontrollen
är därav väldigt viktig.
• Vinkelavvikelser eller hinder fångas upp av entreprenörens inspektion. I vissa lägen kan detta medföra extra schakt.
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Kontrollmoment: Rengöring före installation
PCF.2121
BDB.13
PCF.21221
PCF.21223

• Räcker det att rengöra aktuella ledningar genom spolning?
• Finns det objekt i ledningen som inte kan avlägsnas med spolning, t.ex.
instickande servisledningar eller rötter?

Projektering,
utförande

• Ta med eventuell fräsning av instickande servisledningar under
PCF.21223 i förfrågningsunderlaget till entreprenören.
• Ta med eventuell rotskärning under PCF.21221.

Kontrollmoment: Tillfällig vattenförsörjning
BCB.811

• Kontrollera entreprenörens plan för hantering av tillfälligt VA, är
berörda parter vidtalade? Är den tillfälliga ledningen väderkänslig?

Utförande

Kontrollmoment: Förbipumpning
BCB.812

• Hur ska eventuell förbipumpning utföras vid renovering av självfallsledningar (spill- och dagvatten)?

Utförande

Kontrollmoment: Schaktarbeten
BGB
CBB.3111

• Är schakt utförd med ledningsdjup, släntlutning och avstånd mellan
ledningar (vid flera ledningar) enligt entreprenadkontraktet?

Utförande

• Finns behov av schaktsläde eller schaktbox?
• Hur görs uppmätning av schaktmängder?
Kontrollmoment: Entreprenörens egenkontroll
YHD.1121

• Exempel på kontroller som entreprenören ska utföra och dokumentera är kontroll av

Utförande

– dragkraft vid installation
– installationsdatum
– anslutningar som återansluts/inte återansluts
– brunnar som öppnas/inte öppnas.
Kontrollmoment: Installation
PBC
PBG
PGB.11

• Kontroll av eventuell kvarstående längdförändring hos PE-röret efter
installation

Utförande

• Kontroll av eventuell ytskador på PE-röret
• Kontroll av rör och svetsfogar
• Vid rörspräckning:
– Kontroll av intilliggande och korsande ledningar och grundkonstruktioner före, under och efter utförd infodring
– Kontroll av eventuell markskador
– Vid rörspräckning av befintliga segjärns- och stålledningar utförs
rörspräckning med fördel i riktning med (och inte mot) muff.

Kontrollmoment: Rengöring - efter installation
PB
PCF.11

• Hur ska rengöringen utföras av nya ledningar?

Utförande

• Hur hanteras överskottsmaterial, t.ex. spån och bitar från uppfräsning
av serviser?

Kontrollmoment: Inmätning
BJB.26
BJB.271

• Vid rörspräckning där skillnad mellan ny och gammal ledningsdiameter är stor:
– Kontrollmät befintlig marknivå före och efter installation så att
sättning eller markhävning inte inträffat under installation.
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Kontrollmoment: Återställning
DCC
DGB.11

• Hur hanteras t.ex. återställning efter:

Utförande

– Infodringsschakter.
– Schakter för servisledningar.
– Schakter för tillfällig vatteninkoppling.
– Eventuella markskador efter rörspräckning.

9.2.8

Nyanläggning med schaktfria metoder

Schaktfria metoder för förläggning av VA-ledningar utförs t.ex. för att undvika arbete i
närheten av andra kablar och ledningar, för att undvika att få onödigt djupa schakter vid
förläggning av tryckledningar i terräng med många låg- och högpunkter samt för borrningar under vägar, järnväg och vattendrag. Schaktfria anläggningsmetoder kan vara
svåra att kontrollera för beställaren. Man ser inte lika mycket som vid konventionell
ledningsförläggning i ledningsgrav. Det är därför extra viktigt att som byggledare se till att
de kontroller som föreskrivs i entreprenadhandlingen utförs och dokumenteras. Nedan
beskrivs de viktigaste att ha koll på vid förläggning av VA-ledningar med schaktfri förläggning med följande anläggningsmetoder
•
•

styrd borrning
hammarborrning & augerborrning.

Metoderna beskrivs mycket kort. För mer information om schaktfria renoveringsmetoder
hänvisas läsaren till Svenskt Vatten P101 Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast eller till intresseorganisationen SSTT Scandinavian Society for Trenchless
Technology.
9.2.8.1

Styrd borrning

Beskrivning
Styrd borrning delas oftast in i metoderna JT-borrning, AT-borrning och styrd bergborrning. I denna handbok går vi igenom de borrmetoder som man använder i jord, d.v.s.
JT-borrning och AT-borrning. Styrd bergborrning berörs inte i denna handbok.
JT-borrning (jetteknik) används i mjuka homogena massor, främst i lera, men även i sand
och grus. AT-borrning (all terrain) används i hårdare mer skiftande massor som morän och
till viss del i berg. JT- och AT-borrning kräver ungefär samma typ av utrustning d.v.s. borrmaskin, borrstänger, borrhuvud, borrvätska (bentonit), radiosändare, svivel (roterande
koppling) och rymmare. JT- och AT-borrning utförs genom att borrmaskinen borrare
ett pilothål med hjälp av borrstänger. På VA-ledningen, som ligger färdigsvetsad i långa
längder vid mottagningsgropen, kopplas därefter en rymmare med hjälp av en svivel
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varefter VA-ledningen dras tillbaka genom pilothålet. Ibland behöver flera pilothål göras
där man enbart drar tillbaka rymmaren för att urvidga borrhålets storlek, s.k. mellan
rymning. Nedan visas ett foto på en borrmaskin för styrd jordborrning samt en vatten
ledning installerad med JT-borrning.

Borrmaskin för styrd jordborrning. Foto: Helena Mårtensson.

Tät svetsad draghuv för vattenledning. Foto: Helena Mårtensson.
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PE-ledning för dricksvatten borrad med styrd jordborrning i åkermark.
Foto: Helena Mårtensson.

PE-ledningar för dricksvatten och tryckspillvatten lagda i borrad skyddsledning under dike.
Foto: Helena Mårtensson.

Det är främst borrhuvudet och rymmaren som skiljer sig åt mellan JT- och AT-borrning.
Vid JT-borrning används ett borrhuvud med en styrsked. Vid AT-borrmetoden används
en rullborrkrona och en annan typ av rymmare. För AT-borrning krävs även dubbla borrstänger.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för nyanläggning med JToch AT-borrning. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver
denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
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•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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Kontrollmoment: Geoteknisk undersökning (MUR)
BBB.131
BBB.14
BBC.1322

• Är den geotekniska undersökningen (MUR) av tillräcklig omfattning
avseende

Projektering

– borrpunkternas djup
– avstånd mellan borrpunkter
– grundvattennivåer
– vattenkvot (om lera)?
• Är undersökningspunkterna valda utifrån kritiska punkter längs med
ledningssträckan som t.ex. vid korsning av vägar och vattendrag?
• MUR kan behöva kompletteras med sonderingsborrning för att fastställa att ledningsläget är fritt, speciellt vid borrning av självfallsledningar.

Kontrollmoment: Befintliga ledningar och kablar
BBB.32
BCB.32
CBB.86

• Finns behov av framschaktning och inmätning av korsande ledningar?
• Gör bedömning för varje aktuell borrning.

Projektering,
utförande

• Provschakt bör göras vid osäkert läge av befintliga ledningar och kablar i
närheten av aktuell borrlinje.
• Säkerställ att befintliga trycksatta ledningar i direkt närhet till aktuell
borrning går att stänga av. Funktionskontrollera ventiler innan borrningsarbetena påbörjas.

Kontrollmoment: Jordmaterial
BBB.131

• Styrd jordborrning (JT-borrning) fungerar bäst i mjuka homogena massor (främst i lera, men även i sand och grus).
• Välj AT-borrning eller annan borrmetod i jord med mycket grus och sten
(t.ex. i morän).

Kontrollmoment: Ledningsmaterial
PBF.5121

• Vid val av ledningsmaterial kan man för att öka säkerheten mot repor
och andra skador vid borrning gå upp en SDR-klass (mot vad som krävs
för dimensionering av invändigt tryck) för att öka rörets godstjocklek.
• För statisk dimensionering av ledningar för styrd jordborrning se
Svenskt Vatten P101.
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Kontrollmoment: Ledningssträcka (borrlinje)
PBF

• Tänk på att det ofta är borrmaskinens borrstänger som är begränsande
för hur mycket man kan böja PE-ledningen och inte ledningen i sig.
Minsta krökningsradie varierar med val av borrmaskin.

Projektering

• Styrd jordborrning (JT-borrning) är en bra metod för borrning som
ändrar riktning, då borrhuvudet har en styrsked som kan riktas om med
hjälp av en radiosändare under borrningen.
• Det är dock viktigt att ledningslinjen (borrlinjen) är väl genomtänkt
utifrån begränsningar i borrstängernas böjningsradie, ledningsmaterial,
befintliga ledningar, fastighetsgränser och andra hinder.
Kontrollmoment: Arbetsområde
AFC.121

• Se till att arbetsområdet är tillräckligt stort för att rymma
– borrmaskin
– start- och mottagningsgropar
– svetsade rörlängder
– grävmaskin för att dra svetsade rörlängder till rätt plats
– spolbil för att suga upp bentonit
– materialupplag.
• Borrmaskinen kan behöva stå 10-tals meter innan själva startpunkten
p.g.a. borrmaskinens isättningsvinkel.
• Beakta även Trafikverkets krav nedan om krav på avstånd mellan vägkant och start- och mottagningsgrop, vid borrning under Trafikverkets
vägar.

Kontrollmoment: Etappindelning
PBF

• Eftersom entreprenören väljer borrmaskiner bör även denna göra
lämpliga etappindelningar när längre sträckor ska borras.

Projektering

Kontrollmoment: Maskinetablering
PBF

• Kom ihåg maskinetablering under PBF för borrning i mängdförteckningen för aktuellt projekt. Enligt komplettering av ersättningsregeln för
maskinetablering under kod PBF i MER Anläggning 20 ingår ersättning
för tillfälliga tryck- och mottagningsstationer, eventuella mellantryckstationer samt återställning i denna post.

Projektering

• I anslutning till start- och mottagningsgropar behövs det finnas ytor för
plats till borrigg, lastbil och slamsugningsbil.
Kontrollmoment: Riskhantering
AFC.227
PBF

• Beakta risk för s.k. ”blow up” vid styrd jordborrning under större vägar
och järnväg. Riskanalys ska utföras. Tumregeln är att avståndet mellan
markytan och borrad ledningshjässa ska vara minst 2 m eller 10 x ledningens ytterdiameter, annars behöver åtgärd vidtas.

Projektering,
utförande

• Beakta risken för ras och bottenupptryckning i startgrop.
• Beakta risk för buller vid AT-borrning.
• Beakta krav på minsta avstånd (3,5 m) mellan vägkant och start- och
mottagningsgropar vid borrning under Trafikverkets vägar.
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Kontrollmoment: Upptryckning och hantering av bentonit
PBF
AFC.2222

• Det finns alltid en risk att bentonit trycker upp i markytan vid styrd
jordborrning.

Projektering,
utförande

• Risken minskar med ledningsdjupet.
• Under vattendrag bör borrning ske minst 3 meter under botten för att
minimera risken för upptryckning av bentonit i vattendraget.
• Ibland kan s.k. avlastningshål behöva borras för att få en kontrollerad
bentonitupptryckning vid lämpliga ställen.
• Det behöver finnas körbara tillfartsvägar för slamsugning av bentonit
från start- och mottagningsgropar.
• Vid styrd jordborrning är det viktigt att entreprenören har med hantering av bentonit samt säkerhetsdatablad för bentonit i sin miljöplan.
• Beakta särskilt bentonitupptryckning vid borrning i vattenskyddsområden, i närheten av privata dricksvattenbrunnar och under vattendrag.
• Vid borrning av långa längder och stora rör kan återvinning av bentonit
vara lämpligt.
Kontrollmoment: Allmänna hjälpmedel
AFG.142
BCB.414
BCB.711
BCB.811

• Tänk på att start- och mottagningsgropar ofta är djupa och vattenfyllda
och måste vara inhägnade under hela entreprenadtiden som de står
öppna.

Projektering

• Kom ihåg att ta med skyddsinhägnad av start- och mottagningsgropar i
aktuellt projekts mängdförteckning.
• Finns tillgång till vatten på arbetsplatsen för blandning av bentonit eller
behöver det ske transport av vatten med spolbil/tankbil?
• Finns transportväg som tål hög belastning/ axeltryck från ex full spolbil
eller behöver tillfällig väg anläggas?

Kontrollmoment: Utsättning och inmätning av ledningslinje
BJB.36
BJB.26
PBF

• Inmätning av ledningslinje görs i borrprotokoll av entreprenören genom
mätning mellan befintlig marknivå och borrhuvudet vid pilotborrning.
• Det bör framgå av förfrågningsunderlaget:
– Rutin för mätning, t.ex. att ledningsdjup anges på stagkäppar längs
borrad sträcka och att stakkäpparna mäts in i x, y och z-led kontinuerligt.
– Hur ny lednings vattengång beräknas från mätningen som utförs vid
installation (anges i borrprotokoll av borrentreprenören och mäter
vanligtvis pilotstångens läge).
– Att inmätningsdata ska levereras till beställaren direkt efter varje
borrsträcka för kontroll av toleranskrav enligt entreprenad-handlingen.
• Tänk på att inte sätta snävare toleranskrav för ledningens läge i planoch profil än vad som är rimligt för anläggningsmetoden.
• Borrning ska utföras med kontinuerlig lokalisering enligt AMA Anläggning 20.
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Kontrollmoment: Dragspänning
PBF
PBF.5121
YJC.1

• Dragspänning i rörvägg får inte överstiga av tillverkaren angivet
tillåtet korttidsvärde för ledning med svetsförband (Svensk Byggtjänst,
2020a).

Projektering,
utförande

• Finns inget värde angivet får inte dragspänningen i rörväggen överstiga
8 MPa för PE100 och 6,3 MPa för PE80 (Svensk Byggtjänst, 2020a).
• Vid indragning av rörlängder över 200 m ska dragkraften mätas och
redovisas för beställaren (Svensk Byggtjänst, 2020a).
• Även för längder kortare än 200 m kan det vara en fördel att kräva att
entreprenören redovisar dragkraften vid tillbakadragning av mediaröret.
• Mäts dragkraft vid indragning av medieröret?
• Entreprenören bör även upprätta konstruktionsberäkningar för tryckkraft och bucklingstryck under borrningen.
• Kontrollerar entreprenören maximal tillåten dragkraft för aktuellt rör
innan indragning påbörjas?
• Som byggledare är det viktigt att se till att protokoll för dragkrafter
upprättas och redovisas för beställaren.
Kontrollmoment: Draghuv
PBF

• Då medieröret ska vara en dricksvattenledning ska fronten vid indragning i borrhål eller skyddsledning vara tät mot inträngande vatten,
massor och slurry.

Utförande

• Är draghuvar korrekt svetsade och täta?
Kontrollmoment: AT-borrning
PBF

• Beakta svårheten med styrning i skiftande material.
• AT-borrning är en mer tidskrävande metod än styrbar borrning. Begär in
en detaljerad tidplan för arbetsmomentet av entreprenören.

Projektering,
utförande

• Vid AT-borrning i hårdare material som t.ex. hall behöver man ibland
knacka upp berget vid startpunkten för att få fäste innan borrning kan
starta.

Infodring med kontinuerligt rör.
Foto: NCC Sverige AB
(med tillstånd att publicera).
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9.2.8.2

Hammarborrning & augerborrning

Beskrivning
Hammarborrning och augerborrning används främst i VA-projekt för att anlägga
skyddsrör under vägar och järnvägar av stål till VA-ledningar. Båda metoderna bygger på
att man använder sig av foderrör (av stål) för att hålla hålet öppet. Det är dessa foderrör
som används som skyddsrör. Metoderna är inte styrbara utan endast riktningsbara vid
start. Hammarborrning fungerar bra i grusiga, steniga och blockiga material samt i berg
medan augerborrning fungerar bra i lera och sand. Båda metoderna sker horisontellt och
det krävs därför start- och mottagningsgropar i nivå med ledningen som ska installeras,
se bilder nedan.

Start- och mottagningsgrop samt utrustning för hammarborrning vid borrning av skyddsrör
för dricksvattenledning under Trafikverkets väg. Foto: Helena Mårtensson.

Vid hammarborrning används en tryckluftsdriven slaghammare med en borrkrona som
slår sönder grus, sten, block och berg samtidigt som man för in foderröret. Vid auger
borrning pressas foderröret in i jordmaterialet och rörets töms på jordmaterial med
hjälp av en invändig skruv som kallas för Auger. Övrig utrustning är borrvagga, hydraul
aggregat, kompressor, kranbil m.m.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för nyanläggning med
hammarborrning och augerborrning. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-
ledningsprojekt behöver denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
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•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuell VA-projekttyp.
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Kontrollmoment: Geoteknik
BBB.131
BBB.132
BBB.131
BBB.132

• Är geotekniken lämplig för hammarborrning (grus, sten, block,
berg) eller augerborrning (sand, lera)? Eller finns annan borrmetod som är mer lämplig för aktuellt projekt?

Projektering

• Beakta borrutrustningens tyngd vid uppställning i löst material.
Behövs markförstärkande åtgärder utföras?

Kontrollmoment: Bergschakt
PBF

Hammarborrning:
• Krävs förberedelser för anhåll/påhugg om berg vid startpunkt?

Projektering,
utförande

• Dokumentera position där berg eller block förekommit.
• Se även avsnitt 9.4.5 Bergschakt.
Kontrollmoment: Befintliga ledningar och kablar
BBB.32
BCB.32
CBB.86

• Finns behov av framschaktning och inmätning av korsande
ledningar?

Projektering,
utförande

• Gör bedömning för varje aktuell borrning.
• Provschakt bör göras vid osäkert läge av befintliga ledningar
och kablar i närheten av aktuell borrlinje.
• Säkerställ att befintliga trycksatta ledningar i direkt närhet till
aktuell borrning går att stänga av. Funktionskontrollera ventiler
innan borrningsarbetena påbörjas.

Kontrollmoment: Plats för uppställning
AFG.11
PBF

• I anslutning till startgropen behövs en yta med plats för bl.a.
kranbil, grävmaskin/lastbil och kompressorer.

Projektering,
utförande

• Finns transportväg som tål belastningen från kranbil och
grävmaskin?
Kontrollmoment: Grundvattensänkning
BCB.132
BCB.133

• Finns behov av grundvattensänkning för startgrop?

Projektering,
utförande
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Kontrollmoment: Startgrop
BCB.414
PBF

• Startgropar för hammar- och augerborrning kräver stor plats
då borrutrustningen, foderröret, svetsutrustning, kompressor
m.m.

Projektering,
utförande

• Räkna med minst 4 x 10 m.
• Vid augerborrning skruvas borrat jordmaterial tillbaka i
startgropen. Beakta även plats för detta samt för bortlastning av jordmaterial med gripskopa eller mindre grävmaskin i
startgropen.
• Eventuell kontroll av grundläggning behöver göras framförallt i
löst lagrade massor av lera och silt.
• Startgropens botten ska vara i samma lutning som borrlinjens
lutning.
• Finns behov av spont i startgropen?
• Finns behov av mothåll vid augerborrning?
• Startgropar ska skyddsinhägnas.
Kontrollmoment: Ledningsmaterial
PBF.2121

• Icke ytbehandlade ståltuber används till foderröret vid hammar- och augerborrning.

Projektering

• Ange rörets godstjocklek.
• I VA-ledningsprojekt används foderröret främst som skyddsrör.
Tänk på att välja ett så stort skyddsrör att fallet för mediaröret
kan justeras inne i skyddsröret om detta krävs.
• Finns behov av korrossionsskydd för rör?
• Finns behov av rörstöd eller infästnings-anordningar för medieröret i skyddsröret?
Kontrollmoment: Fogning
PBF.2121

• Samtliga skarvar ska dokumenteras.
• Hur sker kontroll av svets på foderröret vid fogning av flera
rörlängder?

Projektering,
utförande

Kontrollmoment: Riskhantering
AFC.227

• Beakta risk för s.k. ”blow up” vid hammarborrning. Riskanalys
ska utföras.

Projektering,
utförande

• Beakta risken för ras och bottenupptryckning i startgrop.
• Beakta risk för buller vid hammarborrning.
Kontrollmoment: Trafik
AFC.142

• Beakta krav på minsta avstånd (3,5 m) mellan vägkant och startoch mottagningsgropar vid borrning under Trafikverkets vägar.

Projektering,
utförande

• Se även avsnitt 9.4.2 VA-ledningar vid väg.
Kontrollmoment: Inmätning
BJB.26
BJB.271

• Krav på tolerans i höjdled.
• Ändpunkter mäts in och profil kontrolleras med slangsättningsmätning
• Kontrollmät befintlig marknivå före och efter installation så att
sättning eller markhävning inte inträffat under installation.
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Projektering,
utförande

9.3 Kontroll utifrån ledningsmaterial
9.3.1

PE – tryckrör av polyeten

Beskrivning
Rör och rördelar tillverkas i enlighet med EN 12201. Standarden består av ett antal olika
delar, del ett beskriver materialet, del två rören, del tre rördelar och del fem anpassning
till systemet.
Förutom standardens krav kan upphandlingen ställa krav på tredjepartsgodkännanden
och kvalitetsmärken. Det vanligaste certifieringen på den nordiska marknaden benämns
Nordic Poly Mark (NPM) och utfärdas av INSTA-CERT. Ibland ställs också krav på dricksvattengodkännanden på rören, exempel på detta är DK-Vand och det finska FI-märket.

Elsvetsning av PE100-ledning dim. 710 mm. Foto: Helena Mårtensson.

Mottagningskontroll
Det som behöver kontrolleras av byggledaren är att rören samstämmer med de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget. Genom att åberopa kod YHD.1121 Kontrollplaner för rör
ledningar i ledningsnät får man med följande krav enligt AMA Anläggning 20 i förfrågnings
underlagets tekniska beskrivning.
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”Mottagningskontroll ska minst innehålla följande:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar m.m. överensstämmer med
materialspecifikationen enligt handlingarna.
• Att ändar på rör, rördelar, armatur m.m. till vattenledningar är tillslutna fram till
läggning.
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar m.m. inklusive att fogytor och korrosionsskydd är oskadade.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Vill man som beställare vara mer specifik avseende mottagningskontrollen av PE-rör kan
man lägga till följande krav i aktuellt projekts tekniska beskrivning under YHD.1121:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantör.
Leveransdatum.
Temperatur vid leverans.
Att rör och rördelar är rätt märkta enligt EN 12201 och med rätt färg för ändamålet.
Att rätt godkännandemärken finns på röret (vanligtvis NPM).
Att rör har den storlek (godstjocklek, medelytterdiameter, ovalitet och längd) som
står enligt handlingarna.
Att rör inte har allt för stor s.k. ”toe-in” (ändkrympning i rörändarna).
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.
Att måttkontroll för PE-tryckrör utförs enligt EN 12201.

Måttkontroll - rör
Godstjocklek bör kontrolleras med stickkontroller för att säkerställa att röret uppfyller
den SDR/tryckklass som de är märkta med. Godstjockleken är också viktigt när man
stumsvetsar eftersom svetstrycken beror på rörändarnas areor. Toleransen på godstjocklekarna är enkelsidig, det vill säga den ska alltid vara större än den godstjocklek som anges
i märkningen (det nominella värdet). Kontrollen behöver utföras på flera punkter runt
rörets omkrets (minst 4) och helst ska minimal samt maximal godstjocklek letas upp.
Medelytterdiametern mäts lämpligt upp med en cirkometer. På samma sätt som för
godstjockleken får medelytterdiametern inte understiga det nominella värdet som anges
i märkningen på röret. Medelytterdiametern är känslig för temperaturen på röret, exempelvis så innebär en skillnad i temperatur på 20 °C en skillnad på 2 mm för ett DN/OD 630
mm-rör. Standardens krav gäller uppmätning vid 23 ± 2 °C. Uppmätningen av medelytterdiameter måste utföras minst en diameter från rörets ände, på grund av toe-in (inböjning
av rörändar på grund av inre spänningar från produktionen av röret). Medelytterdiametern är i synnerhet viktig när elektromuffsvetsning ska utföras.
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Ovalitet mäts med hjälp av en klave eller ett skjutmått med långa skänklar. Vid elektromuffsvetsning ställs tydliga krav på ovalitet, 1,5% av ytterdiametern enligt DVS2207-1
dock maximalt 3 mm. Vid för stor ovalitet måste återrundningsverktyg användas. Ovalitet
mäts enligt produktstandarden EN 12201-2 vid tillverkningen, därför kan det vara god
idé att beställa dokumentation från detta om det uppstår avvikande värden. För rör som
levereras på rulle eller med diameter över 800 mm finns inga ovalitetskrav i standarden,
vilka krav som gäller ska kommas överens mellan beställare och tillverkare.
Toe-in eller så kallad ändkrympning finns inga krav på i produktstandarden EN 12201-2,
däremot finns det i standarden för gasrör EN 1555-2. Kravet i DVS2207-1 är att ingen
ändkrympning får finnas i svetszonen vid elektromuffsvetsning.
Röret ska vid leverans inte ha repor eller andra defekter som innebär att godstjocklekskraften inte uppfylls. Enligt kravet i AMA Anläggning 20 får repornas djup inte överstiga
10 % av godstjockleken (Svenskt Vatten, 2020a).
Rördelar
Generellt sett så ska en rördel uppfylla samma typ av krav som ett rör, rördelarnas krav
specificeras i EN 12201-3.
När totalvinkeln på en segmentsvetsade rördelar överstiger 15° så kan det behövas en
trycklassreduktion enligt EN 12201-3. Om rördelen inte ska ha en tryckklass reducering
krävs antingen tjockare gods eller fler segmentsvetsar, där varje kapningsvinkel är mindre
än 7,5° (dvs totalvinkel 15°.
Det finns olika toleranser på avvinklingar beroende på typ av rördel. För en formsprutad
del får det avvika maximalt ± 2 grader. För sömlösa böjar (varmböjar) är kravet ± 5 grader.
Fogning
Elsvetsning
Enligt AMA Anläggning 20 ska svetsare ha utbildningscertifikat enligt EWF-581 samt
EN13067 för dimensioner större än 90 mm för aktuell svetsmetod och dimensions
område (Svenskt Vatten, 2020a). Följande dimensionsområden gäller för elsvetsning:
•
•
•

Elmuffsvetsning d20-d315.
Elmuffsvetsning, dimensioner > d315.
Elsadel, alla dimensioner.

Vid svetsning av elsvetsmuffar och sadlar så är det viktigt att svetsaren följer tillverkarens monteringsanvisningar samt de krav som finns enligt DVS2207-1. Efter svetsning
kan visuell kontroll utföras enligt DVS2202 samt med oförstörandeprovning (OFP)
såsom ultraljud och röntgen. Varken visuell kontroll eller OFP kan garantera att svetsen
är fullgod. Det är därför viktigt att svetsningen har utförts enligt tillverkarens anvisning,
samt att förstörande test utförs, dvs. procedurprov.
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Rörleverans och mottagningskontroll av
tryckavlopp och dricksvattenledning av
PE100-material med PP-kappa.
Foto: Helena Mårtensson.
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Elmuffsvetsning av PE-ledning. Foto: Helena Mårtensson.

Kontrollmoment vid elmuffsvetsning är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SDR-klass, är tilltänkt svetsdetalj kompatibel med rörets SDR-klass?
Vid svetsning får rörets ovalitet max uppgå till 1,5 % av nominell ytterdiameter,
dock max 3 mm.
Toe-in på röret får inte förekomma i svetszonen på elmuffen.
Max spalt (enligt tillverkaren) mellan rör och elmuff får inte överstigas.
Efter att röret har skrapats/skalats får kvarvarande diameter inte understiga
nominell ytterdiameter -0,6 mm vid 23 ± 2 °C.
Max 1° avvinkling av rören i elmuffen vid svetsning, om inget annat anges i tillverkarens anvisningar.
Svetsning måste ske så svetszonen i elmuffen är torr och ren.
Lägsta samt högsta tillåtna temperatur vid svetsning styrs av tillverkarens anvisning. Generellt gäller -10 °C som lägst samt +45 °C som högst.
Fogberedning, minimum 0,2 mm ska skrapas/skalas tas bort från röret med avsett
verktyg.
Svetstid, för de flesta fabrikat kompenserar svetstiden vid olika temperaturer.
Det är därför viktigt att rör och rördel samt svetsmaskin håller samma temperatur och att en rimlighetskontroll utförs på vald svetstid.
Förvärmning, en del elsvetsmuffar har en extra streckkod för förvärmning. Det är
då ytterst viktigt att kontrollera instruktionen för denna som återfinns i tillverkarens anvisning. Förvärmning skiljer sig åt när, hur, hur ofta samt vilotid emellan för
de olika fabrikaten.
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Stumsvetsning
Enligt AMA Anläggning 20 ska svetsare ha utbildningscertifikat enligt EWF-581 samt
EN13067 för dimensioner större än 90 mm för aktuell svetsmetod och dimensions
område (Svenskt Vatten, 2020a). Följande dimensionsområden gäller för stumsvetsning:
•
•

Stumsvetsning d20-d315.
Stumsvetsning, dimensioner över d315.

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad och kalibrerad (årligen). Stumsvetsning
utförs med fördel enligt DVS2207-1. Efter svetsning kan visuell kontroll utföras enligt
DVS2202. Det finns dock ett flertal olika svetstandarder på marknaden där de tre mest
förekommande är DVS, INSTA2072 (NPG, DS/INF 70-2, NS416) samt SS-ISO 21307
(denna standard infattar 3 olika procedurer SLP, DLP samt SHP). Svetsparametarna som
används vid svetsning: tid, tryck och temperatur är olika beroende på vilken svetsstandard som används. Det är viktigt att man följer den standard som står i entreprenadhandlingen, samt har materialleverantörens godkännande. Vid inhyrda svetsmaskiner kan det
ibland förekomma att fel svetsparametrar är medskickade maskinen och därför bör detta
säkerställas i ett tidigt skede.
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Stumsvetsning av PE-ledning. Foto: Helena Mårtensson.

Kontrollmoment vid stumsvetsning är:
•
•
•

Värmeplattans temperatur samt att den är ren och fri från skador i det område
som svetsning sker.
Kantförskjutning max ≤ 10 % av rörets godstjocklek.
Svetsvulsten ska efter svetsning vara symmetrisk och inte för liten eller för stor,
tidigare har det funnits en tabell på tillåtna svetsvulster. Denna tabell går dock
inte att använda idag då vi har andra material och olika material som flyter på
olika sätt samt olika. svetsstandarder som ger olika storlek på svetsvulsterna.
Viktigt är dock att svetsvulstens bredd kontrolleras av svetsaren efter utförd
svets och förs in i svetsprotokollet.

Procedurprovning
Ett procedurprov är ett förstörande prov av en svets där svetsningen utförs enligt tilltänkt procedur av tilltänkt svetsare med tilltänkt maskin och material. Provet utförs innan
rörläggning påbörjas för att godkänna proceduren, ibland görs även produktionsprov
under byggtiden.
Orsaken till att man vill göra förstörande provning av plastsvetsar är för att säkerställa
kvaliteten på dessa, då tryckprovning bara ger en ögonblicksbild på systemets täthet och
ingen information kring långtidshållfastheten på utförda svetsar. Procedurprov utförs
genom att åberopa kod YHB.1312 Kontroll av svetsfogar på rör av PE i aktuellt projekts
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tekniska beskrivning, förutsatt att den tekniska beskrivningen ansluter till AMA Anläggning 20.
En elmuffsvets anses godkänd om andelen sprödbrott inte överstiger mer än 33 % av
svetszonen på någon av de testade provkropparna från svetsen. En stumsvets anses
godkänd när samtliga provkroppar från svetsen uppvisar duktila brottytor vid provning.

Duktilt brott (t.v.) och sprött brott (t.h). Foto: Swerea KIMAB (med tillstånd att publicera).

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för PE-ledningar. Vid
upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt VA-ledningsmaterial.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rör
YHD.1121

Kontrollera:
• Att märkning på rör överensstämmer med materialspecifikationen
enligt handlingarna (vattenledningar märks med blå stripe och tryckavloppsledningar med brun stripe).

Utförande

• Att ändar på rör, till vattenledningar är tillslutna fram till läggning.
• Att rör inklusive fogytor och korrosionsskydd är oskadade.
• Att mottagningskontrollsprotokoll är ifylld korrekt avseende
• leverantör
• leveransdatum
• temperatur vid leverans
• märkning enligt EN 12201
• storlek (godstjocklek, medelytterdiameter, ovalitet och längd) som
står enligt handlingarna
• SDR-klass.
• Att rör inte har s.k. ”toe-in” i svetszonen (ändkrympning i rörändarna).
• Visuell kontroll av rör för att upptäcka eventuell skador och repor.
• Se mall för mottagningskontroll av rör i avsnitt 10.5.1.
Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rördelar
YHD.1121

Kontrollera:
• Att märkning på rördelar överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna.

Utförande

• Att ändar på rördelar, till vattenledningar är tillslutna fram till läggning.
• Att mottagningskontrollsprotokoll är ifyllt korrekt avseende
– leverantör
– leveransdatum
– temperatur vid leverans
– märkning enligt EN 12201
– dimension
– SDR-klass.
• Att rördelar inte har repor.
• Att vinklar på rörböjar är korrekta.
• Att rördelar är inplastade eller förslutna på annat sätt.
• Se mall för mottagningskontroll av rördelar i avsnitt 10.5.1.
Kontrollmoment: Måttkontroll - rör
PB-.5121
YHD.1121

• Finns krav i entreprenadhandlingen att entreprenören ska utföra
måttkontaroll för PE-tryckrör enligt EN 12201?

Utförande

• Se mall för måttkontroll av PE-tryckrör enligt EN 12201 i avsnitt
10.5.2.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Materialkrav standardiserade PE-tryckrör och rördelar
PB-.512
PB-.5121

• Om krav för rör enligt AMA Anläggning 20 gäller ska nedanstående
uppfyllas avseende kvalitet på rör och rördelar (kontrollera vad som
står i aktuellt projekts entreprenadhandling):

Utförande

– ”Rör, i alla dimensioner, ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till
motsvarande nivå.
– Elektrosvetsdelar i dimension upp till 630 mm ska uppfylla kraven
för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
– Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt
EN 12201-1 till och med EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med blå rand eller helfärgade i blått.
– Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt
EN 12201-1 till och med EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska
vara genomfärgad i svart och märkt med rödbrun rand eller helfärgade i rödbrunt.
– Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.
– Dragspänning i rörvägg får inte överstiga av tillverkaren angivet
tillåtet korttidsvärde för ledning med svetsförband. Finns inget
värde angivet får inte dragspänningen i rörväggen överstiga 8 MPa
för PE100 och 6,3 MPa för PE80.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.
se.)
Kontrollmoment: Transport och lagring
AFC.121
AFG.11

• Kontrollera att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och
tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Utförande

Kontrollmoment: Elektrosvetsning
PB-.5121

Kontrollera:
• Att svetsarbete utförs enligt DVS 2207-1 och eventuella extrakrav
från tillverkaren (t.ex. spaltmått, förvärmningsprocedur och lägsta
omgivningstemperatur).

Utförande

• Att svetsutrustning är funktionskontrollerad och kalibrerad (årligen)
samt utrustad med datalogger för registrering av svetsparametrar.
• Att svetsare har utbildningscertifikat enligt EWF-581 för aktuella
dimensioner och rördelstyp (sadel/muff).
• Att svetsfog är dokumenterad och spårbar.
Kontrollmoment: Stumsvetsning
PB-.5121

Kontrollera:
• Att svetsarbete utförs enligt DVS 2207-1 och eventuella extrakrav
från tillverkaren.
• Att svetsutrustning är funktionskontrollerad och kalibrerad (årligen).
• Att svetsare har utbildningscertifikat enligt EWF-581 för aktuella
dimensioner.
• Att svetsfog är dokumenterad och spårbar samt att alla svetsparametrar dokumenteras.
• Om svetssvulster ska tas bort invändigt.
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Utförande

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Procedurprovning
YHB.1312

• Har prover tagits ut?

Utförande

• Är prover uttagna på arbetsplatsen?
• Är kontroll av stumsvetsfog utförd enligt SS-ISO 13953?
• Är kontroll av elektrosvetsfog utförd enligt angiven standard i förfrågningsunderlaget?
• För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt EN 122015 är uppfyllda.
• Har provning utförts av ackrediterat provnings-laboratorium?
• Var resultaten godkända?

157

9.3.2

PP – släta självfallsrör av polypropen

Beskrivning
PP-rör för självfallsledningar som används i kommunala VA-ledningsprojekt i Sverige är
främst homogena rör tillverkade enligt produktstandarden EN 1852-1. Förutom standardens krav kan upphandlingen ställa krav på tredjepartsgodkännanden och kvalitetsmärken. Det vanligaste certifieringen på den nordiska marknaden utfärdas av INSTACERT, detta märke benämns Nordic Poly Mark.

PP-rör dimension 400 mm. Foto: Fredrik Johansson.

Mottagningskontroll - rör
Det som behöver kontrolleras av byggledaren är att rören samstämmer med de krav
som ställs i entreprenadhandlingen. Genom att åberopa kod YHD.1121 Kontrollplaner för
rörledningar i ledningsnät får man med följande krav enligt AMA Anläggning 20 i förfrågningsunderlagets tekniska beskrivning.
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”Mottagningskontroll ska minst innehålla följande:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar m.m. överensstämmer med
materialspecifikationen enligt handlingarna.
• Att ändar på rör, rördelar, armatur m.m. till vattenledningar är tillslutna fram till
läggning.
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar m.m. inklusive att fogytor och korrosionsskydd är oskadade.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Vill man som beställare vara mer specifik avseende mottagningskontrollen av PE-rör kan
man lägga till följande krav i aktuellt projekts tekniska beskrivning under YHD.1121:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantör.
Leveransdatum.
Temperatur vid leverans.
Att rör och rördelar är rätt märkta enligt rätt produktstandard.
För släta PP-rör är det viktigt att kontrollera att märkningen är korrekt eftersom
det är svårt att visuellt särskilja rören från de olika standarderna.
Att rör har rätt styvhetsklass (vanligtvis SN8).
Att rätt godkännandemärken finns på röret (vanligtvis NPM).
Att det finns en iskristall på röret som visar att röret är testat ner till – 10 °C.
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Muffarnas utseende och att det sitter en tätningsring ordentligt på plats är viktigt att
kontrollera. Muffen ska vara rund och ringspåret ska vara välformat. Viss vitning kan förekomma av PP-materialet i de fall muffen har varmformats, detta är normalt för processen.
Gällande rörets ytterdiameter och muffens innerdiameter så behöver de vara sådana att
det går relativt tungt att montera rören, detta för att erhålla nödvändigt initialt tätningstryck. I synnerhet vid större dimensioner kan det finnas en risk för att tätningsringen
glider ur sitt ringspår vid montering, vid misstanke om detta är det en god idé at kontrollera med bladmått att ringen ligger på plats.
Mottagningskontroll - rördelar
Även rördelarna ska enligt AMA Anläggning 20 vara SN8. Detta innebär att rördelarna
ska vara märkta med SN8 alternativt S14 eller lägre. S16 är klassade som SN4.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för PP-ledningar. Vid
upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
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•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt VA-ledningsmaterial.

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rör
PB-.5215
YHD.1121

Kontrollera minst:
• Dimension (Ytterdiameter och godstjocklek)

Utförande

• Visuell kontroll
• Tätningsringar
• Märkning (godkännande märken).
• Styvhetsklass (SN)
Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rördelar
PB-.5215
YHD.1121

Kontrollera minst:
• Styvhetsklass (SN eller S)

Utförande

• Visuell kontroll
Kontrollmoment: Tätningsring
PB-.5215
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• Kontrollera med bladmått att tätningsringen är på plats.

Utförande

9.3.3

PVC – släta tryckrör och självfallsledningar av polyvinylklorid

Beskrivning
PVC-rör för självfallsledningar som används i kommunala VA-ledningsprojekt är främst
homogena och produceras enligt produktstandarden EN 1401-1.
Vad ska byggledaren kontrollera?
För släta PVC-rör bör samma punkter som för släta PP-rör kontrolleras, se avsnitt 9.3.2.

9.3.4

Strukturväggsrör för självfall av PE, PP och PVC

Beskrivning
Standarden för strukturväggsrör som är vanligast förekommande för kommunala VA-ledningar är EN 13476-3 som avser strukturväggsrör som är homogena med en slät insida
och en korrugerad utsida eller så kallade dubbelväggsrör med en slät insida och en korrugerad utsida och luft mellan in- och utsidan.
Det förekommer även rör av större dimensioner som används till t.ex. dagvattenmagasin
som är tillverkade enligt EN 13476-2, vilket avser flerskiktsrör med slät in- och utsida.
Flerskiktsrör kan vara skummade i mitten. Vid kravställning av flerskiktsrör med slät
in- och utsida måste dessa specificeras i aktuellt projekts tekniska beskrivning då AMA
Anläggning 20 enbart kravställer mot EN 13476-3 sedan AMA Anläggning 17.

Strukturväggsrör med korrugerad utsida enligt EN 13476-3. Foto: Helena Mårtensson.

Vad ska kontrolleras?
I princip ska samma punkter kontrolleras som för släta PP-rör. Se checklista under avsnitt
9.3.2.
Extra vikt bör dock läggas vid tätningsringarna, eftersom dessa inte alltid är monterade
i fabrik och måste flyttas vid kapning av spetsändar. Tätningsringen måste vara av rätt
typ, ofta står rörtypen eller rörfabrikanten angiven på tätningsringen ibland står enbart
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dimensionen. Tätningsringen ska också monteras enligt tillverkarens anvisningar, ibland
ska den monteras i första rillan, ibland i andra. För vissa tätningsringar finns det en risk
att de monteras med insidan ut, även här är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar.
Vid den visuella kontrollen bör också noteras om rörens insida är vågig. En viss vågform
uppstår vanligtvis i anslutning till muffen för kontinuerligt tillverkade rör.

9.3.5

Segjärn – tryckrör av segjärn

Beskrivning
De vanligaste metalliska ledningsmaterialen i ett vattenledningsnät i Sverige är segjärn
och gråjärn. Av det totala vattenledningsnätet framgick det i en utredning utförd 2008
att gjutjärn (seg- och gråjärnsledningar) samt övriga metalliska material (stål och rostfritt stål) uppgick till drygt 50 % av det totala beståndet (Malm, 2011). Gråjärn läggs inte
längre utan idag läggs enbart segjärn och stål. Stål behandlas i nästa avsnitt. Segjärnsledningar som läggs är främst tryckrör för dricksvatten enligt EN 545 och det är dessa rör
och rördelar som behandlas i detta avsnitt. För segjärnsledningar som används i avloppsnät gäller istället EN 598. Segjärnsrör kan också användas ihop med schaktfria anläggningsmetoder, t.ex. styrd borrning, rörspräckning och infodring med kontinuerliga rör.
För att skydda segjärnsledningar mot utvändig korrosion används alltid en korrosionsskyddande beläggning. Enligt AMA Anläggning 20 ska ytbehandlade tryckrör av segjärn
vara försedda med ett skikt av zink-aluminium, minst 400 g/m2 och en yttre beläggning
med en minsta tjocklek av 70 μm av vanligtvis av epoxi. Rör kan också bestå av annat
utvändigt korrosionsskydd till exempel fiberarmerat cementbruk. Rördelar ska utvändigt
vara belagda med epoxi enligt EN 14901-1 med en minsta tjocklek av 250 μm. Rör ska
invändigt vara cementbruksisolerade enligt EN 545. Rördelar ska invändigt vara belagda
med epoxi enligt EN 14901-1 med en minsta tjocklek av 250 μm. Rördelar för dricksvatten ska uppfylla krav enligt avsnitt 6.9 i EN 14901-1. (Svensk Byggtjänst, 2020a)
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Förläggning av tryckrör av segjärn för dricksvatten. Foto: Fredrik Johansson.

Mottagningskontroll
Det som behöver kontrolleras av byggledaren är att rören samstämmer med de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget. Genom att åberopa kod YHD.1121 Kontrollplaner för
rörledningar i ledningsnät får man med följande krav enligt AMA Anläggning 20 i förfrågningsunderlagets tekniska beskrivning.
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”Mottagningskontroll ska minst innehålla följande:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar med mera överensstämmer
med materialspecifikationen enligt handlingarna
• Att ändar på rör, rördelar, armatur med mera till vattenledningar är tillslutna fram
till läggning
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar m.m., inklusive att fogytor och korrosionsskydd är oskadade.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Vill man som beställare vara mer specifik avseende mottagningskontrollen av segjärnsrör
och rördelar kan man lägga till följande krav i aktuellt projekts tekniska beskrivning under
YHD.1121:

•
•
•
•
•
•
•

Leverantör.
Leveransdatum.
Temperatur vid leverans.
Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt standard.
Rör ska vara märkta med C-klass för aktuell rör typ under PBB.-PBG.
Att rör är av rätt längd.
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Fogning
Fogmetoder som används vid förläggning av segjärnsrör är oförankrad fog så kallad
tytonpackning eller förankrad fog. Förankrad fog kan delas upp i två system. Det första
är där täthetspackning är integrerad med dragsäkerhet (t.ex. Tytonsit) och det andra
är med separat täthetspackning och förankring (t.ex. Novo-sit, Tis-K eller VRS). Vid
kapning av rör används klämring för VRS-systemet. Vid kapning av rör används klämring,
förankringspackning eller påsvetsad vulst om dragsäkert system behövs vid böjar, T-rör
eller ventiler. Viktigt vid kapning av rör är att kontrollera att man är på 2/3 av längden
närmast spikände då rören är koniska och det kan medföra att det är inte går att foga ihop
det kapade röret med muffen. Kontrollmätning av ytterdiameter bör alltid göras innan
kapning. I större dimensioner så är det viktigt att kontrollera om rören är kalibrerade
med sin tillverkare och var de är kapbara. Respektive tillverkare har även tabeller över
maximal medeldiameter på röret för att de ska kunna fogas. Täthetspackning kan vara
olika för rör och rördelar så informera dig från tillverkare om vilka packningar som kan
användas på rör eller rördelar. Används packningar av NBR-gummi så kan de med fördel
förvaras i uppvärmt utrymme under höst, vinter och vår då de är lättare att montera. Vid
kapning av segjärn behöver bör fogarna korrosionsskyddsbehandlas med epoxifärg för
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att skydda den kapade ytan. Det är viktigt att den appliceras enligt tillverkarens anvisning
för att säkerställa både kvalitet och arbetsmiljö.
Kontrollmoment vid fogning av segjärnsrör är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insticksdjup är markerat.
Yta är rengjord.
Invändig kontroll av rör/rördel är utförd så att de är rena.
Montering av packning inklusive smörjning av packningsring yta mot muff och
mot rör och eventuell Novosit-packning.
Eventuell kapning av rör inklusive fasning och utvändigt coating.
Ihopdragning av rör, endast rakt. Gummimanschett måste dras på spikände före
ihopdragning.
Eventuell montering av dragsäkring (Tis-K och VRS).
Efter ihopdragning av spik och muff kan avvinkling utförs.
Utvändig gummimanschett dras över.
Röränden är säkrad för att inte förorening ska komma in innan nästa skarv
svetsas.
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för tryckrör av segjärn.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt VA-ledningsmaterial.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN
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Kontrollmoment: Material
PB-.1211

• Används korrekt packning och ett packningsmaterial anpassat för
ändamålet?

Utförande

• Är invändig beläggning helt?
Kontrollmoment: Mottagningskontroll
YHD.1121

Kontrollera:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar med mera överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna

Utförande

• Att ändar på rör, rördelar, armatur med mera till vattenledningar är
tillslutna fram till läggning
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar med mera, inklusive fogytor och
korrosionsskydd är oskadade.
• Att mottagningskontrollsprotokoll är ifylld korrekt avseende:
– Leverantör.
– Leveransdatum.
– Temperatur vid leverans.
– Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt
standard.
– Rör ska vara märkta med C-klass för aktuell rör typ under PBBPBG.
– Att rör är av rätt längd.
Kontrollmoment: Transport och lagring
PB-.1211

• Kontrollera att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och
tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Utförande

• Se till att flytt av rör sker utan risk för ytskador, d.v.s. inga lyft med
kätting eller klo utan stroppar.
Kontrollmoment: Ledningsförläggning
PB-.1211

• Arbetsberedning överlämnad hur man har planerat kapning av rör (för
att undvika att man kapar för nära muffen) i samband med böjar/T-rör
eller andra kopplingar.
• Har renhetskontroll skett av spets och muff innan ihopsättning?
• Se till att packning smörjs innan montage?
• Dragsäkerhet måste säkerställas vid T-stycken och böjar enligt tillverkarens anvisningar. Korrekt antal förankringar skall därmed anläggas
innan och efter böj.
• Kontroll av fogningsdjup innan nästa rör läggs.
• Har man satt klämring som komplettering vid vulst?
• Är låselement använt vid skarvar där klack är kvar?
• Om lagning skett av utvändig coating ska test genomföras genom
gnisttest för att säkerställa att coatingen är tät.
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Utförande
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Kontrollmoment: Fogning
PB-.1211

• Är insticksdjup är markerat?

Utförande

• Är ytan rengjord?
• Är invändig besiktning av rör/rördel gjord så att de är rena?
• Är packning monterad korrekt?
• Är packningsringen smord korrekt?
• Är eventuell kapning av rör inklusive fasning och utvändigt coating
utförd?
• Är rören raka vid ihopdragning?
• Är gummimanschett pådragen på spikände före ihopdragning?
• Är eventuell montering av dragsäkring, Tis-K och VRS, utförd korrekt?
• Är röränden säkrad för att inte förorening ska komma in innan nästa
skarv svetsas?
Kontrollmoment: Ledningsbädd
CEC.2111

• Är packningen homogent utförd d.v.s. jämnt packad framförallt vid
muffar och med rätt urskålning (urgrävning kring muffen)?

Utförande

Kontrollmoment: Anslutning
PCB

• Vid anborrning på segjärnsrör med yttre coating av fiberarmerad
cement ska anborrningsbygel med hylsa användas.

Utförande

Kontrollmoment: Täthetskontroll
YHB.12111

• Täthetsprovning av segjärnsledningar utförs enligt Svenskt Vatten
P79, se även avsnitt 9.1.2.

Utförande

• Kontroll på segjärnsledning kan endast utföras med täthetskontroll.
• Vanliga läckor är om packningar har vrängt sig vid ihopdragning eller
om inte röret är monterat rakt.
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9.3.6

VA-ledningar och skyddsledningar av stål

Beskrivning
Trycksatta stålrör läggs i mark för stora dimensioner och schaktfria metoder. Stålrören
har en hög hållfasthet, seghet och stor förmåga att motstå deformationer (Malm, 2011).
För VA-ledningar i ledningsgrav används ledning av ytbehandlade ståltuber. Stålledningar används främst till trycksatta dricksvattenledningar. Kod i AMA Anläggning 20
som åberopas är då PBB.2122 Ledningar av ytbehandlade ståltuber i ledningsgrav. Kravet i
AMA Anläggning 20 är att rör i tillämpliga delar ska vara utförda enligt EN 10217-1 med
mått enligt EN 10220 (Svensk Byggtjänst, 2020a). Detta krav bör dock kompletteras med
EN 10217-5 och mått bör ersättas med EN 10224. Godstjocklek, stålsort och nivå är inte
specificerat i AMA Anläggning utan måsta anges i den tekniska beskrivningen. Vanligtvis
tillverkas rör och rördelar enligt PED 2014/68, olegerat tryckkärlsstål. Rördelar bör
märkas med kl. 12, 3, 6 respektive 9 då mindre krokrör annars är svåra att orientera
vilken sida som ska vara upp. Rören är isolerade utvändigt med polyeten enligt den tyska
standarden DIN 30670. Rördelar är utvändigt isolerade med polyuretan enligt EN 10290.
Invändigt är rören cementbruksisolerade enligt EN 10298. För vattenledningsrör gäller
att cement ska vara av typ CEM I enligt EN 197-1. Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande kvalitet.
Stålrör används också vid schaktfri förläggning av t.ex. skyddsrör under vägar och järnväg
för anläggningsmetoderna rörramning, augerborrning och hammarborrning. Här används
ledning av icke ytbehandlade ståltuber med krav enligt PBF.2121 Tryckt eller borrad ledning
av icke ytbehandlade ståltuber i AMA Anläggning. Materialkrav och godstjocklek på rör
behöver anges för aktuellt projekt.

Förläggning av ytbehandlade stålrör för dricksvatten. Foto: Fredrik Johansson.
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Mottagningskontroll
Det som behöver kontrolleras av byggledaren är att rören samstämmer med de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget. Genom att åberopa kod YHD.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät får man med följande krav enligt AMA Anläggning 20 i förfrågning
sunderlagets tekniska beskrivning.

”Mottagningskontroll ska minst innehålla följande:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar m.m. överensstämmer med
materialspecifikationen enligt handlingarna.
• Att ändar på rör, rördelar, armatur m.m. till vattenledningar är tillslutna fram till
läggning.
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar m.m., inklusive att fogytor och korrosionsskydd är oskadade.”
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Vill man som beställare vara mer specifik avseende mottagningskontrollen av stålrör och
rördelar kan man lägga till följande krav i aktuellt projekts tekniska beskrivning under
YHD.1121:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantör.
Leveransdatum.
Temperatur vid leverans.
Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt standard
Att rör har den storlek (godstjocklek, medelytterdiameter, ovalitet och längd) som
står enligt handlingarna.
Att leveranscertfikat är upprättat enligt EN 10204.
Gnistprovning bör göras om skador har lagats på fabrik eller om transportskador
har uppkommit som behöver lagas efter mottagning.
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.
Att måttkontroll för stålrör utförs enligt standard.

Måttkontroll - rör
Godstjocklek, ovalitet och medeldiameter bör kontrolleras vid ankomst för att säkerställa
att rör går att monteras samt att korrekt spalt mellan spik och muff kan hållas vid svetsning. Toleranserna på rör är angivna i standard men medelinnerdiameter och ovalitet på
muff behöver specificeras inför beställning mellan köpare och leverantör. Toleranser för
godstjocklek finns specificerat i standard och är beroende av dimension och godstjocklek.
Godstjocklek mäts enklas i spik och muff på spik och muffdel. Kontrollen behöver utföras
i flera punkter runt rörets omkrets (minst på 4 ställen) och helst ska minimal samt maximal
godstjocklek letas upp.
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Medelytterdiametern mäts lämpligt upp med en cirkometer. På samma sätt som för
godstjockleken får medelytterdiametern inte understiga det nominella värdet som anges
i märkningen på röret. Tolerans på medeldiameter på rör ska vara det minsta värdet av
0,75 % av diametern eller 6 mm. Observera att detta mått inte omfattar yttre coating.
Ovalitet mäts med hjälp av en stållinjal och ska max uppgå till 2 % vid rör som används för
dricksvatten.
Röret ska vid leverans inte ha repor eller andra defekter som innebär att godstjocklekskraften inte uppfylls. Vid misstanke om skador på rör eller rördelar kan gnistprovning
användas för att se om det är en genomgående skada och om lagning har skett på ett
korrekt sätt.
Rördelar
Generellt sett så ska en rördel uppfylla samma typ av krav som ett rör.
I EN 10220 står det angivet i hur sömlösa och segmentsvetsade böjar ska tillverkas och
hur långa skänklarna ska vara. Tolerans på avvikning ska vara max. 1 % på både sömlösa
och segmentsvetsade rördelar.
Fogning
På stålledningar används följande svetsmetoder
•
•
•
•

Din-fog
OV-fog
stumsvets
skarvsvep.

Svetsförband ska utformas enligt EN ISO 9692-1. Svets ska utföras enligt EN 1011-1. Vill
beställare vara mer specifik gällande kvalificering av svetsare kan man ställa krav på att
svetsare ska inneha godkänt svetsprovningsintyg enligt EN ISO 9606-1 utfärdat av ackrediterat organ. Svetsare bör också uppvisa en WPS och WPQR för att utforma svetsen.
Svetsfog ska uppfylla de krav som anges i EN ISO 5817, kvalitetsklass C, vad gäller
formavvikelser. Förutom ovanstående svetsmetoder används även gummiringsfog samt
att flänsfog används för fogning med armatur, frånisoleringsrör m.m.
Din-fog
För vattenledningar fogas rör och rördelar vanligtvis med din-fog. Din-fog är en utvändig
kärlsvets där det sitter en invändig gummipackning som minskar risken för att invändigt cementbruk skadas vid ihopdragning. Invändig coating bör besiktigas visuellt efter
montering.
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OV-fog
Ov-fog används ibland vid inkoppling eller reparation då den tillåter mer avvinkling än
Din-fogen. Fogmetoden kräver att man utför invändig svetsning med kärlfog samt att
entreprenören appliceras invändig cement efter svetsning.
Stumsvetsning
Stumsvetsning används när man konstruerar rörböjar och andra rördelar på arbetsplatsen. Stumsvetsning kräver att invändig beläggning med cement appliceras efter svetsning. Vid schaktfri förläggning av stålrör är stumsvetsning en vanlig fogmetod.
Skarvsvep
Skarvsvep kan användas vid inkoppling där man kapar befintlig ledning. Denna fogmetod
kräver oftast ett manhål om invändig svets ska utföras. Beställaren måste ange om både
invändig och utvändig svets ska utföras.
Korrosionsskyddsbehandling av fogar
Utvändigt ska skarven efter svetsning korrosionsskyddsbehandlas genom att krympfilm/
krympslang appliceras för att förhindra utvändig korrosion. Detta görs genom att åberopa
koden PCD.212 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd med krympslang,
krympfilm eller tejp i AMA Anläggning 20.
Katodiskt skydd
Vissa ledningar förses med påtryckt ström eller offeranod för att förhindra korrosions.
För detta behöver det aktuella projektets teknisk beskrivning kompletteras kod aktuell
kod och rubrik under DEM ELEKTROKEMISKT SKYDD med krav på t.ex. överbryggningar, mätskåp, påtryckt ström och offeranoder.
Kontrollmoment vid fogning av stålrör är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insticksdjup är markerat på rör som ska fogas med muff och svep.
Invändig besiktning av rör/rördel så att de är rena.
Eventuellt behov av väderskydd.
Framtagen WPS för svetsning.
Max. avvinkling enligt fogmetod
Att ledning låses fast innan svetsning med t.ex. kringfyllnad
Rör med muff är centrerat
Spalt mellan rör och muff är mätt på fyra ställen
Okulärbesiktning av svets är utförd enligt ISO 17637 och ISO 5817
Eventuell oförstörande provning är utförd av svets
Eventuell komplettering av invändigt korrosionsskyddskydd av cement
Eventuell invändig besiktning av invändigt korrosionsskydd
Utvändigt korrosionsskydd av rör med förvärmning och krympfilm/krympmuff
Gnistprovning av utvändigt korrosionsskydd
Rördelar är isolerade med utvändig beläggning av polyuretan
Rörände är säkrad för att inte förorening ska komma in innan nästa skarv svetsas.
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Procedurprovning
Förstörande provning
Om beställaren vill kan de kravställa att svetsare ska utföra förstörande prov på lämplig
dimension och fogtyp innan arbetena påbörjas. Normalt utförs endast procedurprov på
ledningar av stål, d.v.s. att provet tas innan arbetena påbörjas enligt YHB.1311 Kontroll av
svetsfogar på rör av stål. Produktionsprov, d.v.s. prov som tas under entreprenadtiden, tas
vanligtvis inte på stålledningar.
Oförstörande provning
Genom att åberopa YHB.1311 Kontroll av svetsfogar på rör av stål så ska entreprenören
utföra visuell och oförstörande provning på minst 10 % av rundsvetsarnas sammanlagda
längd. Oförstörande provning ska utföras så att samtliga svetsar genomgår kontroll.
Beställare bör ställa krav på vilken provning som ska utföras. För vattenledningar med
din-muff bör kontroll med visuell provning och kontroll med magnetpulverprovning
utföras. På stumsvets används normalt kontroll med visuell provning och kontroll med
röntgen. Beställare behöver ange i sin tekniska beskrivning om provning ska utföras
av ackrediterad provare samt om provningsföretaget ska vara ackrediterat. Under
YHB.1311 Kontroll av svetsfogar på rör av stål står det angivet standarder för kontroll och
acceptanskriterier.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för stålledningar. Krav som
enbart gäller för stålledningar i ledningsgrav i tabellen nedan har AMA-kod PBB.2122
Ledning av ytbehandlade ståltuber i ledningsgrav. Krav som enbart gäller för schaktfria
ledningsmetoder i tabellen nedan har AMA-kod PBF.2121 Tryckt eller borrad ledning av icke
ytbehandlade ståltuber. Anges båda AMA-koderna för ett kontrollmoment gäller det för
båda typer av stålrör.
Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista
kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt VA-ledningsmaterial.
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Kontrollmoment: Material
PBB.2122

• Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt
DIN 30670.

Utförande

• Rördelar ska utvändigt vara isolerade med polyuretan enligt
EN 10290.
• Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt EN 10299. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt
EN 197-1.
• Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande
kvalitet.
• Rör ska i tillämpliga delar vara utförda enligt EN 10217-1 med mått
enligt EN 10220.
Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rör
YHD.1121

Kontrollera att:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar med mera överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna.

Utförande

• Att ändar på rör, rördelar, armatur med mera till vattenledningar är
tillslutna fram till läggning.
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar med mera, inklusive fogytor och
korrosionsskydd är oskadade.
• Att mottagningskontrollsprotokoll är ifylld korrekt avseende:
– Leverantör.
– Leveransdatum.
– Temperatur vid leverans.
– Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt
standard.
– Att rör har den storlek (godstjocklek, medelytterdiameter, ovalitet
och längd) som står enligt handlingarna.
– Att leveranscertfikat är upprättat enligt EN 10204.
– Gnistprovning bör göras om skador har lagats på fabrik eller om
transportskador har uppkommit som behöver lagas efter mottagning.
• Att måttkontroll för stålrör utförs enligt standard.
Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rördelar
YHD.1121

• Segmentsvetsade delar ska kontrolleras på samma sätt som rör.

Utförande

• Kontrollera att vinklar på rörböjar stämmer mot handling.
• Kontrollera att rörändar är korrekt förslutna.
Kontrollmoment: Transport och lagring
AFG.11

• Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig
för mottagning, lossning och lastning.

Utförande
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Kontrollmoment: Fogning med svets
PBB.2122

• Säkerställ att svetsar utformas enligt EN ISO 9692-1:2013 och Svetskommissionens rekommendationer för utformning av svetsfogar.

Utförande

• Säkerställ att svetsfogen uppfyller de krav som anges i EN ISO
5817:2004, kvalitetsklass C vad gäller formavvikelser.
• Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt intyg från svetsarprövning enligt EN ISO 9606-1, utfärdat av ackrediterat organ för
svetsarprövning.
• Svets ska utföras homogen med god förbindning till grundmaterial
samt med måttlig råge och vulst. Svetssträngs tjocklek får inte på
något ställe understiga grundmaterialets. Större kantförskjutning får
inte förekomma.
• Arbetsberedning överlämnad för fogning där ledning korsar andra
ledningar.
Kontrollmoment: Katodiskt skydd
DEM

• Katodiskt skydd, bygling vid armaturer, kontroll av läckströmmar.

Utförande

Kontrollmoment: Coating
PBB.2122

• Utvändig coating ska alltid utföras vid skarvar (DIN, OV och svep)
samt flänsförband.

Utförande

• Invändig coating får inte genomföras längre in i röret än 6 m från
öppen ända/manhål.
• Om lagning skett av utvändig coating ska test genomföras genom
gnisttest för att säkerställa att coatingen är tät.
Kontrollmoment: Ledningsförläggning
PBB.2122

• Se till att entreprenören följer leverantörens förläggningsföreskrifter.

Utförande

• Kontroll av fogningsdjup innan nästa rör läggs.
Kontrollmoment: Procedurprovning
YHB.1311

Kontrollera:
• Att förstörande provning av stålrör är utförd.

Utförande

• Oförstörande provning av stålrör med visuell kontroll, magnetpulver
eller röntgen är utförd.
• Visuell kontroll ska utföras på samtliga skarvar av entreprenör. Byggledaren bör okulärbesiktiga några svetsar. Visuell kontroll ska utföras
enligt EN ISO 17637 och godkännas enligt EN ISO 5817.
• Magnetpulverprovning är utförd på din-muff/skarvsvep på minst två
fogar och 0,4 m av svetslängd enligt EN ISO 17638 och godkännas
enligt EN ISO 23278 kravnivå 2X.
• Röntgen är utförda på stumsvetsar på minst två fogar och 0,4 meter
svetslängd enligt EN ISO 17636-1 och godkännas enligt EN ISO
10675-1 kravnivå 2X.
Kontrollmoment: Ledningsbädd
CEC.2111

• Observera att stödpackningszon och ledningsbädd alltid ska packas
och bestå av rätt fraktion.

Utförande

Kontrollmoment: Anslutning
PCB
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• Arbetsberedning ska överlämnas för var ledning ska avslutas och hur
täthetskontroll ska gå till.

Utförande
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Kontrollmoment: Tryck- och täthetskontroll
YHB.12111

• Täthetsprovning av stålledningar utförs enligt Svenskt Vatten P79, se
även avsnitt 9.1.2.

Projektering,
utförande

• Kontroll av stålledningar kan utföras som antigen täthetskontroll eller
provtryckning. Täthetskontroll kontrollerar att ledningen är tät vid
överlämnande mot ledningens drifttryck. Vid provtryckning används
ett högre provningstryck för att säkerställa att svetsning är korrekt
utför och att ledningens tryckklass verifieras.
• Beställaren behöver ange i aktuellt projekts tekniska beskrivning
vilken metod som ska användas.

9.3.7

Betong – betongrör för självfallsledningar

Beskrivning
Redan i mitten på 1800-talet började man använda självfallsledningar av betong, som
således har använts i mer än 150 år. Ett avloppsledningsnät i betong är fortfarande
grundläggande för vår infrastruktur. Enligt Malm m.fl. (2011) består spillvattenförande
ledningsnät i Sverige av nästan 70 % betongledningar och motsvarande siffra för dagvattenförande ledningar är ca 80 %. Idag finns betongrör huvudsakligen som självfallsledningar i avloppsledningssystemet, men även som trycksatta huvudvattenledningar från
vattentäkter till vattenverk (råvattenledningar). I de kommunala distributionsnäten för
dricksvatten är betong ovanligt. Idag läggs emellertid betongrör enbart i avloppsledningssystemen. (Mårtensson m.fl., 2018)
Rör och rördelar av betong ska uppfylla krav enligt EN 1916 och SS 227000. Brunnar av
betong ska uppfylla krav enligt EN 1917 och SS 227001. Rör och brunnar ska vara märkta
med CE-märkning och prestandadeklaration ska finnas tillgänglig för beställaren. Beställaren kan också begära att ledningar och brunnar ska vara märkta enligt nivå 2+ i CPR.
I Sverige märks då produkten med BBC-märket från Nordcert.
Krav som gäller betongledningar och brunnar i ledningsgrav står i AMA Anläggning 20
under kod PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav samt under kod
PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning för de ledningar och brunnar av betong som
används på självfallssystem. Brunnar av betong går också att använda i samband med
byggnation av plastledningar men det krävs då att kravställningen kompletteras under
PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning avseende att anslutningstätning av gummi ska
användas, att gummiring ska uppfylla krav enligt EN 681-1 och att tätning ska monteras
enligt tillverkarens anvisning.
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Betongledningar. Foto: Helena Mårtensson.

Förläggning av plastledningar tillsammans med betongbrunnar. Foto: Helena Mårtensson.
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Godkänd anslutningstätning mellan plastledning och betongbrunn (t.v) samt icke-godkänd
anslutning (t.h.) Foto: Kombiringen (med tillstånd att publicera) och Helena Mårtensson.

Mottagningskontroll
Det som behöver kontrolleras av byggledaren är att rören samstämmer med de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget. Genom att åberopa kod YHD.1121 Kontrollplaner för
rörledningar i ledningsnät får man med följande krav enligt AMA Anläggning 20 i förfrågningsunderlagets tekniska beskrivning.

”Mottagningskontroll ska minst innehålla följande:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar m.m. överensstämmer med
materialspecifikationen enligt handlingarna
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar m.m., inklusive att fogytor och korrosionsskydd är oskadade.
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Vill man som beställare vara mer specifik avseende mottagningskontrollen av betongrör
och rördelar kan man lägga till följande krav i aktuellt projekts tekniska beskrivning under
YHD.1121:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverantör.
Leveransdatum..
Temperatur vid leverans
Vilket lyftverktyg som används vid lossning av rör och brunnar (ej gafflar utan
mellanlägg)
Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt standard.
Att rör har den storlek (godstjocklek, skevhet, ovalitet och längd) som står enligt
handlingarna.
Hur stapling av rör utförs och om mellanlägg används.
Att rör inte har sprickor större än det som finns angivna i standard.
Att synlig armering inte förekommer.
Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig för mottagning, lossning och lastning.

Måttkontroll - rör
Godstjocklek, skevhet och ovalitet bör kontrolleras vid ankomst för att säkerställa att rör
går att montera korrekt. Toleranserna för rör finns återgivna i EN 1916 och SS 22 70 00.
Godstjocklek mäts på fyra ställen på spik och muff. Skevhet omfattas av SS 22 70 00 för
rör för självfall och genomtryckningsrör och mäts tvärs diameter och tvärs godstjockleken med stållinjal. Ovalitet kan uppkomma vid tillverkning och man behöver mäta
utvändig diameter med exempelvis stållinjal för att kontrollera detta. Toleranserna för
ovalitet är angivna i SS 22 70 00. I större dimension kan ledningar vara ovalarmerade och
då är det extra viktigt att kontrollera att ledningar läggs med rätt sida upp för att angiven
hållfasthetsklass ska gälla.
Fogning
För fogning av betongrör används normalt gummiringsfog som oftast är ingjuten. Vid
infällning av ledningar så kan flexibel koppling användas.
Kontrollmoment vid fogning av stålrör är:
•
•
•
•
•
•

Att rör är hela och rena.
Att korrekt lyftverktyg används.
Urgrävning för muff.
Ihopmontering ska ske rakt och spalt ska finnas till muff.
Avvinklas tas efter ihopmontering.
Understoppning utförs efter ihopmontering.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för betongrör för självfallsledningar. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna
checklista kompletteras med kontrollmoment från:
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•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.4 för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt VA-ledningsmaterial.

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Material
PB-.4

• Är rörens klassning korrekt avseende hållfasthet?

Utförande

• Ska de vara armerade eller oarmerade?
• Är portätheten på betongen okej och utan större hål såväl utvändigt
som invändigt röret? Inga synliga sprickor?
• Används korrekt typ av packning enligt tillverkarens anvisning d.v.s.
rullpackning eller fasta packningar och läggs packningen i rätt.
• Se till att det inte finns is i och kring packningen vintertid.
Kontrollmoment: Mottagningskontroll - rör
YHD.1121

Kontrollera:
• Att märkning på rör, rördelar, kopplingar tätningar med mera överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna.

Utförande

• Att ändar på rör, rördelar, armatur med mera till vattenledningar är
tillslutna fram till läggning.
• Att rör, rördelar, armatur, tätningar med mera, inklusive fogytor och
korrosionsskydd är oskadade.
• Att mottagningskontrollsprotokoll är ifylld korrekt avseende:
– Leverantör.
– Leveransdatum.
– Temperatur vid leverans.
– Vilket lyftverktyg som används vid lossning av rör och brunnar (ej
gafflar utan mellanlägg).
– Att rör och rördelar är rätt märkta enligt märkta enligt korrekt
standard.
– Att rör har den storlek (godstjocklek, skevhet, ovalitet och längd)
som står enligt handlingarna.
– Hur stapling av rör utförs och om mellanlägg används.
– Att rör inte har sprickor större än det som finns angivna i standard.
– Att synlig armering inte förekommer.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Transport och lagring
AFG.11

• Att upplagsplats för rör och rördelar är tillräckligt stor och tillgänglig
för mottagning, lossning och lastning.

Utförande

• Säkerställ att mellanlägg används vid upplag av rör på varandra.
• Se till att flytt av rör sker utan risk för ytskador.
• De flesta större brunnar och rör kommer med ”bultar” som används
för lyft med speciella lyftöglor. Lyft ska ske i två punkter för att få rätt
tyngdpunkt på brunn eller rör vid lyft.
Kontrollmoment: Fogning
PB-.42

• Kontrollera:

Utförande

• Att rör är hela och rena.
• Att korrekt lyftverktyg används.
• Att urgrävning för muff är utförd.
• Att ihopmontering ska ske rakt och att spalt ska finnas till muff.
• Att eventuell avvinkling tas efter ihopmontering.
• Att understoppning utförs efter ihopmontering.
Kontrollmoment: Ledningsförläggning
PB-.42

• Säkerställ att entreprenören följer leverantörens förläggningsföreskrifter.

Utförande

• Säkerställ att inga avvinklingar är tillåtna mellan brunnar (gäller både
i plan och profil).
• Används rätt lyft och monteringsverktyg att lyfta och skjuta på med?
• Vid insättning av spetsände mot muff ska detta ske med försiktighet
utan motslag.
• Har renhetskontroll skett av spets och muff innan ihopsättning?
Kontrollmoment: Ledningsbädd
CEC.2111

• Är ledningsbädden utförd med rätt material?

Utförande

• Är indirekt packning av ledningsbädd utförd?
Kontrollmoment: Kringfyllning och packning
CEC.3111

• Är kringfyllning för huvudledning gjord minst en rörlängd efter
avsatt grenrör innan sticket på grenröret återfylls för att förebygga
sättningar?

Utförande

• Är packningen homogent utförd d.v.s. jämnt packad framförallt vid
muffar och med rätt urskålning (urgrävning kring muffen)?
Kontrollmoment: Anslutning
PB-.4
PCB
PDB.1

• Säkerställ att vid inkoppling mot befintligt betongrör ska rätt
övergångskoppling vara vald utifrån ytterdiameter på befintligt
betongrör.

Utförande

• Observera instickslängd vid anborrningar så att dessa inte är för
stora.
• Säkerställ att korrekt anslutningstätning används vid ihopfogning av
plaströr med betongbrunn.
Kontrollmoment: Täthetskontroll
YHB.1251
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• Täthetskontroll utförs enligt Svenskt Vatten P91, se även avsnitt
9.1.1.

Utförande

9.4 Kontroll utifrån övriga förutsättningar
Det finns kontrollmoment som berör många olika VA-ledningsprojekttyper (avsnitt 9.2)
och många olika ledningsmaterial (avsnitt 9.3) men som inte passar att kategorisera under
generella tekniska kontrollmoment (avsnitt 9.1) då de är allt för specifika. Dessa har vi
samlat i detta avsnitt som vi kallar för ”Kontroll utifrån övriga förutsättningar”. I detta
avsnitt hittar du som läsare kontrollmoment för följande förutsättningar
•
•
•
•
•

VA-ledningar i ledningsgrav
VA-ledningar vid vägar
VA-ledningar i åkermark
Nedplöjda VA-ledningar
VA-ledningar i bergschakt.

Det finns naturligtvis många fler förutsättningar än de som vi har tagit upp här.

9.4.1

VA-ledningar i ledningsgrav

Beskrivning
VA-ledningar förlagda i ledningsgrav med konventionell schakt är fortfarande den vanligaste anläggningsmetoden för förläggning av nya VA-ledningar i Sverige. I detta avsnitt
avser vi förläggning i jord. För förläggning i berg se avsnitt 9.4.5.
Det finns många saker att beakta vid förläggning av VA-ledningar i ledningsgrav, både vad
gäller tryckledningar och självfallsledningar som t.ex. arbetsmiljöfrågor relaterade till
risk för ras och fall från högre höjd, hantering av förorenade massor och effektivt utnyttjande av schakt- och fyllnadsmassor. Ett bra lästips avseende säker schakt i jord är boken
Schakta säkert av Karin Lundström, Karin Odén och Wilhelm Rankka från 2015.
Ett viktigt område är hantering av förorenade massor. Denna handbok har tyvärr inte
möjlighet att ta upp detta område men som beställarens byggledare kan man oftast få
hjälp av kommunens miljöförvaltning. Ett bra lästips är Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1.
Förläggning av VA-ledningar i ledningsgrav anges i AMA Anläggning 20 under aktuell kod
och rubrik under PBB Rörledningar i ledningsgrav. Schakt- och fyllnadsarbeten för VA-ledningar anges under CBC.3111 Jordschakt för VA-ledningar respektive CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning, CEC.3111 Kringfyllning för rörledning och CEC.4111 Resterande fyllning
för rörledning. Som byggledare är det viktigt att känna till de krav som anges i AMA Anläggning för ovanstående koder för att kunna utföra ett bra arbete som byggledare.
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Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för VA-ledningsprojekt
i förlagda i ledningsgrav. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt
behöver denna checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Detta avsnitt för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt tillägg.

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Jordschakt för VA-ledning – inspel vid projektering
BBB.15
BBC.15
BGB
CBB.3111
CBC.75

• Är principritning CBB.311:1 åberopad för aktuellt projekt?
• Finns det brunnar i projektet som gör att avstånd A blir > 0,35 m vid
mängdning?
• Är schakt för ledningsbädd medräknad vid mängdning?
• Vilken släntlutning gäller för VA-schakterna utifrån den geotekniska
undersökningen? Kolla även mot ”Schakta säkert”.
• Behövs spontkassett eller schaktsläde för att säkerställa slätstabiliteten vid ledningsförläggning?
• Är VA-schakt för aktuellt projekt Fall A eller Fall B?
• Har prover tagits för att säkerställa att marken inte är förorenad?
• Är ytblock, jordblock och icke jordfasta sido- och bottenblock (1-3
m3, >3-5 m3) beskrivna?
• Finns det risk för förekomst av yt- och jordblock > 5 m3 samt jordfasta sido- och bottenblock? I så fall mängdas dessa under CBC.75.
• Finns det begränsningar kring längd på schaktgropar avseende
tillgänglighet till fastigheter m.m.?
• Ska VA-ledningar läggas i bergschakt, se avsnitt 9.4.5 Bergschakt.
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Projektering

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Jordschakt för VA-ledning – kontroll vid utförande
AFG.81
BCB.13
BGB
CBB.3111
CBB.86
CFC.3

• Ska det utföras några förschakt för att säkerställa befintliga ledningars positioner?

Utförande

• Utförs schakt med ledningsdjup, släntlutning, eventuell spont och
avstånd mellan ledningar (vid flera ledningar) enligt entreprenad-handlingarna?
• Vilka krav på länshållning och eventuell grundvattensänkning finns i
entreprenad-handlingen?
• Finns förorenade massor som ska hanteras i projektet?
• Finns krav på max. tillåten längd på öppen schakt?
• Är ledningsschakten torr och frostfri inför rörläggning?
• Används tillfällig spont, t.ex. spontkassett eller schaktsläde om detta
angivits i entreprenadhandlingen?
• Finns risk att stenar ramlar ner kring ledningar i ledningsgraven och
orsakar deformationer och punktlaster?

Kontrollmoment: Ledningsbädd för VA-ledning
CEC.2111

• Är ledningsbädden utförd enligt entreprenadhandlingen avseende
rätt:

Utförande

– material och kornstorlek
– tjocklek
– packningskrav?
Kontrollmoment: Ledningsförläggning
PBB

• Är ledningarna lagda enligt entreprenad-handlingen avseende

Utförande

– läge i plan och höjd
– inbördes avstånd mellan nya ledningar och nya och befintliga
ledningar och kablar (vid flera ledningar)?
Kontrollmoment: Kringfyllning för VA-ledning
CEC.3111

• Är kringfyllning utförd enligt entreprenad-handlingen avseende

Utförande

– material och kornstorlek
– tjocklek
– packningskrav (lager och överfarter)
– understoppning och fyllning inom stödpackningszon?
Kontrollmoment: Resterande fyllning för VA-ledning
CEC.4111

• Är resterande fyllning utförd enligt entreprenadhandlingen avseende

Utförande

– material och kornstorlek
– packningskrav (lager och överfarter)?
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VA-schakt för självfallsledningar för spillvatten i sand. Foto: Helena Mårtensson.
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Jordblock vid schakt i ledningsgrav. Foto: Helena Mårtensson.

Schakt för VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.

Ledningsbädd för VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.
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Kringfyllning för VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.
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Resterande fyllning för VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.

9.4.2

VA-ledningar vid vägar

Beskrivning
VA-ledningar förläggs både i vägar, parallellt med vägar och genom korsning av vägar. I
tätorter läggs allmänna VA-ledningar ofta i de kommunala gatorna och i allmän platsmark.
Vid Trafikverkets vägar förläggs VA-ledningar framförallt parallellt med vägarna samt
genom korsning av vägarna med olika schaktfria borrmetoder. Nedanstående avsnitt
behandlar främst VA-ledningar i närheten av Trafikverkets vägar.

VA-arbete parallellt med motorväg E6. Foto: Helena Mårtensson.

Input till förfrågningsunderlaget
Vid förläggning av nya VA-ledningar nära Trafikverkets vägar måste ett vägval göras
tidigt i projektet (utredningsfasen) om man ska placera ledningarna så nära Trafikverkets väg, utan att gräva i vägkroppen, att man behöver tillfälliga vägtrafikanordningar
och skyddsanordningar för att kunna bedriva arbetet, alternativt att stänga av vägen om
detta är en möjlighet, eller att placera den nya ledningen (och arbetsområdet) och ta mer
mark i anspråk utanför vägens skyddszon för att undvika kostsamma tillfälliga vägtrafikoch skyddsanordningar. Detta är ett vägval som VA-huvudmannen måste ha gjort i ett
tidigt skede och inget beslut som byggledaren fattar.
Oavsett vägval så föranleder VA-ledningsprojekt i närheten av Trafikverkets vägar ofta
olika åtgärder för allmän trafik som byggledaren för VA-ledningsprojektet därför behöver
ha koll på. Åtgärder för allmän trafik finns i entreprenadhandlingens mängdförteckning
med beskrivning eller tekniska beskrivning under BCB.71 Åtgärd för vägtrafik. Hjälparbeten enligt BCB är generellt svåra att projektera för VA-ledningsprojektören till förfrågningsunderlaget då omfattningen ofta beror på hur entreprenören har tänkt sig bedriva
arbetet.
I AMA Anläggning 20 har man öppnat upp för att ge beställaren en möjlighet att överlåta
till entreprenören att sköta utformning och dimensionering för de åtgärder som blir aktuella för allmän trafik. Se kravtext i AMA Anläggning 20 under BCB.71 Åtgärd för vägtrafik
som lyder: ”Åtgärder för vägtrafik ska, om inte bygghandlingar tillhandahålls, utformas
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och dimensioneras.” (AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)

Det finns olika sätt att beskriva arbetenas omfattning för allmän vägtrafik. Det viktigaste är att arbetena är kalkylerbara för entreprenören i anbudsskedet. Nedan visas ett
exempel på hur beställaren kan beskriva arbetet under kod BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning i förfrågningsunderlag för ett VA-ledningsprojekt så att det blir kalkylerbart för
entreprenören.
BCB.713

Tillfällig trafikanordning
I kalkylsyfte ska vägtrafikanordningar utföras enligt handling
10.2 Förslag till TA-planer för VA-ledningsprojekt X.

För ovanstående exempel har beställaren tagit fram förslag till TA-planer, t.ex. genom att
anlita en trafikingenjör eller ett företag som arbetar med trafikanordningar, se Figur 24.
Samtliga TA-planer är upprättade på ritningar och är med i förfrågningsunderlaget under
beskrivningar (handling 11). Arbetet ovan ersätts med ett belopp av entreprenören i
handlingens mängdförteckning.
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Figur 24. Exempel på förslag till TA-plan samt skyddsanordning. Foto: Helena Mårtensson.

Om istället entreprenören ska utforma och dimensionera åtgärder för vägtrafik måste
beställaren i förfrågningsunderlaget tillhandahålla underlag för utförande och dimensionering.
Koder i de administrativa föreskrifterna som avser vägtrafik är
•
•
•
•

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg
AFC.173 Anmälningar till väghållaren
AFG.13 Tillfällig väg och plan.

AFG.13 avser byggplatsens trafik och ska inte blandas ihop med allmän trafik som anges
under BCB.71.
Ledningstillstånd
Vid förläggning av VA-ledningar inom vägområdet krävs för alla allmänna vägar enligt 44§
väglagen (1971:948) tillstånd från Trafikverket. För detta ska det finnas ett giltigt beslut
från Trafikverket innan VA-ledningsprojektet påbörjas. Vad som gäller och när ledningstillstånd behöver sökas framgår av Trafikverkets publikation 2017:227 Ledningsarbete
inom det statliga vägområdet. Förutom beslut om tillstånd biläggs även villkor för trafikoch skyddsanordningar till ledningstillståndet. Villkoren enligt beslut och bilaga till beslut
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behöver framgå tydligt av förfrågningsunderlaget. Beakta också arbetets utförande i tid i
beslutet. Om beslutet gått ut kan inte entreprenören söka om TA-planer hos Trafikverket
för nödvändiga trafikanordningar i det aktuella projektet. Idag kan tillstånden bara
kompletteras en gång per tillstånd hos Trafikverket.
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för åtgärder för allmän
vägtrafik. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna
checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Detta avsnitt för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt tillägg.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Beslut och villkor i ledningstillstånd
AFC.161

Gäller vid arbete vid Trafikverkets vägar.
• Byggledaren behöver vara väl förtrogen med innehållet i ledningstillstånd och bilagan ”Villkor för trafik- och skyddsanordningar”
eftersom det är innehavaren av tillståndet som ansvarar för att kraven
i tillståndet är uppfyllda.

Projektering,
utförande

• Beakta sluttiden i ledningstillståndet.
Kontrollmoment: Placering av nya VA-ledningar och anordningar i närheten av Trafikverkets vägar
• Vilket vägval har man gjort för aktuellt projekt?
– Har man placerat VA-ledningar och arbetsområde utanför
vägens skyddszon för att undvika tillfällig vägtrafikanordning och
skyddsanordning?
– Eller har man placerat VA-ledningen i vägens skyddszon och mängdat trafik- och skyddsanordningar korrekt under aktuell kod och
rubrik under BCB.71 Åtgärd för vägtrafik?
• Är VA-anordningar (t.ex. luftarbrunnar och ventiler) placerade korrekt
utifrån avstånd till Trafikverkets vägar? Inom vägens skyddszon får
brunnar endast sticka upp 10 cm ovan befintlig mark.
Kontrollmoment: Input i förfrågningsunderlaget avseende allmän vägtrafik
BCB.71
BCB.713
BCB.717

• Agera bollplank till beställarens projektledare och projektör hur man
kan formulera t.ex. hjälparbeten under BCB.71 Åtgärd för vägtrafik
och underliggande koder så att arbetet blir kalkylerbart för entreprenören.

Projektering

Kontrollmoment: Trafikverkets krav i förfrågningsunderlaget
• Kontroll att rätt krav från Trafikverket är åberopade i förfrågningsunderlaget om arbetet utförs på Trafikverkets vägar. T.ex. hänvisningar
till lämpliga avsnitt i TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete
på väg, TDOK 2012:86.

Projektering

Kontrollmoment: Anmälningar under entreprenadtiden
AFC.173

• Anmäl arbetet till Trafikverkets trafikcentral innan arbetena påbörjas.

Utförande

• Slutanmäl arbetet till Trafikverket när arbetena är klara och vägområdet är återställt i det skick som det hade innan arbetena påbörjades.
Kontrollmoment: TA-planer
AFC.173

• Är nödvändiga trafikanordningsplaner godkända av Trafikverket?

Utförande

• I kommunala gator godkänns TA-planerna vanligtvis av kommunens
gatu/trafikavdelning.
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9.4.3

VA-ledningar i åkermark

Beskrivning
Framförallt överföringsledningar för VA är vanligt förekommande att förlägga i åkermark,
inte minst i södra Sverige. Det kan verka enkelt att lägga VA-ledningar i jungfrulig åkermark vid jämförelse med förläggning av VA-ledningar i en gata full med befintliga kablar,
ledningar, trafik, återställning av asfaltytor m.m. Men det är många saker som behöver tas
hänsyn till vid förläggning av VA-ledningar i åkermark som byggledaren behöver ha koll
på, både i projekterings-, utförande- och avslutningsfasen.

Tryckspillvatten- och dricksvattenledning mellan två orter i åkermark.
Foto: Helena Mårtensson.

Det allra viktigaste i VA-ledningsprojekt i åkermark är att ha en bra dialog med både fastighetsägare och arrendatorer, innan, under och efter entreprenadtidens slut. Beställaren
bör ansvara för denna dialog, men byggledaren har en stor roll att fylla under entreprenadtiden vad gäller att vara tillgänglig för frågor. Fastighetsägare och arrendatorer av
åkermark känner väl till markens beskaffenhet, dräneringssystemen m.m.
Förutom kommunikation med fastighetsägarna är några av de viktigaste sakerna att ha
koll på följande:
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•
•
•
•
•
•

Arbetsområdets storlek.
Kontroll så att ingen sammanblandning sker mellan matjord och övriga massor
under matjorden (alven).
Placering av VA-anordningar och brunnar ovan mark.
Lagning av avgrävda dräneringsledningar.
Dokumentation av lagade dräneringsledningar.
Återställning av åkermark.

Fler kontrollmoment listas i byggledarens checklista i nästa avsnitt.
Arbetsområdets storlek
Som nämndes i avsnitt 7.1 är det i alla typer av VA-ledningsprojekt viktigt att beakta
arbetsområdets storlek så att det går att få en bra framdrift i aktuellt projekt. I åkermark är det extra viktigt och här behöver man ofta bredare arbetsområden än vad man
kanske tror. Det är många saker som ska få plats som t.ex. lagring av matjord (utan risk
för sammanblandning av massor), lagring av resterande schaktmassor (alven) innan återfyllning, eventuell inköpta massor, Ledningsmaterial, grävmaskiner, personal och själva
ledningsgraven. Arbetsområdes bredden behöver utredas för varje projekt men ett
minsta arbetsområde på 20 m är inte ovanligt.
Matjorden (jordmånen)
Vid konventionell förläggning av VA-ledningar i ledningsgrav ska matjordslagret tas bort
för sig ner till minst 0,3 m (detta är beroende av matjordslagrets mäktighet). Matjorden
får inte blandas med övriga schaktmassor. I AMA Anläggning finns inte begreppet matjord
utan där används jordmån.
VA-anordningar ovan mark
VA-anordningar och brunnar ovan mark måste kommuniceras med fastighetsägare tidigt
i projekt, vid det första ledningsrättssamrådet eller vid tecknande av servitutsavtal. Det
bör tydligt framgå av ritningar var brunnen ska placeras samt hur stor den är (ovan mark)
och hur högt ovan befintlig markyta den hamnar. Det är inte lätt att placera VA-anordningar i åkermark så att alla blir nöjda, speciellt inte om VA-anläggningen byggs parallellt med Trafikverkets vägar. Det blir en kompromiss mellan VA-anordningens funktion,
intrånget i åkermarken och Trafikverkets regelverk, se bilden till höger nedan.
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Avbaning av matjord.
Foto: Helena Mårtensson

Brunnar för luftning av VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson

Dräneringsledningar
I åkermark finns det ofta dräneringssystem i fiskbensmönster. Ibland kan dessa ses på flygfoton. Länsstyrelsens vattenarkiv har ofta täckdikningsplaner arkiverade samt uppgifter
om dikningsföretag. Även fastighetsägarna brukar var behjälpliga här. Även om man inte
får fram ett komplett underlag med samtliga täckdikningsplaner kan det man får fram
ändå ge en fingervisning om hur mycket dräneringsledningar det kan finnas inom aktuellt
område. ”Jordbruksverkets anvisningar för lagning av jordbruksdränering” (Jordbruksverket, 2008) bör följas vid lagning av dräneringsledningar. Dessa krav behöver arbetas
in i aktuellt projekts förfrågningsunderlag. Även krav på dokumentation och inmätning
är viktigt att få med i projektets förfrågningsunderlag. Återställning av lagade jordbruks
dräneringar hanteras beroende på vilka krav man vill ställa under PCG.13 Reparation av rör
i dränledning eller PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav med
hjälp av koder för schakt och fyllning för dräneringsledning.
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Lagning av korsande dräneringsledning vid förläggning av VA-ledningar.
Foto: Helena Mårtensson.
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Figur 25. Exempel på dokumentation av lagning av avgrävda dräneringar. Dokumentationen
kompletteras med fotodokumentation samt inmätning.

Återställning av åkermark
Återställning av åkermark utförs vanligtvis med en överhöjning över ledningsgraven för
eventuell framtida sättningar. Krav vid återställning av åkermark rör även t.ex. hantering av matjord vid utläggning, maximal stenstorlek i ytan, hur tillvaratagen matjord ska
återställas samt eventuell jordbearbetning. Beroende på krav på återställningen används
antingen DGB.34 Återställning av kulturmarksyta eller DCL.122 Växtbädd typ 4 (Överbyggnader för vegetationsytor). Krav på jordbearbetning anges under DCL.44 Jordbearbetning avseende eventuell plöjning, harvning, vältning, sladdning, djupbearbetning (rivning),
avjämning m.m. Eventuell sådd hanteras under DDB. Ibland kan det vara lättare för
beställaren att avtala med berörda fastighetsägare om att de återställer åkermarken över
terrassytan mot ersättning istället att ta med dessa arbeten i förfrågningsunderlaget.
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Vid syn innan arbetena påbörjades. Foto: Helena Mårtensson.

Under entreprenadtiden efter styrd jordborrning i lera. Foto: Helena Mårtensson.
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Efter återställning med påförd matjord och harvning. Foto: Helena Mårtensson.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för VA-ledningsprojekt i
åkermark. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna
checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Detta avsnitt för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt tillägg.

198

AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Kommunikation med fastighetsägare och eventuell arrendatorer
AFC.26

• Har fastighetsägare och eventuell arrendatorer fått tillräcklig information om projektet?

Projektering,
utförande

• Har informationsmöte hållits (antingen i samband med ledningsrättssamråd eller separat)?
• Har informationsbrev skickats ut till berörda fastighetsägare och
eventuell arrendatorer innan byggstart?
• Är kontaktperson utsedd för kommunikation med fastighetsägare och
arrendatorer under entreprenadtiden (t.ex. beställarens byggledare)?
Kontrollmoment: Ledningsrätt, servitutsavtal
AFC.161

• Beakta så att villkor som finns i ledningsrätt eller servitutsavtal
arbetas in i projektets förfrågningsunderlag. T.ex. avseende ledningsrättsområdets bredd, arbetsområdets storlek, masshantering mellan
fastigheter och VA-anordningar ovan mark. Om arbetsområdets
bredd anges i ledningsrätt eller servitutsavtal för aktuellt projekt
måste denna stämma överens mot arbetsområdets bredd i förfrågningsunderlaget.

Projektering

• Beakta ledningsrättens sluttid så att inte ledningsrätten löper ut innan
färdig-ställandetiden för entreprenaden gör det.
Kontrollmoment: Arbetsområdets storlek
AFC.121

• Är arbetsområdet tillräckligt brett för att få plats med t.ex. lagring
av matjord (utan risk för sammanblandning av massor), lagring av
resterande schaktmassor (alven) innan återfyllning, eventuell inköpta
massor, Ledningsmaterial, grävmaskiner, personal och själva ledningsgraven?

Projektering

Kontrollmoment: Inventering av befintliga ledningar och anläggningar i åkermark
• Dräneringsledningar
• Bevattnings-ledningar
• Jordvärme-anläggningar
BBB.32
BBB.381

• Finns uppgifter om dikningsföretag och täckdikningsplaner att få tag i
för aktuell sträcka?

Projektering

• Beakta även eventuell bevattningsledningar. Kolla med fastighetsägarna.
• Jordvärmeanläggningar i åkermark är inte ovanligt i närheten av fastigheter. Om möjligt kontrollera miljöförvaltningens arkiv i för ritningar
över anläggningarna samt med berörda fastighetsägare.
• Beakta eventuell behov av isolering av VA-ledningar vid förläggning i
närheten av jordvärmeanläggning.
Kontrollmoment: TA-planer
PBB.531
PCG.13

• Har Jordbruksverkets anvisningar för återställning av jordbruksdräneringar arbetats in i förfrågningsunderlaget?

Projektering

Kontrollmoment: Jordsmitta
BFE

• Finns det risk för jordsmitta?

Projektering

• Har i så fall åtgärder skrivits in i förfrågningsunderlaget för att
minimering risken för olika typer av jordsmitta mellan fastigheter. T.ex.
begränsning av att flytta massor mellan fastigheter?
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KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: VA-anordningar och brun nar ovan mark
PEC

• Luftningsanordningar, avstängningsanordningar, tömningsanordningar m.m. i åkermark måste kommuniceras med fastighetsägaren vid
ansökan om ledningsrätt/tecknande av servitutsavtal.

Projektering

• Hänsyn bör tas till fastighetsägares önskemål avseende placering så
långt det är möjligt.
• Bifoga detaljritningar över anordningar och brunnar ovan mark till
ledningsrättssamråd eller servitutsavtal så att det tydligt framgår var
dessa hamnar.
Kontrollmoment: Avbaning och lagring av matjord
BFE.31
BFF.4

• Uppfyller entreprenören kraven på avbaning och separat lagring av
matjord enligt entreprenadhandlingen?

Utförande

Kontrollmoment: Lagning av dräneringsledningar
PBB.531
PCG.13

• Lagas befintliga dräneringsledningar enligt entreprenadhandlingen
och Jordbruksverkets anvisningar?

Utförande

Kontrollmoment: Dokumentation av lagade dräneringsledningar
AFC.2222
BJB.26
PCG.13
YHD.1121

• Dokumenterar entreprenören lagning av dräneringar enligt entreprenad-handlingarna?

Utförande

• Mäts lagade dräneringsledningar in korrekt?

Kontrollmoment: Brunnar på plogfritt djup
PD

• Ska eventuell brunnar förläggas på plogfritt djup?

Utförande

• Är brunnarnas lock sökbara?
Kontrollmoment: Återställning av jordbruksmark
CEC.4111
DGB.34
DCL.122

• Vad är där för krav i handlingen avseende packning av resterande
fyllning?

Utförande

• Har återställning av åkermarken utförts enligt handling avseende
harvning, eventuell rivning och stenplockning?

Kontrollmoment: Reglering av skördeskador
AFC.712
BJB.26

• Vem sköter reglering av skördeskador i projektet?
• Har extern skadereglerare anlitats för aktuellt projekt?
• Har förbesiktning utförts av arbetsområdet avseende kommande
regleringar av skördeskador?
• Har återställda ytor mäts in av entreprenören? Detta underlättar
regleringen av skördeskador.
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Projektering,
utförande

9.4.4

Nedplöjda VA-ledningar

Beskrivning
Nedplöjda ledningar utförs genom kedjegrävning eller täckdikningsplog. Nedplöjning av
VA-ledningar är kostnads- och tidseffektiva metoder vid rätt geotekniska förutsättningar.
Det är främst PE-tryckrör som plöjs ner, ofta i mindre dimensioner då det är en fördel att
kunna ha ledningen på trumma vid nedplöjning. Rätt geotekniska förutsättningar är t.ex.
sand eller lera utan inblandning av sten eller block. Metoden används oftast i åkermark
varför man särskilt behöver beakta lagning av befintliga jordbruksdräneringar.

Förläggning av LTA-system med
kedjegrävning. Foto: Helena Mårtensson.

Sten i ledningsgrav efter kedjegrävning. Foto:
Helena Mårtensson.

Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika vid nedplöjning av
ledningar. Vid upprättande av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna
checklista kompletteras med kontrollmoment från:
•
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Detta avsnitt för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt tillägg.
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Kontrollmoment: Lagning av befintliga dräneringsledningar
PBB.531
PCG.13

• Särskilt viktigt att beakta lagning av dräneringsledningar vid kedjegrävning då det är svårt att se var man gräver av täckdikningssystemen.

Utförande

• Prata med fastighetsägaren innan som ofta vet var täckdikningarna
ligger och med vilket avstånd.
Kontrollmoment: Markeringsband
PCC.721

• Säkerställ att markeringsband läggs ovanför nya ledningar.

Utförande

Kontrollmoment: PE-ledningar på rulle
PBE.5121

• Det vanligaste ledningsmaterialet att plöja ner är standardiserade
PE-tryckrör.

Utförande

• PE-tryckrör finns på rulle upp till dimension 180 mm.
• Beakta inre spänningar i ledningen då de spänns loss från trumma.
Kontrollmoment: Avstånd mellan ledningar
Princip-
ritning
CBB.311:1

• Vid förläggning av mer än en ledning kan kedjegrävning behöva
utföras separat för varje ledning för att säkerställa avståndet mellan
ledningarna enligt entreprenadhandlingen.

Utförande

• VA-huvudmannen bestämmer om där ska finnas särskilda säkerhetsavstånd mellan t.ex. dricksvatten och spillvattenledning. Se aktuellt
projekts entreprenadhandling vad som gäller.
Kontrollmoment: Ledningsgrav
PBE

• Vid kedjegrävning behöver entreprenören avsätta resurs som kontrollerar att inga stenar hamnar i ledningsgraven.

Utförande

• Stenar ska avlägsnas innan kringfyllning påbörjas.
Kontrollmoment: Återställning
DGB,3
DCL.12
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• Kedjegrävning är en vanlig anläggningsmetod för mindre dimensioner
på ledningar i åkermark. Se även avsnitt 9.4.3 Åkermark avseende
återställning av åkermark.

Utförande

Bergschakt för VA-ledning med tjältand.
Foto: Andreas Waldén.
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9.4.5

VA-ledningar i bergschakt

Beskrivning
Bergschakt för VA-ledningar regleras i AMA Anläggning 20 under kod CBC.3111 Bergschakt för VA-ledningar. Det är främst under denna kod i entreprenadhandlingens tekniska
beskrivning eller mängdförteckning med beskrivning som de krav som byggledaren
behöver kontrollera hittas.
Geoteknisk undersökning (MUR)
För att kunna upprätta ett korrekt förfrågningsunderlag för ett VA-ledningsprojekt med
misstänkt berg i ledningssträckningen måste en geoteknisk undersökning göras med rätt
avstånd mellan borrpunkterna för att fastställa för vilka sträckor som ska beskrivas som
bergschakt enligt (anges under aktuell kod och rubrik under CBC Bergschakt i projektets
tekniska beskrivning) och vilka som ska beskrivas som jordschakt (anges under aktuell
kod och rubrik under CBB Jordschakt i projektets tekniska beskrivning). Att missa bergschakt i ett förfrågningsunderlag blir kostsamt för beställaren.
Sprängningsarbeten
I samband med bergschakt förekommer oftast sprängningsarbeten. En anmälan ska alltid
göras av entreprenören till beställaren innan sprängningsarbete påbörjas. Sprängning
ska utföras med hänsyn till markvibrationer, stenkast samt vatten- och luftstötvågor.
Mätningar av vibrationer, luftstötvågor, buller och damm ska utföras och redovisas till
beställaren. Gällande gränsvärden får inte överskridas vid sprängnings- och schaktningsarbeten i berg. (Svensk Byggtjänst, 2020a)
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Bergschakt för VA-ledning. Foto: Jimmy Lubera.

Enligt krav i AMA Anläggning CBC Bergschakt ska förutom anmälan till beställaren även
en sprängplan upprättas av entreprenören och lämnas till beställaren innan sprängningsarbetena påbörjas.
”Sprängplanen ska innehålla uppgifter om
• håldimension
• hålsättning
• håldjup
• sprängämnessorter och dimensioner
• laddningskoncentrationer
• laddningsmängd per hål.
• beräknad största samverkande laddning
• tändartyp
• tändplan och
• intervallnummer
• och där så erfordras stickmått.
(AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB
Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Förutom en sprängplan ska även en sprängjournal upprättas och föras av entreprenören.
Bergrensning för VA-ledningar
Enligt krav i AMA Anläggning 20 under CBC Bergschakt gäller följande för bergrensning:
”Bergrensning, såväl maskinell rensning som rensning med spett, ska utföras av personal
med dokumenterad erfarenhet. All bergrensning ska avsynas av ansvarig arbetsledare
med minst fem års dokumenterad erfarenhet. Bergrensningen ska dokumenteras i protokoll. Protokollens utformning ska godkännas av beställaren. Ifyllda protokoll ska fortlöpande lämnas till beställaren.
Bergrensning ska utföras enligt angiven klass i enlighet med tabell AMA CBC/3. Bergrensningen ska utföras så att det kvarstående bergets stabilitet och bergkontur inte påverkas
negativt. Utförande och utrustning ska anpassas till bergets egenskaper.” (AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Bergschakt för VA-ledning
Enligt krav i AMA Anläggning 20 under kod CBC.3 Bergschakt för ledning, kabel m m gäller
bl.a. följande för bergschakt:
”Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för ledning,
brunnar och andra anordningar så att dessa kan utföras på avsett vis. Bergrensning ska
utföras enligt klass 4B i tabell AMA CBC/3. Vid avsättning för framtida servis- eller anslutningsledningar och vid lednings ändpunkt ska schaktning utföras till 2,0 m utanför avsättningens rörände. (AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med vederbörligt
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tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
7Enligt krav i AMA Anläggning 20 under kod CBC.31 Bergschakt för rörledning gäller
följande:
”Schaktbotten för ledning ska ha jämn lutning mellan angivna nivåer. I de
fall ledningsgrav övergår från jord till berg ska schakt för utspetsning utföras
enligt figur AMA CBB.31/1.” (AMA Anläggning 20, text och innehåll är återgivet med
vederbörligt tillstånd från AB Svensk Byggtjänst, produkten finns att hitta på byggtjanst.se.)
Bergschakt för VA-ledningar mäts enligt MER Anläggning 20 bland annat för följande
(enhet inom parentes):
• Bergschakt, Fall A och/eller Fall B (m3)
• Blandschakt, Fall A och/eller Fall B (m3)
• Bergs överyta, bergschaktdjup ≤ 1,0 m (m2)
• Bergs överyta, bergschaktdjup > 1,0 m (m2)
• Bergrensningsklass 4B (m2)
(Svensk Byggtjänst, 2020c)
Vad ska byggledaren kontrollera?
Checklistan nedan innehåller kontrollmoment som är specifika för förläggning av VA-ledningar i berg. Observera att nedanstående lista inte är komplett avseende VA-arbeten i
bergschakt. Se AMA Anläggning CBC Bergschakt för mer information. Vid upprättande
av checklista för aktuellt VA-ledningsprojekt behöver denna checklista kompletteras med
kontrollmoment från:
•
•
•
•
•

Avsnitt 8 för administrativa kontrollmoment.
Avsnitt 9.1 för tekniska kontrollmoment som är generella för flera olika typer av
VA-projekt.
Avsnitt 9.2 för kontrollmoment utifrån typ av VA-projekt.
Avsnitt 9.3 för kontrollmoment utifrån ledningsmaterial.
Detta avsnitt för kontrollmoment utifrån övriga förutsättningar.

När samma kontrollmoment förekommer både i checklistan i avsnitt 8 och/eller i avsnitt
9.1 och i checklistan nedan beror det på att tips & frågor till byggledaren nedan är projektspecifika för aktuellt tillägg.
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AMA-KOD

TIPS & FRÅGOR TILL BYGGLEDAREN

KONTROLL I
PROJEKTFAS

Kontrollmoment: Geoteknisk undersökning (MUR)
BBB.132

• Är geoteknisk undersökning utförd? Är den utförd med rätt avstånd
mellan borrpunkter för att upptäcka berg i ledningslinjen?

Projektering

Kontrollmoment: Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten
BBB.17
BBC.17
AFC.531
AFC.532

• Är riskanalys utförd enligt SS 4604866 och SS 025211?

Projektering

• Föreslaget innehåll i riskanalysen:
– Inventering av byggnader, anläggningar och störningskänsliga
verksamheter.
– Restriktioner för markvibrationer, luftstötvågor, damm, buller
och stensprut.
– Mätpunkter för vibrationskontroll.
– Besiktningsomfattning av byggnader och anläggningar samt
provtryckning av rökkanaler.

Kontrollmoment: Förbesiktning inför vibrationsalstrande arbeten
AFC.531
AFC.532

• Har besiktning av byggnader och anläggningar samt eventuell provtryckning av rökkanaler utförts enligt riskanalysen?

Utförande –
innan byggstart

Kontrollmoment: Arbetsberedningar
C

• Kontrollera entreprenörens arbetsberedningar avseende kritiska
arbetsmoment vid VA-arbeten i berg.

Utförande –
innan byggstart

Kontrollmoment: Sprängplan
CBC

• Har entreprenören upprättat en sprängplan som redovisats för
beställaren?

Utförande –
innan byggstart

• Granska sprängplanen avseende
– håldimension
– hålsättning
– håldjup
– sprängämnessorter och dimensioner
– laddningskoncentrationer
– laddningsmängd per hål.
– beräknad största samverkande laddning
– tändartyp
– tändplan och
– intervallnummer
– eventuellt stickmått.
Kontrollmoment: Vibrationsmätning
BBC.113

• Har entreprenören utfört uppsättning av vibrationsmätare enligt
riskanalys för mätning av markvibrationer och luftstötvågor?

Utförande –
innan byggstart

• Ovanstående punkt kan även utföras av beställaren.
Kontrollmoment: Anmälan av sprängningsarbeten
AFC.171
CBC

• Har anmälan utförts av entreprenören innan sprängningsarbetena
påbörjats?

Utförande –
innan byggstart

Kontrollmoment: Sprängmattor
CBC

• Kontrollera att entreprenörens sprängmattor är rena och hela för
att undvika stensprut samt att krav på täckning är uppfyllt.

Utförande innan byggstart

Kontrollmoment: Sprängjournal
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CBC

• Har entreprenören fört en sprängjournal under sprängningsarbetena?

Utförande

• Kontrollera sprängjournalen så den uppfyller krav enligt entreprenadhandlingen.
Kontrollmoment: Laddning och borrning
CBC

• För krav som bör kontrolleras av byggledaren se AMA Anläggning
20 kapitel CBC Bergschakt.

Utförande

Kontrollmoment: Öppen sprängning
CBC

• För krav som bör kontrolleras av byggledaren se AMA Anläggning
20 kapitel CBC Bergschakt.

Utförande

Kontrollmoment: Bergrensning
• Kontroll av dokumenterad erfarenhet för personal som ska utföra
bergrensning.

Utförande

• Har bergrensningen dokumenterats i protokoll som godkänts av
beställaren?
• Lämnas ifyllda protokoll in till beställaren löpande?
• Utförs bergrensning enligt rätt bergrensningsklass (klass 4B för
VA-ledningar) enligt tabell AMA CBC/3 i AMA Anläggning 20?
Kontrollmoment: Kontroll av bergschakt för VA-ledning
CBC.3

• Är ledningsgraven schaktad med tillräcklig breddökning och fördjupning för ledning, brunnar och andra VA-anordningar?

Utförande

• Är bergschakt utförd 2 m utanför ledningens ände för avsättning av
framtida servis- eller anslutningsledningar?
Kontrollmoment: Schaktbotten
CBC.31
CBC.3

• Är schaktbotten för VA-ledningarna utförd med jämn lutning mellan
angivna nivåer?

Utförande

• Viktigt att kontrollera är att det inte sticker upp taggar.
Kontrollmoment: Avtäckning av berg
CBB.71

• Om släntlutning är brantare än 1:1 är avtäckning gjord minst 1,5 m
utanför det område som ska sprängas (se figur AMA CBB.71/1)?

Utförande

• Är avtäckning kompletterad så att en minst 0,5 m bred frilagd bergyta erhålls på båda sidor om det sprängda schaktet?
• Är anmälan gjord till beställaren för besiktning och beslut om
jordslänter eventuell ska utföras med flackare lutning än angivet,
efter avtäckning?
Kontrollmoment: Avtäckning av berg på befintlig sprängbotten
CBB.712

• Kontrollera att avtäckning av befintlig sprängbotten är utförds med
hänsyn till att dolor kan förekomma.

Utförande

• Kvarstående borrhålspipor ska blåsas rena.
Kontrollmoment: Utspetsning
CBC.31

• I de fall ledningsgraven övergår från jord till berg är utspetsning
utförd enligt figur AMA CBB.31/1?

Utförande

Kontrollmoment: Uppmätning och inmätning av bergyta
BJB.272
AFC.39

• Utför inmätning av bergyta för mängdreglering av bergschakt.
• Granska uppmätningsprotokoll för bergschakt.
• Vid förekomst av mycket bergschakt i aktuellt projekt är det bra att
granska uppmätningsprotokoll löpande under hela entreprenadtiden.
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Utförande

10. Exempel på byggledarens mallar
10.1 Exempel på byggledarens dagbok
Projektnamn:

Upprättad:
åååå-mm-dd

Projektnummer:

Senast reviderad:
åååå-mm-dd

Nr.

1

Datum

Notering

Eventuell beslut om
åtgärd (och vem som fattat
beslutet)

Notera:
• Kontakt och eventuell överenskommelser med
markägare (bekräfta gärna ök skriftligen via
e-post)
• Kontakt och eventuell överenskommelser med entreprenör (bekräfta även ök skriftligen via e-post)
• Uppmätning vid platsbesök (t.ex. block, stängsel,
trafikanordningar, kravallstaket m.m.
• Brister vid platsbesök (ska meddelas entreprenörens platschef utan dröjsmål)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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10.2 Exempel på granskningsprotokoll
av förfrågningsunderlag
Projektnamn:

Handlingens status:

Granskningen avser:
Granskarens namn:

Datum:

Fylls i av granskaren
Löpnr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Granskat
dokument

Fylls i av projektören
Granskningssynpunkt

Kommentar

Åtgärdas
inte
Sign.
datum

Åtgärdat
Sign. datum

10.3 Exempel på mötesprotokoll
10.3.1 Startmötesprotokoll
Projektnamn:
Projektnummer:
Datum:
Plats:
Närvarande:

Namn (NN), enhet/företag

Delges:		
		

Alla närvarande samt
Namn, enhet/företag

Anvisningar:
• Distribution av protokoll sker via projektportalen.
• Ansvarig för respektive fråga fetmarkeras i protokollet: NN.
• Ansvarig åtgärdar fråga senast till nästa möte om inget annat anges i protokollet.
1. Inledning
1.1 Redogör för projektet och dess omfattning.
2. Beställarens organisation
2.1. Namn, ombud.
2.2. Namn, projektledare.
2.3. Namn, byggledare.
2.4. Namn, roll.
2.5. Projektering:
3. Entreprenörens organisation
3.1. Namn, ombud, företag.
3.2. Namn, platschef, företag.
3.3. Namn, arbetsledare, företag.
3.4. Namn, utsättning/inmätning, företag.
3.5. Underentreprenör:
4. Kontaktlista
12.1 Uppdaterad kontaktlista läggs upp i projektportalen.
5. Avtal/beställningsskrivelse
5.1
6. Tidplan
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7. Handlingar
7.1 Överlämnade ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial m.m.
samt ritningsleveransplan och ändringar i form av PM och ritningar.
8. Tekniska frågor
8.1 VA
8.2 Övriga teknikområden
9. Samordning
9.1 Övriga ledningsägare m.m.
10. Kvalitet och miljö
10.1 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan, kontrollplan och egenkontroll.
10.2 Riskhantering: Ta upp de risker som finns i projektet och hur de ska hanteras.
11. Arbetsmiljö
11.1 Övertagande av arbetsmiljöplan och eventuell föranmälan till
Arbetsmiljöverket.
12. Ekonomi
12.1 Ersättning för kontraktsarbetena, eventuella övertagande av mängder,
ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet m.m.
12.2 ÄTA-lista:
13. Allmänna arbeten och hjälpmedel
13.1 Etablering, arbetsområde m.m.
14. Myndigheter
14.1 Beslut från myndigheter, tillstånd, TA-planer, bygglov m.m.
15. Besiktning
15.1 Besiktningar och syneförrättningar.
16. Administrativa frågor
16.1 Försäkringsfrågor, administrativa rutiner (projektportalen), arbetstider,
dagbok m.m.
17. Sidoentreprenader
17.1
18. Information
18.1 Information till hemsida, fastighetsägare, press m.m.
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19. Övriga frågor
19.1
20. Kommande byggmöten
20.1
Ort, åååå-mm-dd
Protokollförare
___________________________________________ ________________________________________
Namn
Namn
Ombud, beställare
Ombud, entreprenör
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10.3.2 Byggmötesprotokoll
Projektnamn:
Projektnummer:
Datum:
Plats:
Närvarande:

Namn (NN), enhet/företag

Delges: Alla närvarande samt
Namn, enhet/företag
Anvisningar:
• Distribution av protokoll sker via projektportalen.
• Ansvarig för respektive fråga fetmarkeras i protokollet: NN.
• Ansvarig åtgärdar fråga senast till nästa möte om inget annat anges i protokollet.
1. Föregående protokoll
1.1 Synpunkter på föregående protokoll.
1.2 Kvarstående frågor förs in under respektive punkt nedan.
1.3 Protokoll justeras om inga synpunkter förekommer.
2. Projektorganisation
2.1 Se startmötesprotokoll och ange eventuella förändringar i organisationen.
3. Kontaktlista
3.1 Uppdaterad kontaktlista läggs upp i projektportalen.
4. Pågående arbeten
4.1 Kort lägesrapport.
5. Tidplan
5.1 Ange aktuell tidplan.
6. Handlingar
6.1 Tillkommande handlingar eller ändringar.
7. Tekniska frågor
7.1 VA
7.2 Övriga teknikområden
8. Samordning
8.1 Övriga ledningsägare m.m.
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9. Kvalitet och miljö
9.1 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan, kontrollplan och egenkontroll.
10. Arbetsmiljö
10.11 Övertagande av arbetsmiljöplan och eventuell föranmälan till
Arbetsmiljöverket.
12. Ekonomi
12.1 ÄTA-lista:
12.2 Betalningsplan:
13. Allmänna arbeten och hjälpmedel
13.1 Etablering, arbetsområde m.m.
14. Myndigheter
14.1 Beslut från myndigheter, tillstånd, TA-planer, bygglov m.m.
15. Besiktning
15.1 Besiktningar och syneförrättningar.
16. Administrativa frågor
16.1 Försäkringsfrågor, administrativa rutiner, arbetstider, dagbok m.m.
17. Sidoentreprenader
17.1
18. Information
18.1 Information till hemsida, fastighetsägare, press m.m.
19. Övriga frågor
19.1
20. Kommande byggmöten
20.1

Ort, åååå-mm-dd
Protokollförare
___________________________________________ ________________________________________
Byggledare, beställare
Entreprenör
Justerare
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 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs
 Stängs
 Ny åtgärd krävs

4

5

6

7

8

9

10

Datum och sign

 Stängs
 Ny åtgärd krävs

Klar senast/ansvarig

3

Ytterligare åtgärd/utredning?

Datum

 Stängs
 Ny åtgärd krävs

Svar

Uppföljning

2

Fråga/anmärkning

Ansvarig

 Stängs
 Ny åtgärd krävs

Datum

Datum

1

Nr.

Projektnummer:

Projektnamn:

10.3.3 Frågor- och svarslista - teknikmöte

10.3.4

Syneförrättningsprotokoll

Projektnamn:
Projektnummer:
Datum:
Plats:
Närvarande:
Delges:
Anvisningar:
• Distribution av protokoll sker via projektportalen.
• Ansvarig för respektive fråga fetmarkeras i protokollet: NN.
• Ansvarig åtgärdar fråga senast till nästa möte om inget annat anges i protokollet.
1. Omfattning
1.1 Beskriv omfattning av entreprenaden.
2. Projektorganisation
2.1 Beställare:
2.2 Entreprenör:
2.3 Väghållare:
3. Tid för syn
3.1 Synen genomfördes åååå-mm-dd.
4. Kallelse till syn
4.1 Tidpunkt för syn bestämdes vid startmöte åååå-mm-dd.
5. Omfattning av syn
5.1 Synen omfattar X.
6. Syneförrättare
6.1 Synen utfördes av parterna gemensamt.
6.2 X utsågs till syneförrättare.
7. Anmärkningar vid syn
7.1 Lista syneanmärkningar.
8. Fotobilaga
8.1 Se fotobilaga 8.1 i separat bifogad mapp.
Ort, åååå-mm-dd
Protokollförare
___________________________________________ ________________________________________
Namn
Namn
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TOTAL

Enhet

Kod

Text

Handläggare

Projekt-namn Projektnummer

Mängd

Datum

Á-pris

Belopp

RevPM-nummer
Upparbetat sektion 0/000 till X/000
Godkänd mängd Godkänd summa

FYLLS I AV BESTÄLLAREN

Summa

Upparbetat sektion 0/000 till X/000
Mängd

FYLLS I AV ENTREPRENÖREN

Mängd

Summa

Upparbetat sektion X/000 till Y/000

FYLLS I AV ENTREPRENÖREN

Godkänd mängd

Godkänd summa

Upparbetat sektion X/000 till Y/000

FYLLS I AV BESTÄLLAREN
Sektion 0/000 till Z/000
Godkänd mängd

TOTAL

Sida 1(1)

Godkänd summa

10.4 Exempel på mallar för ekonomiuppföljning
under entreprenadtiden

10.4.1 Mängdreglering

10.4.2 ÄTA-sammanställning & ÄTA-specifikation
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10.5 Mallar för mottagnings- och måttkontroll
för rör och rördelar
10.5.1 Protokoll för mottagningskontroll av rör och rördelar
MOTTAGNINGSKONTROLL RÖR
Objekt:
Lossningsplats:

Datum:

Leverantör:

Följesedelnr.:

Dimension:
Aktivitet

Kontroll utförd

Anmärkning

Kontroll av
Antal/mängd
Materialcertifikat
Synliga skador
Upplagsyta
Emballage (ange hur
emballering är utförd)
Skriv in rörmärkning
MÄRKNING PÅ RÖR
(max en meter mellan
märkning)
Standard nr
Tillverkare (fabrikat)
Dimension (dn x en)
SDR-märkning
Materialtyp/beteckning
Trycklass
Tillverkningstid
(datum och/eller kod)
Ändtätningar (ange typ)
Måttkontroll rör

Se bilaga nr:

Anteckningar/anmärkningar:
OBS ! Material som inte uppfyller ställda krav ska märkas och avlägsnas från arbetsplatsen.
Reklamation/avvikelse ska upprättas.
Kontroll utförd av:

Datum:
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MOTTAGNINGSKONTROLL RÖRDELAR
Objekt:
Lossningsplats:

Datum:

Leverantör:

Följesedelnr.:

Rördel/dimension:
Aktivitet

Kontroll utförd

Anmärkning

Kontroll av
Antal/mängd
Materialcertifikat
Synliga skador
Upplagsyta
Emballage (ange hur
emballering är utförd)
Skriv in rörmärkning
MÄRKNING PÅ RÖRDEL
Standardnr.
Tillverkare (fabrikat)
Dimension (dn x en)
SDR-märkning
Materialtyp/beteckning
Trycklass
Tillverkningstid
(datum och/eller kod)
Ändtätningar (ange typ)
Måttkontroll rördelar

Se bilaga nr:

Anteckningar/anmärkningar:
OBS ! Material som inte uppfyller ställda krav ska märkas och avlägsnas från arbetsplatsen.
Reklamation/avvikelse ska upprättas.
Kontroll utförd av:
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Datum:

VA-ledningsarbete. Foto: Helena Mårtensson
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SDR

Intervall godstjocklek
[mm]
Max ovalitet [mm]

Max ovalitet EF (1,5%
av Dy, max 3 mm)
Intervall medeldiameter [mm]
Eventuell krav toe-in
(enl. beställning)

Rörtyp

Leverantör

Datum

Temperatur
Nominell (beställd)
längd [m]
Nominell diameter
[mm]

12 Bilaga 1. Måttkontroll av rör enligt EN 12201/EN 1555

10.5.2 Måttkontroll för PE-tryckrör enligt EN 12201
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Längd
[m]

Ände 1

Ände 2

Max e

Ände 1
Min e

Max e

Ände 2
Min e

Max D

Ände 1
Min D

Ovalitet [mm]

Max D

Ände 2
Min D

Krävs
återrundning?

Ände 1

Toe-in
Ände 2

Medeldiameter mäts med cirkometer alt. måttband (d = omkrets / π) på rörände 1 och 2, 1xDN mm från kanten. Max och min
godstjocklek mäts med mätklocka på rörände 1 och 2. Ovalitet mäts med skjutmått på rörände 1 och 2 (se figur). Max och min
diameter dokumenteras. För elektrosvetsning kan återrundning krävas. Eventuell krav på toe-in enligt beställning (t.ex. max längd
av röränden under en viss diameter) Notera om röret är godkänt eller ej (JA/NEJ) och markera eventuella avvikelser i tabellen.

Rör-ID

Medeldiameter
[mm]

Godstjocklek e [mm]

Godkänt?

11. Begreppsförklaringar
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AB04

”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader som gäller vid entreprenadformen
utförandeentreprenad.” (AB04)

ABT06

”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten som gäller vid entreprenadformen totalentreprenad.” (ABT06)

Arbetsberedning

Arbetsberedningens syfte är att säkerställa en säker, störningsfri produktion till rätt kvalité och minsta miljöpåverkan.

Arbetsmiljöplan

Avser en arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbete enligt AFS 1999:3.

Avslutningsfasen

Projektfas efter slutbesiktning där slutreglering av entreprenaden, överlämning till driften och erfarenhetsåterföring
mellan beställare, teknikkonsult och entreprenör ingår.

Byggledare

Beställarens representant som i samarbete med entreprenören säkerställa att entreprenaden utförs enligt kontraktshandlingarna avseende teknisk kvalitet på VA-anläggningen.
Byggledaren stöttar även beställaren med uppföljning av
ekonomi, tid och KMA under entreprenadtiden.

Bygghandling

Den fastställda arbetshandling som entreprenören ska bygga
efter.

Byggmöte

Regelbundna möten under entreprenadtiden mellan beställaren och entreprenören.

Deltid

Tidpunkt när del av kontraktsarbetena ska var färdigställda
och färdigställandegraden.

DVS

DVS står för Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V. och är Tysklands motsvarighet till
Svetskommissionen i Sverige.

Egenkontroll

Kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC
95).

Entreprenadhandlingar

”Kontraktshandlingar jämte handlingar som tillkommer från
kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som
enligt kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser
ska gälla för entreprenaden.” (AB04, begreppsbestämningar)

Entreprenadsumma

”Kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt
i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt
exklusive mervärdesskatt.” (AB04, begreppsbestämningar)

Entreprenadtid

”Tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då
entreprenaden är godkänd.” (AB04, begreppsbestämningar)

Färdigställandetid

Avser den tid då arbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning i en entreprenad.

Förfrågningsunderlag

Beställarens handlingar bestående av t.ex. administrativa
föreskrifter, mängdförteckningar, beskrivningar, förteckningar och ritningar som anger beställarens krav för aktuellt
projekt och som skickas ut i samband med att beställaren
begär in anbud.

Generalentreprenad

Upphandlingsform där beställaren handlar upp en generalentreprenör som i sin tur handlar upp de underentreprenörer
som behövs för projektets utförande.

Igångsättningstid

Avser den tid som beställaren anger i förfrågningsunderlaget
då entreprenören tidigast eller senast får påbörja kontraktsarbetena.

KMA

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kompletthetskravet

Innebär att mängdförteckningen ska omfatta koder och
rubriker för de arbeten som framgår av ritningar, beskrivningar m.m. och som ska ingå i kontraktsarbetena.

Kontraktsarbete

”Arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande.” (AB04, begreppsbestämningar)

Kontraktshandlingar

”Kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som
i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena.” (AB04, begreppsbestämningar)
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Kontraktssumma

”I kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive mervärdesskatt.” (AB04, begreppsbestämningar)

Kontraktstid

”I kontraktshandlingarna angiven tid för utförande av
kontraktsarbetena eller huvuddel därav.” (AB04, begreppsbestämningar)

Kontroll

Bestämning av överensstämmelse med specificerade krav. (EN
ISO 9000:2015)

Kontrollant

En av beställaren utsedd person som får vidta de åtgärder
som krävs för att genomföra kontroll över entreprenaden, se
vidare AB04 kap. 3 §§ 5-7.

Kontrollplan

Entreprenörens dokument för respektive kontrollpunkt i
kontrollprogrammet. Kontrollplanen fungerar som en manual
över hur man utför egenkontrollen innehållande detaljer som
t.ex. kontrollpunkter, intervaller, utförare, ansvarig m.m.

Kontrollprogram

Dokument som innehåller entreprenörens kontroller enligt
entreprenadhandlingarna samt de kontroller som ska utföras
enligt leverantörens anvisningar. Programmet ska vidare vara
kopplat till entreprenörens kvalitets- och miljöplan, innehålla
uppgifter om hur och när kontroller ska utföras och redovisas
för beställaren innan kontrollerna påbörjas.

Kvalitetsplan

”Handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder
för att säkerställa entreprenadens kontraktsenliga utförande”.
(AB04, begreppsbestämningar)

Miljöplan

”Handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa
gällande miljökrav.” (AB04, begreppsbestämningar)

Projekteringsfasen

Projektfas där detaljprojektering genomförs och ett komplett
förfrågningsunderlag tas fram.

Provning

Bestämning enligt krav för en specifik, avsedd användning
eller tillämpning. (EN ISO 9000:2015)

Startmöte

Teknikmöte

Möte som hålls innan entreprenaden påbörjas med syfte att
gå igenom kontrakthandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, precisera formerna för informationsutbyte mellan parterna samt att behandla övriga frågor
av betydelse för parternas samverkan. (AB04 kap. 3 § 2)
Separata möte mellan beställare och entreprenör under
entreprenadtiden för att diskutera teknikfrågor.

Teknisk kvalitet
(i denna handbok)

Kvalitetskrav kopplade till material, livslängd och
driftbarhet av VA-anläggningen.

Totalentreprenad

”Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i
förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.” (AB04, begreppsbestämningar)

Utförandeentreprenad

”Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar
för projektering och entreprenören svarar för utförande.”
(AB04, begreppsbestämningar)

Utförandefasen

Projektfas för entreprenadens utförande, dvs. tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag då entreprenaden
är godkänd. I denna handbok är utförandefasen likställd med
entreprenadtiden.

ÄTA-arbete

”Ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart
samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentlig
annan natur än dessa, samt avgående arbete.” (AB04,
begreppsbestämningar)
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