
P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER
RÖRLEDNINGSNÄT

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar angående hantering och lagring av material ska följas.

Ledning ska, om inte läggningsmetoden utesluter det, läggas i rak sträckning och i
jämn lutning mellan angivna brunnar och brytpunkter.

Lokala avvikelser från rak sträckning får dock förekomma vid passage av tryckledning
med DN ≤ 250 mm förbi brunn och dylikt. För riktningsändring ska användas för
rörtypen avsedda förtillverkade rördelar.

Rör och fogmaterial ska rengöras från in- och utvändiga föroreningar och främmande
föremål.

Fogytor ska rengöras omedelbart före fogning.

Kapning av rör ska utföras så att röränden blir jämn. Röränden ska avfasas enligt
rörtillverkarens anvisningar.

Avgrening ska utföras med för rörtypen avsedda förtillverkade rördelar.

Rör får inte släpas på marken vid installation utan ska pallas upp på rullar eller liknande.

Rör eller rörmuff får inte placeras närmare brunn, korsande ledning eller dylikt med
fritt avstånd mindre än 0,1 m. För ledning längs byggnadsverk, till exempel husgrund,
får fria avståndet till byggnadsdel inte understiga 0,2 m.

Arbetet ska bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Vid uppehåll i
arbetet ska ledning tillslutas vattentätt med tillfällig propp eller skyddshuv.

Efter arbetets färdigställande ska ledning vara rengjord.

Lednings ändpunkt och avgreningar för framtida anslutning ska förses med
tättslutande ändförslutning.

Ange under aktuell kod och rubrik

– ledningens dimension

– om lokala avvikelser från rak sträckning får förekomma vid anslutning av ledning
till brunn och dylikt

– om rör får släpas på marken vid installation och eventuella krav på maximalt repdjup
på rör

– hur anslutning av rör till anläggning ska anordnas för att möjliggöra erforderlig
vinkeländring omedelbart utanför denna
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– hur ändförslutning och proppad avgrening för framtida anslutning på ledning ska
märkas ut

– krav på färdig ledning, alternativt kompletterande eller ändrade krav till i AMA
angivna krav på färdig ledning avseende material, fogningsmetod, täthet,
korrosionsskydd med mera.

Rörledning i anläggning inkluderar anslutning av rör till rörledning, brunn eller annan
anordning med samma prefabricerade fogtyp.

Ange anslutning till eller mot befintlig ledning, brunn eller anordning under aktuell
kod och rubrik under PCB

– för rör med olika fogtyper

– för hopfogning av rör och rördelar av olika material

– för rör och rördelar vars prefabricerade fog kapats bort.

VA-ledning

Tryckledning
Rör och rördelar, med undantag av tryckledning av rör av PE och PVC, ska vara
verifierade till nivå 1 enligt avsnitt YE.

Vattenledning
Rör och rördelar som ingår i vattenledning ska vid leverans vara försedda med hållbara
ändförslutningar, som ska sitta kvar ända fram till dess att fogning utförs.

Rör och rördelar som ingår i vattenledning och läggs i upplag ska läggas på stöd.

Vattenledning av rör av segjärn, stål, betong, PVC och GRP ska uppfylla tryck- och
täthetskrav enligt Svenskt Vatten VAV P79.

Vattenledning av rör av PE, PP och PB ska uppfylla tryck- och täthetskrav enligt
Svenskt Vatten VAV P78. Med ändring av Svenskt Vatten VAV P78 ska provtrycket
vara 1,0 × PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar.

Personal som utför arbete inne i vattenledning ska ha rena skyddskläder samt väl
rengjord och desinficerad fotbeklädnad. Verktyg och utrustning ska vara väl rengjorda.

Vattenledning för dricksvatten ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten.
Bilaga AMA PB/1 ska tillämpas.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om vattenledning inte avser dricksvatten

– om desinficering av vattenledning får utföras för PE-ledning.

Ange om entreprenören ska meddela lämplig tidpunkt för vattenprovtagning enligt
bilaga AMA PB/1, i de fall beställaren utför vattenprovtagning, under AFC.172 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

Beakta att Svenskt Vattens publikation P115 utgör bakgrund till krav i bilaga AMA PB/1.

Ange om obligatorisk hygiengenomgång ska genomföras innan arbetet påbörjas för
vattenledning som avser dricksvatten under AFC.34 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.
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Avloppsledning
Avloppsledning av rör av gjutjärn, stål, betong, PVC och GRP ska uppfylla tryck- och
täthetskrav enligt Svenskt Vatten VAV P79.

Avloppsledning av rör av PE, PP och PB ska uppfylla tryck- och täthetskrav enligt
Svenskt Vatten VAV P78. Med ändring av Svenskt Vatten VAV P78 ska provtrycket
vara 1,0 × PN där PN är ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar.

Självfallsledning
Ledning ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91. Bakfall får inte
förekomma.

Gasledning
Ange minsta tillåtna skyddsavstånd mellan gasledning och andra tryckledningar,
självfallsledningar och kablar.

Minsta avstånd mellan gasledning med tryck ≤ 4 bar (0,4 MPa) och andra
parallellförlagda eller korsande ledningar, kablar och kanaler ska följa Energigas
Sveriges Energigasnormer, EGN.

Minsta avstånd mellan gasledning med tryck över 4 bar (0,4 MPa) och andra
parallellförlagda eller korsande ledningar och kablar ska följa
Naturgassystemanvisningar, NGSA.

Förläggningssätt för rörledningar i anläggning
Vid upprättande av beskrivning av ett rörledningsarbete kombineras det önskade
förläggningssättet enligt tabell RA PB/1 med aktuellt rörledningsmaterial enligt
tabell RA PB/2.

TABELL RA PB/1.  FÖRLÄGGNINGSÄTT I  AVSNITT PB

FörläggningssättKod

Rörledningar i ledningsgravPBB

Rörledningar i skyddsledningPBC

Rörledningar på stödPBD

Nedplöjda rörledningarPBE

Tryckta eller borrade rörledningarPBF

Infodringsledningar i befintliga rörledningarPBG

Rörledningar i sjö, vattendrag e dPBH
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TABELL RA PB/2. MATERIAL I  AVSNITT PB

MaterialFörsta siffra i kod

Gjutjärnsrör1

Stålrör2

Kopparrör3

Betongrör4

Plaströr5

Rör av diverse material8

KONTROLL
Mottagningskontroll av rör och rördelar ska utföras.

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 med mera, inklusive fogytor och korrosionsskydd
är oskadade.

Ange under aktuell kod och rubrik omfattning av mottagningskontroll vid rörleverans
och vad kontrollen ska innefatta förutom det som är angivet i AMA.

Ange kontroll av tryckledning, självfallsledning och svetsfogar på rör under aktuell
kod och rubrik under YHB.1.

Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att fogyta är ren

– svetsparametrar för polyetenrör

– dimensionskontroll av PE-rörändar gentemot dimension hos elektrosvetsmuff

– att rörände är fri från svarvspån och annat material

– svetsfogar

– att polyetenyta är fri från oxider innan elektrosvetsmuff påföres

– utförande av anslutningar och montage av anordningar

– att rostfritt material hålls separerat från låglegerade material

– montage av rör, rördelar, armatur med mera.

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV
Läggningsyta ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt vara justerad till rätt höjd
och lutning. Läggning får inte utföras på underlag av jord tillhörande tjäIfarlighetsklass
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3 och 4 som frusit till större djup än 0,05 m eller på underlag av jord tillhörande
tjälfarlighetsklass 2 som frusit till större djup än 0,1 m.

Före fogning av rör ska gropar utföras i gravbotten för muffar och för fogningsarbetet.

Avser rörledningar i ledningsgrav och på schaktad yta.

Ange under aktuell kod och rubrik om andra krav ska gälla för rörläggning på fruset
underlag än vad som anges i AMA.

VA-ledning
Ange under aktuell kod och rubrik placering av va-ledningar i ledningsgrav. Åberopa
principritning CBB.311:1 om den är tillämplig.

Galler för rör och trumma
Stänger och monteringsdetaljer i galler ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Avser galler i rörände eller trumöga i till exempel slänt eller dike.

Ange under aktuell kod och rubrik var galler ska anordnas.

Ange

– varmförzinkningens minsta tjocklek enligt råd i Nationell bilaga NA till SS-EN ISO 1461

– om stänger och monteringsram ska vara korrosionsskyddade på annat sätt än i
AMA angivet.

Skyddsledning
Skyddsledning ska läggas i jämn lutning mot ledning eller brunn så att ställda krav
på riktning, vattengång och läggningsdjup hos rörledning som ska installeras i den
kan uppfyllas.

Ange skyddslednings minsta längd förbi släntfot/dikesbotten.

Ange under aktuell kod och rubrik i avsnitt PBC utförande för rörledning som ska
placeras i skyddsledning.

Ange brunn på skyddsledning i ledningsgrav under PDC.111.

Utjämningsmagasin
Avser utjämningsmagasin i ledningsnät.

Ange material och trafiklast för rörmagasin.

Ange under aktuell kod och rubrik särskilda krav för rörmagasin som anordning för
inspektion, slamtömning, infiltration med mera.

Ange rör för utjämningsmagasin av

– betong under PBB.421

– PE under PBB.5214

– GRP under PBB.52171.

Ange fördelningsbrunn av betong under PDB.115 eller GBC.2512.

Ange in- och utloppsbrunn av betong under PDB.11 och plast under PBD.12.
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Ange infiltrationskassetter för utjämningsmagasin under PDY.4.

Ange avstängningsanordning under PEC.2.

Ange flödesregulator i rörmagasin under PEC.74.

Trumma
Höjdläge och lutning för trumma ska vara inom i tabell AMA PBB/1 angivna
utförandetoleranser. Lutningsavvikelsen avser vattengång och gäller såväl hela
längden som godtycklig dellängd. Projekterad inloppshöjd får inte underskridas och
utloppshöjd inte överskridas. Bakfall får inte förekomma.

TABELL AMA PBB/1.  TOLERANSER FÖR HÖJD- OCH LUTNINGSAVVIKELSER HOS TRUMMA

Största tillåtna
underskridande av projek-
terad utloppshöjd

Största tillåtna
överskridande av projek-
terad inloppshöjd

Tillåten
lutningsavvikelse

Projekterad
lutning

80 mm40 mm±1,0 ‰< 10 ‰

90 mm60 mm±2,0 ‰10-30 ‰

120 mm80 mm±2,5 ‰> 30 ‰

Trumma av rör av termoplast får inom tre månader efter fyllning över trumma högst
ha 7 procents deformation.

Trumma av plåtrör får inom tre månader efter fyllning över trumma högst ha
1,5 procents deformation.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av trumma i ledningsgrav. Åberopa
principritning CBB.3121:1 om den är tillämplig.

Värme- och kylledning
Ange särskilda krav för anslutning, till exempel om, och i så fall var, anslutning
(avgrening) får utföras med understick under aktuell kod och rubrik under PCB.

Ange särskilda krav på etappindelning av kringfyllning respektive resterande fyllning
med hänsyn till förläggningsmetod

– för värmeledning under CEC.3131 och CEC.4131

– för kylledning under CEC.3132 och CEC.4132.

Ange under aktuell kod och rubrik placering av värme- respektive kylledningar i
ledningsgrav. Åberopa principritning CBB.313 om den är tillämplig.

Ange utförande av markvärmesystem med värmerör vid markbeläggningar under
aktuell kod och rubrik under DCG.

Dränledning för värmeledning o d
Ange under aktuell kod och rubrik placering av dränledning i ledningsgrav för
värmeledning. Åberopa principritning CBB.313 om den är tillämplig och ange om
dränledning ska läggas enligt alternativ 1 eller 2 enligt principritningen.
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KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och som ska
ingå i kontrollen

– ledningsbädd avseende fasthet, bärighet, nivå, lutning och i förekommande fall
schaktning för rörmuffar

– gropar i schaktbotten för rörmuffar och fogningsarbete

– rörläggning och understoppning/fyllning inom stödpackningszon innan kringfyllning
slutförs

– fyllnadsmassors kvalitet och kornstorlek

– lednings läge i plan och profil

– kortrör och spetsvändare invid brunn och vid utspetsning vid styva rör

– betäckning, ventilspindel och brunnsöverdel efter läggning av AG-lager respektive
slitlager.

PBB.1 Ledning av gjutjärnsrör i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBB.11 Ledning av gråjärnsrör i ledningsgrav

PBB.112 Ledning av gråjärnsrör, avloppsrör, i ledningsgrav

PBB.1121 Ledning av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 877.

Fogning
Fogning ska utföras med mekanisk koppling med gummitätning.

Mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummitätning ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av rostfritt stål.
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PBB.12 Ledning av segjärnsrör i ledningsgrav
Vid lyftning av rör och rördelar ska lyftstroppar av textil användas.

PBB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, i ledningsgrav
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PBB.121/1.

TABELL AMA PBB.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR OCH RÖRDELAR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Rördelar
med muff

Oförankrat
kort muff

Dragsäkert
lång muff

C100C40C100DN80 – DN100

C64C40C64DN125 – DN200

C50C40C50DN250 – DN300

C40C30C40DN350 – DN500

C30C25C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
långa muffar

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
korta muffar

– om ledning ska vara utförd i ett system som inte är dragsäkert, med oförankrade
korta muffar

– om annan klass för rör och rördelar än enligt tabell AMA PBB.121/1 ska användas,
till exempel godstjockleksklass enligt följande: Raka rör och rördelar ska vara utförda
och provade enligt SS-EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.
Rördelar ska vara av klass K12, med undantag för T-rör som ska vara av klass K14.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogtyp för täthet respektive dragsäkring

– vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-2.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.

Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-2
ska gälla för flänsmått.

PBB.1211 Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i ledningsgrav
Rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av zink-aluminiun, minst 400 g/m2 och
en yttre beläggning med en minsta tjocklek av 70 μm av epoxi.

Rördelar ska utvändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.

Rördelar ska invändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm. Rördelar för dricksvatten ska uppfylla krav enligt avsnitt 6.9 i
SS-EN 14901-1.

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange för rörsystem kompatibla med tryckrörssystem av plast och för anslutningar
till plastledningar krav enligt ISO 16631.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen ska kompletteras med till exempel fiberarmerat
cementbruk enligt SS-EN 15542

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– utvändig ytbehandling för rördelar om annan än beläggning med epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas

– invändig ytbehandling för rördelar om annan än livsmedelsgodkänd epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas.
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PBB.122 Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, i ledningsgrav
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 598.

Ange

– utvändig ytbehandling och yttre beläggning

– om invändigt korrosionsskydd ska vara av sulfaresistent aluminatcementbruk enligt
SS-EN 598.

PBB.2 Ledning av stålrör i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBB.21 Ledning av stålrör av olegerat stål i ledningsgrav

PBB.211 Ledning av gängade stålrör av handelskvalitet i ledningsgrav

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogningsmetod

– om kemiska gängtätningsmedel inte får användas.

Gängfog
Gängning ska utföras till full gänglängd.

Som tillsatsmedel för tätning ska lin eller band av ren PTFE användas. Lin ska användas
tillsammans med smörj- eller tätningsmedel avsett för tätning av gängfog.

Lin får användas vid en rörledningstemperatur av högst 100 °C och band av PTFE vid
högst 185 °C.

Om gängfog med gängtejp lossas ska ny tejp fästas före nydragning.

Överflödigt tätningsmaterial ska avlägsnas.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.
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PBB.2111 Ledning av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek i
ledningsgrav
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan skyddsbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till
exempel vara rostskyddsmålade

– om T-rör ska vara svängt och om böj ska ha stor radie (typ knärör).

PBB.2112 Ledning av förzinkade stålrör med medelgodstjocklek i
ledningsgrav
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255 och vara varmförzinkade ut- och invändigt
enligt SS-EN 10240.

Böj ska utföras med rördel.

Ange

– material och typ av rördel

– om T-rör ska vara svängt och om böj ska ha stor radie (typ knärör).

PBB.2113 Ledning av skyddsmålade stålrör med stor godstjocklek i
ledningsgrav
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan ytbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till exempel
vara rostskyddsmålade.

PBB.212 Ledning av ståltuber av handelskvalitet i ledningsgrav
Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och
SS-EN 10217-5 samt med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på material och utförande

– om rördel ska vara fabrikstillverkad

– krav på andra rördelar än rörböj

– om SS-EN 10216-1 ska åberopas i tillämpliga delar för sömlösa rör och rördelar.

Manhål
Ange under aktuell kod och rubrik krav på utförande av manhål.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 11

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog
och flänsfog om kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas och hur
kontaktanordning ska utföras.

Ange lagning, reparation av rörs korrosionsskydd och motsvarande behandling av
anslutningsdetaljer för kopparlina under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-1.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.

Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-1
ska gälla för flänsmått.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall att svetsförband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBB.213/1 eller
ange vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans- eller
kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.
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Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik typ av koppling.

PBB.2121 Ledning av icke ytbehandlade ståltuber i ledningsgrav

PBB.2122 Ledning av ytbehandlade ståltuber i ledningsgrav
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rördelar ska utvändigt vara isolerade med polyuretan enligt SS-EN 10290.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande kvalitet.

Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas
och för rördelar om annan kvalitet än motsvarande SS-EN 10298 ska användas.

PBB.2123 Ledning av isolerade ståltuber med mantelrör, i ledningsgrav
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– utvändig ytbehandling

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

PBB.21231 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av polyeten, i ledningsgrav
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBB.21232 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av plåt, i ledningsgrav
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBB.213 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål i ledningsgrav

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN
ISO 9606-1. Intyget ska efter begäran visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för
material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 13

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svetsförbands rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBB.213/1.

TABELL AMA PBB.213/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för
godkännande

Provningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 11666Acceptansnivå 2Ultraljud

SS-EN ISO 23278Acceptansnivå 2XMagnetpulver

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå klass CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakuumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBB.213/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– om skyddsgas ska användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt
arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas ska användas både på
insida och utsida av svetsförband för rörledning

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15610,
SS-EN ISO 15611, SS-EN ISO 15612, SS-EN ISO 15613 eller SS-EN ISO 15614-1 ska
tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange vid behov kravnivå

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

PBB.2131 Ledning av icke fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål i
ledningsgrav
Sömlösa tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10216-2 och längssvetsade
tryckkärlsrör enligt SS-EN 10217-2. För mått gäller SS-EN 10220.

Spiralsvetsade tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10217-1 alternativt
SS-EN 10217-5.

För rördelar gäller i tillämpliga delar samma krav som för rör.
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Ange

– transporterat medium i rörledning

– beräkningstryck

– beräkningstemperatur

– godstjocklek

– fogtyp

– svetsstandard

– krav på verifieringsnivå enligt YE för rör och rördelar

– krav på metod för kapning och rörbearbetning.

Beakta att rörledningsstandarder föreskriver särskilda materialsorter och behandlingar
(till exempel tätat) för vissa tryck- och temperaturområden. Ange om andra krav på
materialkvalitet och behandling än i AMA angivet ska gälla.

PBB.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör i ledningsgrav

Fjärrvärmerör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– antal medierör

– krav på material och utförande på medierör

– nominell storlek, ytterdiameter och godstjocklek för medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör

– eventuella krav på ytbehandling av medierör, till exempel för oisolerade rör i
kammare.

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBB.21321 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten i ledningsgrav

Fogning
Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.
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Fogning av medierör
Svetsbok ska föras där svetsskarv samt ansvarig svetsare framgår.

Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de angivna i Energiföretagens
tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och
fjärrkyleledningar.

Fjärrvärmerör
Ange L-, Z- och U-bågar under PCC.41221.

Ange

– förläggningsmetod, förvärmd eller kallförlagd

– hur förvärmning ska utföras

– förvärmningstemperatur.

PBB.21322 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av stål i ledningsgrav

Fjärrvärmerör
Ange ytbehandling och eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Ange

– om andra krav för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska bestämmelse
D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar ska gälla

– högsta tillåtna riktningsändring vid fog.

PBB.217 Trumma av rör av vågprofilerad, förzinkad stålplåt, i
ledningsgrav

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 3 enligt YE.

Skarvar och tvärgående förband ska vara konstruerade så att delar inte kan glida isär
och så att konstruktionens bärförmåga inte blir lägre vid skarv än för elementet i
övrigt.

Längsgående förband ska vara konstruerade så att uppträdande krafter och moment
kan överföras.

Konstruktioner ska utformas så täta att inläckning av kringfyllningsmaterial med
kornstorlek större än 0,2 mm förhindras.

Rör med cirkulärt tvärsnitt ska vara utförda enligt tabell AMA PBB.217/1. Annan
likvärdig rörtyp får användas efter beställarens godkännande.
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TABELL AMA PBB.217/1.  RÖRTYPER, TRUMMOR AV VÅGPROFILERAD FÖRZINKAD

STÅLPLÅT

BeskrivningRör av typ

Två eller flera plåtar per ring. Längsgående förband med minst 10 skruvförband
Ø  ≥ 16 mm per meter. Vågprofilering med mått 125×30 mm eller 100×20 mm

A

Spiralfalsade. Vågprofilering med mått 38×6 mm eller 68×13 mm. Dubbelfals
med dubbellåsning

D1

Spiralfalsade. Vågprofilering med mått 125×26 mm eller 100×20 mm. Dubbelfals
med dubbellåsning

D2

Plåtmaterial
Plåtmaterial till rör av typ A ska uppfylla krav för stål EN 10025-S235JR enligt
SS-EN 10025-2.

Plåtmaterial till rör av typ D ska uppfylla krav för DX51D+Z enligt SS-EN 10346.

Tillåtna minustoleranser för plåttjocklek ska vara enligt tabell AMA PBB.217/2.

TABELL AMA PBB.217/2. MINUSTOLERANSER FÖR OLIKA NOMINELLA PLÅTTJOCKLEKAR

(INKLUDERANDE METALLISKT KORROSIONSSKYDD) FÖR TRUMMOR AV VÅGPROFILERAD

FÖRZINKAD STÅLPLÅT

Tillåten avvikelse, mmNominell tjocklek, mm

0,091,2

0,111,5

0,132,0

0,152,5

0,173,0

0,233,5

0,264,0

Plåttjocklekar till trummor för väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg framgår
av tabell AMA PBB.217/3.
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TABELL AMA PBB.217/3. TRUMMA, ERFORDERLIG PLÅTTJOCKLEK - VÄG, PLAN O D

KATEGORI A SAMT JÄRNVÄG

Erforderlig plåttjocklek 1), mm

D2D1D1ARör av typ

125x26 mm68x13 mm38x6 mm

Nominell diameter, mm

––1,2–200 2)

–1,51,5–300 2)

–1,5––400 2)

2,02,0–2,0500

2,02,0–2,0600

2,02,0–2,0800

2,02,5–2,01 000

2,02,5–2,51 200

2,53,0–2,51 400

3,0––3,01 600

3,0––3,01 800

3,5––3,52 000

1) Plåttjocklek gäller för fyllningshöjd 0,6-6,0 m.
2) Minsta fyllningshöjd 0,4 m vid användning som sidotrumma eller som trumma under GC-väg.

Ange

– rör av typ – A, D1 eller D2 – och dimension

– för rör av typ D1 och D2 om plåt av stål ska vara varmförzinkad eller aluzinkbelagd

– om korrosionsskydd ska vara metalliskt eller kombinerat

– vid kombinerat korrosionsskydd val av färgsystem.

Beakta att erforderlig plåttjocklek beror på konstruktionstyp och fyllningshöjd.

Korrosionsskydd
Alla konstruktionsdelar ska vara korrosionsskyddade. Skarvelement och
förekommande svetsförband i plåt ska ha korrosionsskydd minst motsvarande det
för övriga delar av konstruktionen.

Plåt till rör ska ha metalliskt korrosionsskydd eller kombinerat korrosionsskydd.

Kombinerat korrosionsskydd får utföras med färgsystem som uppfyller grundkrav
eller med särskilt nötningsbeständiga och portäta färgsystem.

Olika korrosionsskydd får användas på konstruktionens ut- och insida.
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Metalliskt korrosionsskydd
Korrosionsskydd för olika rörtyper ska vara enligt tabell AMA PBB.217/4.

TABELL AMA PBB.217/4. METALLISKT KORROSIONSSKYDD FÖR TRUMMOR AV

VÅGPROFILERAD FÖRZINKAD STÅLPLÅT

AnvändningsområdeKorrosionsskydd

Rör av typ AStyckevis varmförzinkning
SS-EN ISO 1461

Spiralfalsade rör av typ D1, D2Kontinuerligt varmförzinkad stålplåt
SS-EN 10346 DX51D+Z600

Spiralfalsade rör av typ D1, D2Kontinuerligt aluzinkbelagd stålplåt
SS-EN 10346 DX51D+AZ185

Skikttjocklek på varmförzinkning ska provas med magnetisk metod enligt SS-EN
ISO 2178. Provningsresultatet ska redovisas för beställaren.

Skruv och mutter ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684. Krav på
korrosionsskydd för monteringsdetaljer gäller före montering.

Varmförzinkad plåt av stål laminerad med plastfilm
Varmförzinkad plåt av stål SS-EN 10346 – DX51D+Z600 ska vara laminerad på båda
sidor med plastfilm av polyeten. Laminering ska vara utförd före korrugering och ska
utföras enligt AASHTO M246 och ASTM A742/A742M. Plastfilmens tjocklek ska vara
minst 250 μm. Metoden tillåts endast för spiralfalsade trummor.

Kombinerat korrosionsskydd
Provning av vidhäftning ska utföras enligt SS-EN ISO 4624 varvid vidhäftningen
mellan såväl färg och underlag som mellan olika färgskikt ska uppgå till minst 4,0 MPa.
Provningsresultatet ska redovisas för beställaren.

Skikttjocklek på färg ska provas enligt SS ISO 19840. Provningsresultatet redovisas
för beställaren.

Monteringsdetaljer behöver endast förses med metalliskt korrosionsskydd.

För trummor med diameter ≤ 1,0 m ska insidan vara ytbehandlad i sin helhet.

För trummor under tösaltad väg ska utsidan på utstickande ändar vara behandlade
på hela omkretsen intill 1,0 m innanför släntytan.

För trummor i sötvatten ska insidan vara behandlad på konstruktionens hela längd
samt ändarnas utsida upp till minst 0,5 m över medelvattenytans nivå och fram till
en punkt belägen minst 1,0 m innanför släntytan vid medelvattenytans nivå, i enlighet
med figur AMA PBB.217/1.

För trummor i salthaltigt eller bräckt vatten ska hela in- och utsidan upp till minst
0,5 m över medelvattenytans nivå vara behandlad.
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FIGUR AMA PBB.217/1. UTSTRÄCKNING AV KOMBINERAT KORROSIONSSKYDD PÅ

TRUMMOR I SÖTVATTEN.

Färgsystem som uppfyller grundkrav
Underlag för färg som uppfyller grundkrav ska utgöras av metalliskt korrosionsskydd
som ska vara förbehandlat genom rengöring och svepblästring med lågt tryck till
ytråhet motsvarande yta "fin" enligt SS-EN ISO 8503-2 (G). Ytan ska vara fri från
fetter och vattenlösliga föroreningar.

Vid svepblästring får högst 10 μm av det varmförzinkade skiktets tjocklek och högst
5 μm av aluzinkskiktets tjocklek ha avverkats.

Målning ska utföras med epoxifärg varvid färgskiktets totala tjocklek ska vara minst
200 μm.

Särskilt nötningsbeständigt och portätt färgsystem
Underlag för särskilt nötningsbeständigt och portätt färgsystem ska utgöras av
styckvis varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Underlaget ska vara förbehandlat
genom rengöring och svepblästring med lågt tryck till ytråhet motsvarande yta "fin"
enligt SS-EN ISO 8503-2. Ytan ska vara fri från fetter och vattenlösliga föroreningar.

Vid svepblästring får högst 10 μm av det metalliska korrosionsskyddets tjocklek
avverkas.

UTFÖRANDEKRAV

Skarvar och förband
Skarvar ska utföras enligt leverantörens anvisningar.
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Märkning
Rör ska ha beständig märkning som anger

– tillverkare – namn eller varumärke

– dimension

– rörtyp

– plåttjocklek

– korrosionsskydd.

PBB.22 Ledning av rör av legerat stål i ledningsgrav
Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Mekanisk bearbetning
som kapning och slipning på låglegerat material ska utföras åtskilt från rostfritt
material.

PBB.221 Ledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål, i ledningsgrav

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas för att oxidationsgraden ska
vara mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Ange

– om svetsarbete ska utföras av svetsare med giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 för svetsning av rostfritt stål och om intyget efter begäran ska
visas upp för beställaren

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer om kontroll av
svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311. Ange i så fall att svetsförband
ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBB.222/1 eller ange vilka provningsmetoder
som ska användas och för vilken acceptans- eller kvalitetsnivå respektive
provningsmetod svetsarbetet ska godkännas.
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Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBB.222 Ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål, i ledningsgrav

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 och intyg för svetsning av rostfritt stål. Intyget ska efter begäran
visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för material, metod och svetsläge för det
aktuella svetsarbetet.

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas så att oxidationsgraden blir
mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBB.222/1.

TABELL AMA PBB.222/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för godkännandeProvningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBB.222/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15613 eller
SS-EN ISO 15614-1 ska tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange
kravnivå där så erfordras

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändig från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBB.2221 Ledning av icke fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål i
ledningsgrav

PBB.2222 Ledning av fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål i
ledningsgrav
Ange, om så är tillämpligt, krav med hänvisning till Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBB.3 Ledning av kopparrör i ledningsgrav

PBB.31 Ledning av raka kopparrör i ledningsgrav
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 1057.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om rör får eller ska levereras i ring

– antal medierör

– om rör ska vara hårdbearbetade (R290) eller mjukglödgade (R220)
enligt SS-EN 1057

– ytterdiameter och godstjocklek

– hur rör ska fogas.

PBB.311 Ledning av oisolerade raka kopparrör i ledningsgrav

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 23

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



PBB.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, i
ledningsgrav

Fjärrvärmerör
Rör och rördelar ska vara utförda enligt Energiföretagens D:213 Tekniska bestämmelser
för kopparrör i fjärrvärmesystem.

Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik materialkrav för isolering respektive mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar
angivna.

Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, hårdlödning eller presskoppling.

Ange om fogning av kopparrör ska utföras av personal som avlagt kompetensprov
enligt SS-EN ISO 13585.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBB.3131 Ledning av raka kopparrörmed isolering avpolyuretanochmed
mantelrör av polyeten i ledningsgrav

PBB.3132 Ledning av raka kopparrör med isolering av mineralull och med
mantelrör av polyeten i ledningsgrav

PBB.4 Ledning av betongrör i ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och SS 227000.

Rör och rördelar ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare och
tillverkningsdatum samt andra uppgifter som är nödvändiga för rörens identifiering.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– av oljeresistent kvalitet till exempel typ WG enligt SS-EN 681-1

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Ange rörbro av betongelement, så kallad multipelkonstruktion, under GBC.116.
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Beakta kompletterande anvisningar för betongrör enligt i Svenskt Vatten P99.

PBB.41 Ledning av betongrör, tryckrör, i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik

– uppgifter som erfordras för val av rör och rördelar, det vill säga dimensionerande
inre vattentryck, läggningsdjup, trafiklast, kringfyllning (material och utförande)
med mera

– hur rör ska vara märkta

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBB.411 Ledning av betongrör, högtrycksrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för angivna yttre påkänningar och angivet
dimensionerande invändigt tryck.

Raka rör ska vara spännarmerade.

Rör och rördelar ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter.

Täthetskontroll av rör ska utföras med vatten till det tryck vid vilket betongen i
rörväggen varken är utsatt för tryck- eller dragpåkänning. Vid täthetskontroll ska
gummiring i fogar användas som är avsedd för rörtypen. Provtrycket ska ha kvarstått
minst fem minuter utan läckning. Endast mindre fuktfläckar på betongytan får ha
förekommit.

Rördelar ska ha provats enligt metod som visar att samma hållfasthet och täthet som
för raka rör har uppnåtts.

Ange fogtyp, rullfog eller glidfog.

PBB.412 Ledning av betongrör, lågtrycksrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för ett invändigt och utvändigt tryck om
5 bar (0,5 MPa).

Ange

– om annat dimensionerande invändigt eller utvändigt tryck intill 5 bar (0,5 MPa) ska
gälla, till exempel dimensionerande utvändigt grundvattentryck

– om rör och rördelar ska vara armerade

– hållfasthetsklass enligt Svenskt Vatten P99.
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PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik

– hållfasthetsklass för rör i rörgrav, på pålad betongplatta respektive
genomtryckningsrör enligt Svenskt Vatten P99

– om rör ska vara av betong med förhöjd motståndskraft mot korrosion från
svavelvätebildning

– för ledningar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1916
och SS 227000.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange för rör och rördelar av oarmerad och armerad betong till dagvattenledning att
krav på hållfastheter enligt PBB.43 ska uppfyllas.

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav
Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare användas. För
dimension DN ≤ 400 mm ska längden vara ≤ 0,5 m.

För längdanpassning till rördelar och stigrör för brunnar ska kortrör användas.

Ange

– om rör och rördelar ska vara armerade

– om kortrör ska användas vid passage av utspetsningar

– rörlängd för kortrör vid anslutning till brunn respektive passage av utspetsning

– om rör ska vara med ovalt rörtvärsnitt typ äggformade rör med fot

– om rör med diameter ≤ 400 mm ska vara av typ falsrör

– om verifiering av rör och rördelar ska utökas till nivå 2+ enligt CPR och uppfylla
kraven för Nordcerts produktcertifiering BBC eller vara tredjepartsverifierade till
motsvarande nivå

– om betongledning ska läggas på betongplatta eller pålad betongplatta med angiven
bredd.

Ange betongplatta för ledning och om betongledning ska undergjutas med betong
under EBE.21511.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBB.423 Ledning av betongrör, dränrör, i ledningsgrav
Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– krav för ledningen på till exempel nivåer, lutningar och avstånd från byggnadsdelar
eller motsvarande

– krav på maximalt tillåten riktningsavvikelse.

PBB.43 Trumma av rör av betong, i ledningsgrav
Avser även multipelkonstruktioner.

Ange

– om fogar endast ska vara täta mot inläckage av fyllningsmaterial

– om trumöga ska förses med galler.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör och rördelar av oarmerad betong till trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass
90 enligt SS-EN 1916 och kompletterande krav i SS 227000.

Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter ≤ 1 200 mm till trumma ska
vara av lägst hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i
SS 227000.

Rör och rördelar av armerad betong med innerdiameter större än 1 200 mm till trumma
ska vara av lägst hållfasthetsklass 135 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i
SS 227000.

Väg, plan o d kategori A
Rör och rördelar av betong med innerdiameter större än 1 000 mm under väg ska
vara armerade.

Järnväg
Rör och rördelar av betong under järnväg ska vara armerade.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare med längd
≤ 1,0 m användas.
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PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

Regnbäddar
Beakta

– om dagvatten ska ledas in ytligt till regnbädd eller med intag under markytan, se
DCL.241 respektive DCL.242

– då brunn ska användas som bräddavlopp att vatten ska dämma innan bräddning
sker ner i brunnen, se DCL.241

– då brunn ska användas som inloppsbrunn att den ska kompletteras med rörledning
med T-rör.

Ange under aktuell kod och rubrik rörledning med T-rör, för avskiljning och bräddning,

Ange brunn under aktuell kod och rubrik under PDB.5.

PBB.51 Ledning av plaströr, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.511 Ledning av PVC-rör, tryckrör, i ledningsgrav

PBB.5111 Ledning av PVC-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 1452-1 till och med
SS-EN ISO 1452-5. Rördelar ska vara formsprutade eller fabrikstillverkade av rör
genom värmeformning samt vara i lägst samma tryckklass som rör.

Rördelar får alternativt vara av plastbelagd aluminiumlegering eller plastbelagt gjutjärn
av lägst samma tryckklass som rör.

Ange

– tryckklass alternativt SDR-klass

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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PBB.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i ledningsgrav
Rör 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.

Övriga rördelar upp till 225 mm ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rördelar utöver dimensioner ovan ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
blå rand eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt
med rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och
med SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.
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Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange fogmetod.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.
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Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsfog och sadelgrensrör får ingen provkropp uppvisa mer än
33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.
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Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBB.5122 Ledning avPE-rör, standardiserade tryckrör, isolerade ochmed
mantelrör, i ledningsgrav
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på tryckklass, material och utförande på medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

Beakta utförandekrav för fogning under PBB.5121.

PBB.51221 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten, i ledningsgrav
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBB.51222 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av plåt, i ledningsgrav
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBB.513 Ledning av GRP-rör, tryckrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.
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PBB.5131 Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Ange vid förankring av system som inte är dragsäkra utförande av stödblock och
dylikt av betong under aktuell kod och rubrik i under EBE.2151.

Fogning
Ange

– fogtyp och fogningsmetod

– i ett system som inte är dragsäkert vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

Fog med koppling
Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange typ av koppling.

PBB.514 Ledning av PEX-rör, tryckrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt DIN 16892.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Rördelar ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna
dokumenteras med provningsintyg eller på annat lämpligt sätt.
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Ange

– typ av koppling

– dimensioner

– tryckklass.

Ange brunn på värmeledning för avstängning, anslutning, avtappning, avluftning och
dylikt under PDD.

Fogning

Fog med koppling
Fog med koppling ska vara anpassad för det avsedda ändamålet och utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

PBB.5141 Ledning av PEX-rör, tryckrör, icke isolerade, i ledningsgrav
Rör för markvärme ska lagras och installeras enligt leverantörens anvisningar.
Installationen ska anpassas till den aktuella markens ytskikt.

Markvärmesystemet ska stå under tryck medan markåterställningen utförs.

Rörslingorna ska fixeras och avståndet dem emellan ska vara detsamma för hela ytan.
Fria rörändar ska vara tillslutna under läggningen.

Böjningsradie ska vara så stor att veckning av rörets tvärsnitt inte sker.

Rör ska sammanfogas med typgodkända kopplingar.

Tryck- och täthetskontroll av värmesystem ska uppfylla uppställda tryck- och
täthetskrav. Kontroll av slingorna i systemet ska utföras innan återfyllning.

Avser rör för markvärme.

Ange

– SDR-klass

– läggningsdjup och centrumavstånd för slingrör.

Beakta om markvärmerör ska ingå i ett system som kräver syrediffusionsspärr.

Beakta att projektspecifika krav behöver anges under koder för fyllning,
markbeläggning med mera beroende på hur markvärmen utformas i det aktuella
projektet.

Ange matarrör och fördelarrör av PE för markvärmesystem under PBB.5121.

Ange brunnar under PDD.

Ange tryck- och täthetskontroll under YHB.1224.

Ange styrning och reglering för markvärmesystem i teknisk beskrivning i anslutning
till AMA EL och temperaturgivare i teknisk beskrivning i anslutning till AMA VVS & Kyla.

PBB.5142 Ledning avPEX-rör, tryckrör, för förläggning i block av cellplast,
i ledningsgrav
Rörledning ska förläggas i isolerande element av cellplast.
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Montage enligt leverantörens anvisningar.

Rör ska sammanfogas med typgodkända kopplingar.

Rör och rördelar för fjärrvärme ska vara utförda enligt Energiföretagens D:214 Tekniska
bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem.

Ange

– antal och typ av medierör

– specifika krav på material och utförande för rör och rördelar på medierör

– krav på rör med syrediffusionsspärr

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Ange rörförläggning i cellplastblock under DBG.1123.

PBB.5143 Ledning av PEX-rör, tryckrör, isolerade och med mantelrör, i
ledningsgrav
Medierör och rördelar ska vara utförda enligt Energiföretagens D:214 Tekniska
bestämmelser för PEX-rör med kopplingar i fjärrvärmesystem.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på material och utförande på medierör

– antal medierör

– krav på rör med syrediffusionsspärr

– materialkrav för isolering respektive mantelrör.

PBB.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav
Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange för rör och rördelar av plast till avloppsrör att krav på styvhetsklass enligt PBB.55
ska uppfyllas.

PBB.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1401-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.
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Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. Gummiring
får vara av typ WH enligt SS-EN 681-2 i dimension upp till 250 mm.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBB.5212 Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBB.5213 Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12666-1. Rör ska vara av styvhetsklass
minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av
styvhetsklass SN8.

Ange om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till SS-EN 12201-5 i
stället för krav enligt SS-EN 12666-1 för att uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
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Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1. För godkänd
svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.
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Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetssvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elsvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av sadelgrensrör ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsfog och sadelgrensrör får ingen provkropp uppvisa mer än
33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav, till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard, ska gälla

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.
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Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.
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Fogning
Ange

– fogmetod och krav på fogtäthet

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsarbete

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Dokumentation av svetsparametrar ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll
enligt DVS 2207-1.

Fog med koppling
Spännband ska efterdras.

Rör för utjämningsmagasin o d
Ange

– material och typ av ledning

– invändig dimension

– annan styvhetsklass (SN-klass) än i AMA angiven

– om förankring mot uppflytning behövs.

Intags- och utloppsledning
Ange

– invändig dimension

– annan styvhetsklass (SN-klass) än i AMA angiven

– krav på extrudersvetsning utöver i AMA angivna krav.

Ange intags- och utloppsledning av rör enligt SS-EN 12201-1 och SS-EN 12201-2 under
PBB.5121.

Ange kontroll av fogning genom extrudersvetsning under YHB.1312.
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PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange fogmetod.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. Gummiring
får vara av typ WH enligt SS-EN 681-2 i dimension upp till 250 mm.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

Dokumentation av svetsparametrar ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll
enligt DVS 2207-1.

Ange

– krav på utbildning av och erfarenhet för svetsare för aktuella metoder och arbeten
och om intyg efter begäran ska visas upp för beställaren

– om fogning ska utföras med stumsvetsning eller elektrosvetsning

– en högre styvhetsklass än i AMA angivet för rör som ska svetsas.

PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 41

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar kan uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBB.5217 Ledning av GRP-rör, markavloppsrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBB.52171 Ledning av GRP-rör, standardiserade markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör, rördelar och skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör.

Ange intags- respektive utloppsledning av GRP-rör under PBB.5131 och under PBH.5131.

Fogning
Fog ska utföras med skarvmuff och gummiring som är godkända av rörtillverkaren
och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och eventuell
mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1. Fogning ska i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp och fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBB.52172 Ledning av GRP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
ledningsgrav
Ange styvhetsklass (SN-klass).

42 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Fogning
Ange

– material för och typ av in- eller utvändig skarvmuff

– om gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

PBB.5218 Ledning av rör av modifierade plastmaterial, markavloppsrör, i
ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar av mineralförstärkta PP-rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 14758-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBB.53 Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav för ledningen på till exempel nivåer, lutningar och avstånd från byggnadsdelar
eller motsvarande

– krav på maximalt tillåten riktningsavvikelse

– för dränledning i växtbädd eventuellt översvämningsskydd med bräddbrunn och
dylikt.

PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS 3520.

Ange

– om rör ska vara invändigt profilerade eller invändigt släta

– typ av intagsöppning enligt SS 3520

– om så erfordras, rörmaterial, PVC, PE eller PP

– eventuell komplettering av ledning, till exempel med utvändigt påmonterat
kokosfilter, plastfiberfilter eller geotextil.
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PBB.532 Ledning av plaströr, fabrikatspecifika dränrör, i ledningsgrav
Ange rörtyp.

PBB.54 Ledning av plaströr, infiltrationsrör, i ledningsgrav

PBB.55 Trumma av plaströr i ledningsgrav
Ange under aktuell kod och rubrik

– rörmaterial – PVC, PE eller PP

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
För trafikerade ytor ska trumma av rör av plast vara av styvhetsklass minst SN8.

För ytor som inte är trafikerade ska trumma av rör av plast vara av styvhetsklass
minst SN4.

För järnväg ska trumma av rör av plast vara av styvhetsklass minst SN8.

Styvhetsklass ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Svetsning av PE- och PP-rör
Ange om intyg på utbildning ska visas upp för beställaren.

Stum- och elektrosvets
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

Dokumentation av svetsparametrar ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll
enligt DVS 2207-1.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Ange

– om fogning ska utföras med stumsvetsning eller elektrosvetsning

– en högre styvhetsklass än i AMA angivet för rör som ska svetsas.

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.
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Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

PBB.551 Trumma av plaströr, standardiserade markavloppsrör, i
ledningsgrav
Avser trumma av standardiserade markavloppsrör av

– PVC med DN ≤ 1 000 mm för SN 4 och SN 8

– PP med DN ≤ 1 600 mm för SN 4 och SN 8

– PE med DN ≤ 1 600 mm för SN 4

– PE med DN ≤ 1 200 mm för SN 8.

Beakta krav vid trafikerade ytor, se PBB.55.

Ange nominell ytterdiameter DN/Dy eller nominell innerdiameter DN/Di.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar av PVC ska uppfylla krav enligt SS-EN 1401-1. Rörens slaghållfasthet
vid −10 °C ska vara minst 1,0 m vid provning enligt SS-EN 1401-1.

Rör och rördelar av PP ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1. Rörens slaghållfasthet
vid −10 °C ska vara minst 1,0 m vid provning enligt SS-EN 1852-1.

Rör och rördelar av PE ska uppfylla krav enligt SS-EN 12666-1.

PBB.552 Trumma av plaströr, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
ledningsgrav
Avser trumma av fabrikatspecifika markavloppsrör av

– PVC med DN ≤ 1 200 mm för SN 4 och SN 8

– PP med DN ≤ 1 200 mm för SN 4 och SN 8

– PE med DN ≤ 1 200 mm för SN 4 och SN 8.

Ange nominell ytterdiameter DN/Dy eller nominell innerdiameter DN/Di.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar av PVC eller PP ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1. Trumma ska
vara av lättviktsrör av typ B med slät insida och profilerad utsida och enligt
SS-EN 13476-3. Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska vara minst 1,0 m vid provning
enligt SS-EN 13476-3.

Rör och rördelar av PE ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1. Trumma ska vara av
lättviktsrör av typ B med slät insida och profilerad utsida och slät insida enligt
SS-EN 13476-3. Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska vara minst 1,0 m vid provning
enligt SS-EN 13476-3.
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PBB.553 Trumma av plaströr, övriga markavloppsrör, i ledningsgrav
Avser trumma av rör av plast som inte kan beskrivas under PBB.551 eller PBB.552.

Ange dimension.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Godstjockleken i rörets eller rördelens innervägg får ingenstans understiga
0,005 gånger nominella innerdiametern plus 0,5 mm. Övriga rörväggar får inte i
någon punkt vara tunnare än 0,5 mm.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska vara minst 1,0 m vid provning enligt
SS-EN 13476-2, annex H, eller SS-EN 13476-3, annex H. Rör ska kunna deformeras
minst 30 procent i ringled utan att sprickor, delamineringar eller brott uppstår enligt
SS-EN ISO 13968. Provning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 9969, varvid rörets
deformation ökas med jämn hastighet, 2 procent per minut. Belastningen ska därvid
öka under hela provningen upp till och med 30 procents deformation.

TABELL AMA PBB.553/1.  VIKTER FÖR PROV AV SLAGHÅLLFASTHET

Fallvikt, kgNominell rördiameter, mm

9,0< 300

12,5≥ 300

Rör ska kunna deformeras minst 30 procent i ringled utan att sprickor, delamineringar
eller brott uppstår. Provning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 9969, varvid rörets
deformation ökas med jämn hastighet, 2 procent per minut. Belastningen ska därvid
öka under hela provningen upp till och med 30 procents deformation.

Märkning
Rör ska ha beständig märkning som anger

– tillverkare (namn eller varumärke)

– råmaterial (PE, PVC eller PP)

– ringstyvhet (kPa)

– nominell storlek angiven i millimeter

– tillverkningstidpunkt (år och månad).

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Rör ska levereras med fast eller lös muff. Fogsystem försett med elastisk tätning ska
ha tätningsdjup A (mm) som minst uppgår till i figur AMA PBB.553/1 angivna värden.
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FIGUR AMA PBB.553/1. MUFF, TÄTNINGSDJUP.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBB.8 Ledning av rör av diverse material i ledningsgrav

PBB.81 Ledning av trärör i ledningsgrav
Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1.

Virke för användning till rör ska vara av furu eller gran kvalitet lägst sort G4-1.

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.

Stavar som bildar rörvägg ska vara försedda med not och spont samt invändigt vara
hyvlade i cirkelform. Vid stavändar ska slitsar vara utsågade för två tätningsbleck.

Tätningsbleck ska vara utförda av stål med bredd cirka 30 mm och med längd
motsvarande stavbredden ökad med 2–4 mm.

Band, bandlås och andra ståldetaljer ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Avser till exempel intags- och utloppsledningar.
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Virke av impregnerad av furu rekommenderas.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om virke ska vara av furu eller gran

– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker

– för impregnerat virke av gran att krav enligt LFB.12 gäller och ange träskyddsklass

– om ytbehandling med varmförzinkning av band, bandlås och andra ståldetaljer än
plattstål inte erfordras. Ange alternativt krav på korrosionsbeständig stålkvalitet.

PBB.811 Ledning av trärör, tryckrör, i ledningsgrav
Träskarvar mellan stavar ska placeras inbördes förskjutna halva stavlängden. Över
skarvarna ska tätningsförband av plattstål med underliggande asfaltpapp monteras.

Rör ska vara utförda för angivet dimensionerande inre övertryck.

Ange

– dimensionerande inre övertryck

– om plattstål ska vara varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 och om
varmförzinkningens minsta tjocklek ska vara enligt råd i Nationell bilaga NA till
SS-EN ISO 1461.

PBB.812 Ledning av trärör, avloppsrör, i ledningsgrav
Tvärskarvar mellan stavar ska förskjutas inbördes minst 1 m.

PBB.82 Ledning av tegelrör, normenliga dränrör, i ledningsgrav
Ange

– krav för ledningen på till exempel nivåer, lutningar och avstånd från byggnadsdelar
eller motsvarande

– krav på maximalt tillåten riktningsavvikelse.

PBB.83 Ledning av polymerbetongrör, i ledningsgrav
Rör och rördelar för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 14636-1.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Fogning
Ange

– typ av fog

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING
Dragspänning i rörvägg får under infodringsskedet inte överstiga av tillverkaren
angivet högsta värde.
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Avser rörledning i skyddsledning och i foderrör i mark och i borrhål i berg.

Ange under aktuell kod och rubrik

– utformning av stöd

– placering av och avstånd mellan stöd

– om rörledning av PE inte behöver särskilt stöd

– utformning av ändförslutning och om infodringsrör ska ändförankras.

Åberopa principritning PBC om den är tillämplig.

Ange vid kontaktinjektering i borrhål att rörledning ska centreras i borrhålet.

Ange skyddsledning i ledningsgrav under PBB och skyddsledning genom rörtryckning
under PBF.

Ange installation av infodringsledning i befintlig ledning under PBG.

Ange kontaktinjektering i borrhål i berg under aktuell kod och rubrik under CDE.12.

Ange förankring med boja av ledning i skyddsledning, om inte dragsäker fog
föreskrivits, under aktuell kod och rubrik under PCC.11.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att rörstöd är fästade, hela och rena och är placerade enligt föreskrift

– att ändförslutning/proppning av skyddsrörsände är stadigt monterad.

PBC.1 Ledning av gjutjärnsrör i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBC.11 Ledning av gråjärnsrör i skyddsledning

PBC.112 Ledning av gråjärnsrör, avloppsrör, i skyddsledning

PBC.1121 Ledning av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 877.

Fogning
Fogning ska utföras med mekanisk koppling med gummitätning.

Mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummitätning ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.
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Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av rostfritt stål.

PBC.12 Ledning av segjärnsrör i skyddsledning
För rör av segjärn ska dragkraft och avvinkling följa tillverkarens anvisning.

Vid lyftning av rör och rördelar ska lyftstroppar av textil användas.

PBC.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, i skyddsledning
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser med dragsäker lång muff enligt tabell
AMA PBC.121/1.

TABELL AMA PBC.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR OCH RÖRDELAR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Rördelar
med muff

Oförankrat
kort muff

Dragsäkert
lång muff

C100C40C100DN80 – DN100

C64C40C64DN125 – DN200

C50C40C50DN250 – DN300

C40C30C40DN350 – DN500

C30C25C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
korta muffar

– om ledning ska vara utförd i ett system som inte är dragsäkert, med oförankrade
korta muffar

– om annan klass för rör och rördelar än enligt tabell AMA PBC.121/1 ska användas,
till exempel godstjockleksklass enligt följande: Raka rör och rördelar ska vara utförda
och provade enligt SS EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.
Rördelar ska vara av klass K12, med undantag för T-rör som ska vara av klass K14.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogtyp för täthet respektive dragsäkring

– vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.
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Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

PBC.1211 Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i skyddsledning
Rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av zink-aluminiun, minst 400 g/m2
och en yttre beläggning med en minsta tjocklek av 70 μm.

Rördelar ska utvändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.

Rördelar ska invändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm. Rördelar för dricksvatten ska uppfylla krav enligt avsnitt 6.9 i
SS-EN 14901-1.

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange för rörsystem kompatibla med tryckrörssystem av plast och för anslutningar
till plastledningar krav enligt ISO 16631.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen ska kompletteras med till exempel fiberarmerat
cementbruk enligt SS-EN 15542

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– utvändig ytbehandling för rördelar om annan än beläggning med epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas

– invändig ytbehandling för rördelar om annan än livsmedelsgodkänd epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas.

PBC.1212 Ledning av isolerade segjärnsrör, tryckrör med mantelrör, i
skyddsledning
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– utvändig och invändig ytbehandling på rör och rördelar

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

PBC.12121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, isolerade och med mantelrör
av polyeten, i skyddsledning
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBC.12122 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, isolerade och med mantelrör
av plåt, i skyddsledning
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBC.122 Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 598.

Ange

– utvändig ytbehandling och yttre beläggning

– om invändigt korrosionsskydd ska vara av sulfaresistent aluminatcementbruk enligt
SS-EN 598.

PBC.2 Ledning av stålrör i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBC.21 Ledning av stålrör av olegerat stål i skyddsledning

PBC.211 Ledning av gängade stålrör av handelskvalitet i skyddsledning

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogningsmetod

– om kemiska gängtätningsmedel inte får användas.

Gängfog
Gängning ska utföras till full gänglängd.

Som tillsatsmedel för tätning ska lin eller band av ren PTFE användas. Lin ska användas
tillsammans med smörj- eller tätningsmedel avsett för tätning av gängfog.
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Lin får användas vid en rörledningstemperatur av högst 100 °C och band av PTFE vid
högst 185 °C.

Om gängfog med gängtejp lossas ska ny tejp fästas före nydragning.

Överflödigt tätningsmaterial ska avlägsnas.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

PBC.2111 Ledning av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek i
skyddsledning
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan skyddsbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till
exempel vara rostskyddsmålade.

PBC.2112 Ledning av förzinkade stålrör med medelgodstjocklek i
skyddsledning
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255 och vara varmförzinkade ut- och invändigt
enligt SS-EN 10240.

Böj ska utföras med rördel.

Ange material och typ av rördel.

PBC.2113 Ledning av skyddsmålade stålrör med stor godstjocklek i
skyddsledning
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan ytbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till exempel
vara rostskyddsmålade.

PBC.212 Ledning av ståltuber av handelskvalitet i skyddsledning
Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och
SS-EN 10217-5 samt med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på material och utförande.
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Manhål
Ange under aktuell kod och rubrik krav på utförande av manhål.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog om
kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas och hur kontaktanordning ska
utföras.

Ange lagning och reparation av rörs korrosionsskydd och motsvarande behandling
av anslutningsdetaljer för kopparlina under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall att svetsförband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBC.213/1 eller
ange vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans- eller
kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

PBC.2121 Ledning av icke ytbehandlade ståltuber i skyddsledning

PBC.2122 Ledning av ytbehandlade ståltuber i skyddsledning
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rördelar ska utvändigt vara isolerade med polyuretan enligt SS-EN 10290.
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Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande kvalitet.

Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas
och för rördelar om annan kvalitet än motsvarande SS-EN 10298 ska användas.

PBC.2123 Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, i skyddsledning
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– utvändig ytbehandling

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

PBC.21231 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av polyeten, i skyddsledning
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBC.21232 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av plåt, i skyddsledning
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBC.213 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål i skyddsledning

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1. Intyget ska efter begäran visas upp för beställaren. Intyg ska gälla
för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svetsförbands rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBC.213/1.
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TABELL AMA PBC.213/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för
godkännande

Provningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 11666Acceptansnivå 2Ultraljud

SS-EN ISO 23278Acceptansnivå 2XMagnetpulver

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå klass CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakuumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBC.213/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– om skyddsgas ska användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt
arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas ska användas både på
insida och utsida av svetsförband för rörledning

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15610,
SS-EN ISO 15611, SS-EN ISO 15612, SS-EN ISO 15613 eller SS-EN ISO 15614-1 ska
tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange vid behov kravnivå

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

PBC.2131 Ledning av icke fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål i
skyddsledning
Sömlösa tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10216-2 och längssvetsade
tryckkärlsrör enligt SS-EN 10217-2. För mått gäller SS-EN 10220.

Spiralsvetsade tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10217-1 alternativt
SS-EN 10217-5.

För rördelar gäller i tillämpliga delar samma krav som för rör.

Ange

– transporterat medium i rörledning

– beräkningstryck

– beräkningstemperatur

– godstjocklek
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– fogtyp

– svetsstandard

– krav på verifieringsnivå enligt YE för rör och rördelar

– krav på metod för kapning och rörbearbetning.

Beakta att rörledningsstandarder föreskriver särskilda materialsorter och behandlingar
(till exempel tätat) för vissa tryck- och temperaturområden. Ange om andra krav på
materialkvalitet och behandling än i AMA angivet ska gälla.

PBC.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör i skyddsledning

Fjärrvärmerör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– antal medierör

– krav på material och utförande på medierör

– nominell storlek, ytterdiameter och godstjocklek för medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör

– eventuella krav på ytbehandling av medierör, till exempel för oisolerade rör i
kammare.

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBC.21321 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten i skyddsledning

Fogning
Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Fogning av medierör
Svetsbok ska föras där svetsskarv samt ansvarig svetsare framgår.

Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de angivna i Energiföretagens
tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och
fjärrkyleledningar.
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Fjärrvärmerör
Ange L-, Z- och U-bågar under PCC.41221.

Ange

– förläggningsmetod, förvärmd eller kallförlagd

– hur förvärmning ska utföras

– förvärmningstemperatur.

PBC.21322 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av stål i skyddsledning

Fjärrvärmerör
Ange ytbehandling och eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Ange

– om andra krav för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska bestämmelse
D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar ska gälla

– högsta tillåtna riktningsändring vid fog.

PBC.22 Ledning av rör av legerat stål i skyddsledning
Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Mekanisk bearbetning
som kapning och slipning på låglegerat material ska utföras åtskilt från rostfritt
material.

PBC.221 Ledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål, i skyddsledning

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ledning i bro
Rör och rördelar för stamledning och anslutande ledning från ytavlopp i bro ska vara
utförda av rostfritt stål i kvalitet med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4162 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Fog, rensrör och sandfång ska ha minst samma korrosionsbeständighet som ledning
i övrigt.

Ange godstjocklek på ledning.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.
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Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas för att oxidationsgraden ska
vara mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Ange

– om svetsarbete ska utföras av svetsare med giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 för svetsning av rostfritt stål och om intyget efter begäran ska
visas upp för beställaren

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer om kontroll av
svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311. Ange i så fall att svetsförband
ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBC.222/1 eller ange vilka provningsmetoder
som ska användas och för vilken acceptans- eller kvalitetsnivå respektive
provningsmetod svetsarbetet ska godkännas.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

KONTROLL

Ledning i bro
Spolvattenledning för spolning av stamledning i bro ska provtryckas till 10 bar (1 MPa).

PBC.222 Ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål i skyddsledning

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 och intyg för svetsning av rostfritt stål. Intyget ska efter begäran
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visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för material, metod och svetsläge för det
aktuella svetsarbetet.

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas så att oxidationsgraden blir
mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBC.222/1.

TABELL AMA PBC.222/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för godkännandeProvningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBC.222/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15613 eller
SS-EN ISO 15614-1 ska tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange
kravnivå där så erfordras

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändig från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.
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Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBC.2221 Ledning av icke fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål i
skyddsledning

PBC.2222 Ledning av fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål i
skyddsledning
Ange, om så är tillämpligt, krav med hänvisning till Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBC.3 Ledning av kopparrör i skyddsledning

PBC.31 Ledning av raka kopparrör i skyddsledning
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 1057.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om rör får eller ska levereras i ring

– antal medierör

– om rör ska vara hårdbearbetade (R290) eller mjukglödgade (R220)
enligt SS-EN 1057

– ytterdiameter och godstjocklek

– hur rör ska fogas.

PBC.311 Ledning av oisolerade raka kopparrör i skyddsledning

PBC.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, i
skyddsledning

Fjärrvärmerör
Rör och rördelar ska vara utförda enligt Energiföretagens D:213 Tekniska bestämmelser
för kopparrör i fjärrvärmesystem.

Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik materialkrav för isolering respektive mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.
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Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar
angivna.

Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, hårdlödning eller presskoppling.

Ange om fogning av kopparrör ska utföras av personal som avlagt kompetensprov
enligt SS-EN ISO 13585.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBC.3131 Ledning av raka kopparrörmed isolering avpolyuretanochmed
mantelrör av polyeten i skyddsledning

PBC.3132 Ledning av raka kopparrör med isolering av mineralull och med
mantelrör av polyeten i skyddsledning

PBC.4 Ledning av betongrör i skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och SS 227000.

Rör och rördelar ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare och
tillverkningsdatum samt andra uppgifter som är nödvändiga för rörens identifiering.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– av oljeresistent kvalitet till exempel typ WG enligt SS-EN 681-1

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för betongrör enligt i Svenskt Vatten P99.

PBC.41 Ledning av betongrör, tryckrör, i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– dimensionerande inre vattentryck

– hur rör ska vara märkta

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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PBC.411 Ledning av betongrör, högtrycksrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för angivna yttre påkänningar och angivet
dimensionerande invändigt tryck.

Raka rör ska vara spännarmerade.

Rör och rördelar ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter.

Täthetskontroll av rör ska utföras med vatten till det tryck vid vilket betongen i
rörväggen varken är utsatt för tryck- eller dragpåkänning. Vid täthetskontrollen ska
gummiring i fogar användas som är avsedd för rörtypen. Provtrycket ska ha kvarstått
minst fem minuter utan läckning. Endast mindre fuktfläckar på betongytan får ha
förekommit.

Rördelar ska ha provats enligt metod som visar att samma hållfasthet och täthet som
för raka rör har uppnåtts.

Ange fogtyp, rullfog eller glidfog.

PBC.412 Ledning av betongrör, lågtrycksrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för ett invändigt och utvändigt tryck om
5 bar (0,5 MPa).

Ange

– om annat dimensionerande invändigt eller utvändigt tryck intill 5 bar (0,5 MPa) ska
gälla, till exempel dimensionerande utvändigt grundvattentryck

– om rör och rördelar ska vara armerade

– hållfasthetsklass enligt Svenskt Vatten P99.

PBC.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– hållfasthetsklass för rör i rörgrav, på pålad betongplatta respektive
genomtryckningsrör enligt Svenskt Vatten P99

– om rör ska vara av betong med förhöjd motståndskraft mot korrosion från
svavelvätebildning

– för ledningar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1916 och
SS 227000.

PBC.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i skyddsledning
Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare användas. För
dimension DN ≤ 400 mm ska längden vara ≤ 0,5 m.

För längdanpassning till rördelar och stigrör för brunnar ska kortrör användas.

Ange

– om rör och rördelar ska vara armerade

– om kortrör ska användas vid passage av utspetsningar

– rörlängd för kortrör vid anslutning till brunn respektive passage av utspetsning
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– om rör ska vara med ovalt rörtvärsnitt typ äggformade rör med fot

– om rör med diameter ≤ 400 mm ska vara av typ falsrör

– om verifiering av rör och rördelar ska utökas till nivå 2 enligt YE och uppfylla kraven
för Nordcerts produktcertifiering BBC eller vara tredjepartsverifierade till
motsvarande nivå

– om betongledning ska läggas på betongplatta eller pålad betongplatta med angiven
bredd.

Ange betongplatta för ledning och om betongledning ska undergjutas med betong
under EBE.21511.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBC.5 Ledning av plaströr i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

PBC.51 Ledning av plaströr, tryckrör, i skyddsledning

PBC.511 Ledning av PVC-rör, tryckrör, i skyddsledning

PBC.5111 Ledning av PVC-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 1452-1 till och med
SS-EN ISO 1452-5. Rördelar ska vara formsprutade eller fabrikstillverkade av rör
genom värmeformning samt vara i lägst samma tryckklass som rör.

Rördelar får alternativt vara av plastbelagd aluminiumlegering eller plastbelagt gjutjärn
av lägst samma tryckklass som rör.

Ange

– tryckklass alternativt SDR-klass

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.
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Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBC.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i skyddsledning
Rör 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.

Övriga rördelar upp till 225 mm ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark, DVGW 335 eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rördelar utöver dimensioner ovan som inte uppfyller kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark, DVGW 335 eller inte är tredjepartsverifierade till motsvarande nivå,
ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBC.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
blå rand eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt
med rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för gasledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1555-1 till och med
SS-EN 1555-5 och enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Gasledning ska
vara genomfärgad i gult för PE80 och i orange för PE100 alternativt genomfärgad i
svart och märkt med gul rand för PE80 respektive med orange rand för PE100.

Rör och rördelar för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och
med SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.
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Dragspänning i rörvägg får under infodringsskedet inte överstiga 8 MPa för PE100
respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange fogmetod.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1. För godkänd
svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.
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Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsmuff och elektrosvetssadel får ingen provkropp uppvisa
mer än 33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.
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Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBC.5122 Ledning avPE-rör, standardiserade tryckrör, isolerade ochmed
mantelrör, i skyddsledning
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på tryckklass, material och utförande på medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

Beakta utförandekrav för fogning under PBC.5121.
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PBC.51221 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten, i skyddsledning
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBC.51222 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av plåt, i skyddsledning
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBC.513 Ledning av GRP-rör, tryckrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBC.5131 Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Ange vid förankring av system som inte är dragsäkra utförande av stödblock och
dylikt av betong under aktuell kod och rubrik i under EBE.2151.

Fogning
Ange

– fogtyp och fogningsmetod

– i ett system som inte är dragsäkert vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

Fog med koppling
Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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Ange typ av koppling.

PBC.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, i skyddsledning
Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange för rör och rördelar av plast till avloppsrör att krav på styvhetsklass enligt PBB.55
ska uppfyllas.

PBC.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör, i skyddsledning
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBC.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1401-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. Gummiring
får vara av typ WH enligt SS-EN 681-2 i dimension upp till 250 mm.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBC.5212 Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– fogmetod

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie
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– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Ange för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och
rördelar ska vara verifierade till enligt YE.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBC.5213 Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12666-1. Rör ska vara av styvhetsklass
minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av
styvhetsklass SN8.

Finns inget värde angivet för dragspänning i rörvägg under infodringsskedet från
tillverkaren får värdet inte överstiga 8 MPa för PE100 respektive 6,3 MPa för PE80.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till SS-EN 12201-5 i
stället för krav enligt SS-EN 12666-1 för att uppfylla verifiering till nivå 1 enligt YE.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.
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Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1
eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1. För godkänd
svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på utbildning av och erfarenhet för svetsare för aktuella metoder och arbeten
och om intyg efter begäran ska visas upp för beställaren

– om fogning ska utföras med stumsvetsning eller elektrosvetsning

– en högre styvhetsklass än i AMA angivet för rör som ska svetsas

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.
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Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsfog för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av sadelgrensrör ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsfog och sadelgrensrör får ingen provkropp uppvisa mer än
33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.
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Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBC.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.
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Fogning
Ange

– fogmetod och krav på fogtäthet

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsarbete

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Fog med koppling
Spännband ska efterdras.

PBC.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange fogmetod.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

Dokumentation av svetsparametrar ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll
enligt DVS 2207-1.
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Ange

– krav på utbildning av och erfarenhet för svetsare för aktuella metoder och arbeten
och om intyg efter begäran ska visas upp för beställaren

– om fogning ska utföras med stumsvetsning eller elektrosvetsning

– en högre styvhetsklass än i AMA angivet för rör som ska svetsas.

PBC.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar kan uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBC.5217 Ledning av GRP-rör, markavloppsrör, i skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Ange under aktuell kod och rubrik specifika krav på materialtyp och eventuella krav
på stålkvalitet för skarvmuffar.

PBC.52171 Ledning av GRP-rör, standardiserade markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör, rördelar och skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör.
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Ange intags- respektive utloppsledning av GRP-rör under PBC.5131.

Fogning
Fog ska utföras med skarvmuff och gummiring som är godkända av rörtillverkaren
och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och eventuell
mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp och fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBC.52172 Ledning av GRP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i
skyddsledning
Ange

– styvhetsklass (SN-klass)

– krav som ska gälla vid infodring av rörledning, till exempel om fogar ska vara
dragsäkra.

Fogning
Ange

– material för och typ av in- eller utvändig skarvmuff

– om gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

PBC.5218 Ledning av rör av modifierade plastmaterial, markavloppsrör, i
skyddsledning
Rör och rördelar ska vara verifierade enligt Nordic Poly Mark.

Rör och rördelar av mineralförstärkta PP-rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 14758-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBC.8 Ledning av rör av diverse material i skyddsledning
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PBC.83 Ledning av polymerbetongrör, i skyddsledning
Rör och rördelar för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 14636-1.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– typ av fog

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBD RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD
Avser ledningar på stöd ovan mark, i tunnel, i bro med mera.

Ange under aktuell kod och rubrik

– placering av och avstånd mellan stöd

– hur ledning ska monteras och om fästanordningar ska vara utförda i korrosionssäkert
material som till exempel syrafast stål

– om ledning ska vara isolerad mot frysning och försedd med mantelrör.

Ange om svetsarbetet ska godkännas för en högre kvalitetsnivå än i AMA föreskriven.

Ange anordningar för förankring, upphängning och expansion under aktuella koder
och rubriker under PCC.

Ange förtillverkade stöd och fundament under PCC.24.

Ange platsgjutna stöd och fundament under EBE.2153.

UTFÖRANDEKRAV
Rörledningar på stöd ska utföras så att rörelse till följd av expansion vid trycksättning
inte förhindras eller förorsakar någon skada.

Stöd och upphängning av rörledning ska utföras så att avstängningsanordning kan
demonteras utan extra upphängningsåtgärder.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– stöd och fundament för rörledning

– stödens och fundamentens placering

– fästdon, fixeringar och styrningar

– förankring av ej dragsäker rörfog.
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PBD.1 Ledning av gjutjärnsrör på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBD.11 Ledning av gråjärnsrör på stöd

PBD.112 Ledning av gråjärnsrör, avloppsrör, på stöd

PBD.1121 Ledning av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 877.

Fogning
Fogning ska utföras med mekanisk koppling med gummitätning.

Mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummitätning ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av rostfritt stål.

PBD.12 Ledning av segjärnsrör på stöd
För rör av segjärn ska dragkraft och avvinkling följa tillverkarens anvisning.

Vid lyftning av rör och rördelar ska lyftstroppar av textil användas.

PBD.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, på stöd
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PBD.121/1.
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TABELL AMA PBD.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR OCH RÖRDELAR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Rördelar
med muff

Oförankrat
kort muff

Dragsäkert
lång muff

C100C40C100DN80 – DN100

C64C40C64DN125 – DN200

C50C40C50DN250 – DN300

C40C30C40DN350 – DN500

C30C25C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
långa muffar

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
korta muffar

– om ledning ska vara utförd i ett system som inte är dragsäkert, med oförankrade
korta muffar

– om annan klass för rör och rördelar än enligt tabell AMA PBD.121/1 ska användas,
till exempel godstjockleksklass enligt följande: Raka rör och rördelar ska vara utförda
och provade enligt SS-EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.
Rördelar ska vara av klass K12, med undantag för T-rör som ska vara av klass K14.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogtyp för täthet respektive dragsäkring

– vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-2.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.
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Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-2
ska gälla för flänsmått.

PBD.1211 Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, på stöd
Rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av zink-aluminiun, minst 400 g/m2 och
en yttre beläggning med en minsta tjocklek av 70 μm.

Rördelar ska utvändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.

Rördelar ska invändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm. Rördelar för dricksvatten ska uppfylla krav enligt avsnitt 6.9 i
SS-EN 14901-1.

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange för rörsystem kompatibla med tryckrörssystem av plast och för anslutningar
till plastledningar krav enligt ISO 16631.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen ska kompletteras med till exempel fiberarmerat
cementbruk enligt SS-EN 15542

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– utvändig ytbehandling för rördelar om annan än beläggning med epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas

– invändig ytbehandling för rördelar om annan än livsmedelsgodkänd epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas.

PBD.1212 Ledning av isolerade segjärnsrör, tryckrör med mantelrör, på
stöd
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– utvändig och invändig ytbehandling på rör och rördelar

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

PBD.12121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, isolerade och med mantelrör
av polyeten, på stöd
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBD.12122 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, isolerade och med mantelrör
av plåt, på stöd
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBD.122 Ledning av segjärnsrör, avloppsrör, på stöd
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 598.

Ange

– utvändig ytbehandling och yttre beläggning

– om invändigt korrosionsskydd ska vara av sulfaresistent aluminatcementbruk enligt
SS-EN 598.

PBD.2 Ledning av stålrör på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBD.21 Ledning av stålrör av olegerat stål på stöd

PBD.211 Ledning av gängade stålrör av handelskvalitet på stöd

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogningsmetod

– om kemiska gängtätningsmedel inte får användas.

Gängfog
Gängning ska utföras till full gänglängd.

Som tillsatsmedel för tätning ska lin eller band av ren PTFE användas. Lin ska användas
tillsammans med smörj- eller tätningsmedel avsett för tätning av gängfog.
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Lin får användas vid en rörledningstemperatur av högst 100 °C och band av PTFE vid
högst 185 °C.

Om gängfog med gängtejp lossas ska ny tejp fästas före nydragning.

Överflödigt tätningsmaterial ska avlägsnas.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

PBD.2111 Ledning av skyddsmålade stålrör med medelgodstjocklek på
stöd
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan skyddsbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till
exempel vara rostskyddsmålade

– om T-rör ska vara svängt och om böj ska ha stor radie (typ knärör).

PBD.2112 Ledning av förzinkade stålrör med medelgodstjocklek på stöd
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255 och vara varmförzinkade ut- och invändigt
enligt SS-EN 10240.

Böj ska utföras med rördel.

Ange

– material och typ av rördel

– om T-rör ska vara svängt och om böj ska ha stor radie (typ knärör).

PBD.2113 Ledningav skyddsmålade stålrörmedstorgodstjocklekpå stöd
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 10255.

Ange

– material och typ av rördel

– om rör ska ha annan ytbehandling än rörtillverkarens skyddsmålning, till exempel
vara rostskyddsmålade.

PBD.212 Ledning av ståltuber av handelskvalitet på stöd
Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och
SS-EN 10217-5 samt med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 83

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på material och utförande

– om rördel ska vara fabrikstillverkad

– om SS-EN 10216-1 ska åberopas i tillämpliga delar för sömlösa rör och rördelar.

Manhål
Ange under aktuell kod och rubrik krav på utförande av manhål.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog
och flänsfog om kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas och hur
kontaktanordning ska utföras.

Ange lagning och reparation av rörs korrosionsskydd och motsvarande behandling
av anslutningsdetaljer för kopparlina under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-1.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.

Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-1
ska gälla för flänsmått.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.
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Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall att svetsförband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBD.213/1 eller
ange vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans- eller
kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik typ av koppling.

PBD.2121 Ledning av icke ytbehandlade ståltuber på stöd

PBD.2122 Ledning av ytbehandlade ståltuber på stöd
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rördelar ska utvändigt vara isolerade med polyuretan enligt SS-EN 10290.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande kvalitet.

Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas
och för rördelar om annan kvalitet än motsvarande SS-EN 10298 ska användas.

PBD.2123 Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, på stöd
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– utvändig ytbehandling

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

PBD.21231 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av polyeten, på stöd
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBD.21232 Ledning av ståltuber, med isolering av polyuretan och med
mantelrör av plåt, på stöd
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.
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PBD.213 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål på stöd

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1. Intyget ska efter begäran visas upp för beställaren. Intyg ska gälla
för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svetsförbands rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBD.213/1.

TABELL AMA PBD.213/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för
godkännande

Provningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 11666Acceptansnivå 2Ultraljud

SS-EN ISO 23278Acceptansnivå 2XMagnetpulver

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå klass CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakuumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBD.213/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– om skyddsgas ska användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt
arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas ska användas både på
insida och utsida av svetsförband för rörledning

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15610,
SS-EN ISO 15611, SS-EN ISO 15612, SS-EN ISO 15613 eller SS-EN ISO 15614-1 ska
tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange vid behov kravnivå

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.
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PBD.2131 Ledning av icke fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål
på stöd
Sömlösa tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10216-2 och längssvetsade
tryckkärlsrör enligt SS-EN 10217-2. För mått gäller SS-EN 10220.

Spiralsvetsade tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10217-1 alternativt
SS-EN 10217-5.

För rördelar gäller i tillämpliga delar samma krav som för rör.

Ange

– transporterat medium i rörledning

– beräkningstryck

– beräkningstemperatur

– godstjocklek

– fogtyp

– svetsstandard

– krav på verifieringsnivå enligt YE för rör och rördelar

– krav på metod för kapning och rörbearbetning.

Beakta att rörledningsstandarder föreskriver särskilda materialsorter och behandlingar
(till exempel tätat) för vissa tryck- och temperaturområden. Ange om andra krav på
materialkvalitet och behandling än i AMA angivet ska gälla.

PBD.2132 Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med
mantelrör på stöd

Fjärrvärmerör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– antal medierör

– krav på material och utförande på medierör

– nominell storlek, ytterdiameter och godstjocklek för medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör

– eventuella krav på ytbehandling av medierör, till exempel för oisolerade rör i
kammare.

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.
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Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBD.21321 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten på stöd

Fogning
Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Fogning av medierör
Svetsbok ska föras där svetsskarv samt ansvarig svetsare framgår.

Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de angivna i Energiföretagens
tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och
fjärrkyleledningar.

Fjärrvärmerör
Ange L-, Z- och U-bågar under PCC.41221.

Ange

– förläggningsmetod, förvärmd eller kallförlagd

– hur förvärmning ska utföras

– förvärmningstemperatur.

PBD.21322 Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av
polyuretan och med mantelrör av stål på stöd

Fjärrvärmerör
Ange ytbehandling och eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Ange

– om andra krav för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska bestämmelse
D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar ska gälla

– högsta tillåtna riktningsändring vid fog.

PBD.22 Ledning av rör av legerat stål på stöd
Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Mekanisk bearbetning
som kapning och slipning på låglegerat material ska utföras åtskilt från rostfritt
material.
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PBD.221 Ledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål, på stöd

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ledning i bro
Rör och rördelar för stamledning och anslutande ledning från ytavlopp i bro ska vara
utförda av rostfritt stål i kvalitet med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4162 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Fog, rensrör och sandfång ska ha minst samma korrosionsbeständighet som ledning
i övrigt.

Ange godstjocklek på ledning.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas för att oxidationsgraden ska
vara mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Ange

– om svetsarbete ska utföras av svetsare med giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 för svetsning av rostfritt stål och om intyget efter begäran ska
visas upp för beställaren

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer om kontroll av
svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311. Ange i så fall att svetsförband
ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBD.222/1 eller ange vilka provningsmetoder
som ska användas och för vilken acceptans- eller kvalitetsnivå respektive
provningsmetod svetsarbetet ska godkännas.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.
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Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

KONTROLL

Ledning i bro
Spolvattenledning för spolning av stamledning i bro ska provtryckas till 10 bar (1 MPa).

PBD.222 Ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål på stöd

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 och intyg för svetsning av rostfritt stål. Intyget ska efter begäran
visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för material, metod och svetsläge för det
aktuella svetsarbetet.

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas så att oxidationsgraden blir
mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBD.222/1.

TABELL AMA PBD.222/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för godkännandeProvningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBD.222/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15613 eller
SS-EN ISO 15614-1 ska tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange
kravnivå där så erfordras

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändig från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBD.2221 Ledning av icke fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål
på stöd

PBD.3 Ledning av kopparrör på stöd

PBD.31 Ledning av raka kopparrör på stöd
Rör ska vara utförda enligt SS-EN 1057.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om rör får eller ska levereras i ring

– antal medierör

– om rör ska vara hårdbearbetade (R290) eller mjukglödgade (R220)
enligt SS-EN 1057

– ytterdiameter och godstjocklek

– hur rör ska fogas.

PBD.311 Ledning av oisolerade raka kopparrör, på stöd
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PBD.313 Ledning av raka kopparrör, isolerade och med mantelrör, på
stöd

Fjärrvärmerör
Rör och rördelar ska vara utförda enligt Energiföretagens D:213 Tekniska bestämmelser
för kopparrör i fjärrvärmesystem.

Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik materialkrav för isolering respektive mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange om andra krav ska gälla för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar
angivna.

Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, hårdlödning eller presskoppling.

Ange om fogning av kopparrör ska utföras av personal som avlagt kompetensprov
enligt SS-EN ISO 13585.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBD.3131 Ledning av raka kopparrörmed isolering avpolyuretanochmed
mantelrör av polyeten på stöd

PBD.3132 Ledning av raka kopparrör med isolering av mineralull och med
mantelrör av polyeten på stöd

PBD.4 Ledning av betongrör på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och SS 227000.

Rör och rördelar ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare och
tillverkningsdatum samt andra uppgifter som är nödvändiga för rörens identifiering.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– av oljeresistent kvalitet till exempel typ WG enligt SS-EN 681-1

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för betongrör enligt i Svenskt Vatten P99.

92 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



PBD.41 Ledning av betongrör, tryckrör, på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik

– dimensionerande inre vattentryck

– hur rör ska vara märkta

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBD.411 Ledning av betongrör, högtrycksrör, på stöd
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för angivna yttre påkänningar och angivet
dimensionerande invändigt tryck.

Raka rör ska vara spännarmerade.

Rör och rördelar ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter.

Täthetskontroll av rör ska utföras med vatten till det tryck vid vilket betongen i
rörväggen varken är utsatt för tryck- eller dragpåkänning. Vid täthetskontroll ska
gummiring i fogar användas som är avsedd för rörtypen. Provtrycket ska ha kvarstått
minst fem minuter utan läckning. Endast mindre fuktfläckar på betongytan får ha
förekommit.

Rördelar ska ha provats enligt metod som visar att samma hållfasthet och täthet som
för raka rör har uppnåtts.

Ange fogtyp, rullfog eller glidfog.

PBD.412 Ledning av betongrör, lågtrycksrör, på stöd
Rör och rördelar ska vara dimensionerade för ett invändigt och utvändigt tryck om
5 bar (0,5 MPa).

Ange

– om annat dimensionerande invändigt eller utvändigt tryck intill 5 bar (0,5 MPa) ska
gälla

– om rör och rördelar ska vara armerade

– hållfasthetsklass enligt Svenskt Vatten P99.
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PBD.42 Ledning av betongrör, avloppsrör, på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik

– om rör ska vara av betong med förhöjd motståndskraft mot korrosion från
svavelvätebildning

– för ledningar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1916 och
SS 227000.

PBD.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, på stöd
Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare användas. För
dimension DN ≤ 400 mm ska längden vara ≤ 0,5 m.

För längdanpassning till rördelar och stigrör för brunnar ska kortrör användas.

Ange

– om rör och rördelar ska vara armerade

– rörlängd för kortrör vid anslutning till brunn respektive passage av utspetsning

– om rör ska vara med ovalt rörtvärsnitt typ äggformade rör med fot

– om rör med diameter ≤ 400 mm ska vara av typ falsrör

– om verifiering av rör och rördelar ska utökas till nivå 2 enligt YE och uppfylla kraven
för Nordcerts produktcertifiering BBC eller vara tredjepartsverifierade till
motsvarande nivå.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBD.5 Ledning av plaströr på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

PBD.51 Ledning av plaströr, tryckrör, på stöd

PBD.511 Ledning av PVC-rör, tryckrör, på stöd
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PBD.5111 Ledning av PVC-rör, standardiserade tryckrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 1452-1 till och med
SS-EN ISO 1452-5. Rördelar ska vara formsprutade eller fabrikstillverkade av rör
genom värmeformning samt vara i lägst samma tryckklass som rör.

Rördelar får alternativt vara av plastbelagd aluminiumlegering eller plastbelagt gjutjärn
av lägst samma tryckklass som rör.

Ange

– tryckklass alternativt SDR-klass

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBD.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, på stöd
Rör 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.

Övriga rördelar upp till 225 mm ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rördelar utöver dimensioner ovan som inte uppfyller kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark, DVGW 335 eller inte är tredjepartsverifierade till motsvarande nivå,
ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBD.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, på stöd
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
blå rand eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt
med rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
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SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för gasledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1555-1 till och med
SS-EN 1555-5 och enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Gasledning ska
vara genomfärgad i gult för PE80 och i orange för PE100 alternativt genomfärgad i
svart och märkt med gul rand för PE80 respektive med orange rand för PE100.

Rör och rördelar för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och
med SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange fogmetod.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.
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Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.
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Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsmuff och elektrosvetssadel får ingen provkropp uppvisa
mer än 33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.
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PBD.5122 Ledning avPE-rör, standardiserade tryckrör, isolerade ochmed
mantelrör, på stöd
Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro och dylikt.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på tryckklass, material och utförande på medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör.

Beakta utförandekrav för fogning under PBD.5121.

PBD.51221 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av polyeten, på stöd
Ange om mantelrör ska vara av UV-beständig polyeten.

PBD.51222 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, med isolering av
polyuretan och med mantelrör av plåt, på stöd
Ange eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

PBD.513 Ledning av GRP-rör, tryckrör, på stöd
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBD.5131 Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Ange vid förankring av system som inte är dragsäkra utförande av stödblock och
dylikt av betong under aktuell kod och rubrik i under EBE.2151.

Fogning
Ange

– fogtyp och fogningsmetod

– i ett system som inte är dragsäkert vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.
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Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

Fog med koppling
Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange typ av koppling.

PBD.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, på stöd
Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange för rör och rördelar av plast till avloppsrör att krav på styvhetsklass enligt PBB.55
ska uppfyllas.

PBD.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör, på stöd
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBD.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1401-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. Gummiring
får vara av typ WH enligt SS-EN 681-2 i dimension upp till 250 mm.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBD.5212 Ledning av PVC-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.
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Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– fogmetod

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Ange för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och
rördelar ska vara verifierade till enligt YE.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBD.5213 Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12666-1. Rör ska vara av styvhetsklass
minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av
styvhetsklass SN8.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till SS-EN 12201-5 i
stället för krav enligt SS-EN 12666-1, för att uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
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Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1. För godkänd
svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetssvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.
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Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsfog för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elsvetsfogar för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av sadelgrensrör ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsfog och sadelgrensrör får ingen provkropp uppvisa mer än
33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav, till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.
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Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBD.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Ange

– fogmetod och krav på fogtäthet

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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Svetsarbete

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Fog med koppling
Spännband ska efterdras.

PBD.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1852-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange fogmetod.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

Dokumentation av svetsparametrar ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll
enligt DVS 2207-1.

Ange

– krav på utbildning av och erfarenhet för svetsare för aktuella metoder och arbeten
och om intyg efter begäran ska visas upp för beställaren

– om fogning ska utföras med stumsvetsning eller elektrosvetsning

– en högre styvhetsklass än i AMA angivet för rör som ska svetsas.

PBD.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 105

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar kan uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBD.5217 Ledning av GRP-rör, markavloppsrör, på stöd
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBD.52171 Ledning av GRP-rör, standardiserade markavloppsrör, på stöd
Rör, rördelar och skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör.

Ange intags- respektive utloppsledning av GRP-rör under PBD.5131.

Fogning
Fog ska utföras med skarvmuff och gummiring som är godkända av rörtillverkaren
och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och eventuell
mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp och fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBD.52172 Ledning av GRP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, på stöd
Ange styvhetsklass (SN-klass).
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Fogning
Ange

– material för och typ av in- eller utvändig skarvmuff

– om gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

PBD.5218 Ledning av rör av modifierade plastmaterial, markavloppsrör,
på stöd
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar av mineralförstärkta PP-rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 14758-1.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBD.8 Ledning av rör av diverse material på stöd

PBD.83 Ledning av polymerbetongrör, på stöd
Rör och rördelar för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 14636-1.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Fogning
Ange

– typ av fog

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBE NEDPLÖJDA RÖRLEDNINGAR
Avser nedplöjda rörledningar förlagda med täckdikningsplog eller kedjegrävare.

Ange här eller under aktuell kod och rubrik för rörledning eventuella krav på rör och
nedplöjningsförfarande.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– eventuella krav avseende läggningsförfarandet

– läggningsdjup

– förplöjning vid nedplöjning i stenig mark.

Beakta att eventuellt kabelskydd och eventuell söktråd plöjs ned tillsammans med
rörledningen.

Ange om kompletterande geoteknisk undersökning ska utföras, till exempel sondering
i ledningssträckningen innan plöjningen påbörjas, under BBC.13.

Ange om befintliga ledningar och anordningars läge ska kontrolleras innan arbetet
påbörjas under BBC.32.

Ange för korsningspunkter med ledningar, täckdikning och vattendrag metod för
alternativet schaktfri borrning under aktuell kod och rubrik under PBF.

Ange anordning för lokalisering av ledning med till exempel söktråd under PCC.71
respektive markering av ledning under PCC.72.

Ange återställning av skadade dräneringar under PCG.13.

PBE.5 Nedplöjd ledning av plaströr
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

PBE.51 Nedplöjd ledning av plaströr, tryckrör

PBE.512 Nedplöjd ledning av PE-rör, tryckrör
Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBE.5121 Nedplöjd ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör
Rör för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med blå rand
eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.
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Rör för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Dragspänning i rörvägg får vid nedplöjning 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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör med hänsyn till dimension, förstärkt diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange fogmetod.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller enligt SS-INSTA 2027-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.
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Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.
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För godkänd elektrosvetsmuff och elektrosvetssadel får ingen provkropp uppvisa
mer än 33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBE.53 Nedplöjd ledning av plaströr, dränrör
Rör ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav för ledningen på till exempel nivåer, lutningar och avstånd från byggnadsdelar
eller motsvarande

– krav på maximalt tillåten riktningsavvikelse

– för dränledning i växtbädd eventuellt översvämningsskydd med bräddbrunn och
dylikt.
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PBE.531 Nedplöjd ledning av plaströr, standardiserade dränrör
Rör ska uppfylla krav enligt SS 3520.

Ange

– om rör ska vara invändigt profilerade eller invändigt släta

– typ av intagsöppning enligt SS 3520

– om så erfordras, rörmaterial, PVC, PE eller PP

– eventuell komplettering av ledning, till exempel med utvändigt påmonterat
kokosfilter, plastfiberfilter eller geotextil.

PBE.532 Nedplöjd ledning av plaströr, fabrikatspecifika dränrör
Ange rörtyp.

PBE.56 Nedplöjda ledningar av plaströr, kabelskyddsrör

PBE.562 Nedplöjda ledningar av PE-rör, kabelskyddsrör

PBE.5621 Nedplöjda ledningar avPE-rör, standardiserade kabelskyddsrör

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

För tryckning/borrning ska erforderliga anordningar, tryckstationer och
mottagningsstationer som inte ska lämnas kvar för att ingå i blivande ledningssystem,
avlägsnas efter arbetenas färdigställande.

Konstruktionsberäkningar ska utföras för rör, tryck- och mottagningsstationer,
eventuella mellantryckstationer och dylikt.

Smörjning av ledning ska utföras för att minska friktion samt förhindra sättning och
markhävningsskador vid rörtryckning, mikrotunnelborrning och styrd jordborrning.

Om sättning och hävning i markytan uppstår ska beställaren omedelbart meddelas
för samråd och beslut om åtgärder.

Vid tryckning/borrning ska röret tömmas på jordmassor såsom jord, borrkax och
borrslam. Även borrkax och borrslam utanför röret, vid upptryckning i markytan,
samt i start- och mottagningsgropar ska tas bort. Överskottsmassor ska avlägsnas.

Vid tryckning/borrning ska röret tömmas på jordmassor såsom jord, borrkax och
borrslam. Överskottsmassor ska avlägsnas.

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

Avser schaktfri förläggning av skyddsrör eller mediarör för rör och kabel i jord genom
rörtryckning eller metoder för borrning.

Dimensionering av tryckta eller borrade va-ledningar av plast görs lämpligen med
Svenskt Vatten P101, som underlag.

112 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Ange under aktuell kod och rubrik

– val av borrmetod

– om åtgärder ska vidtas för att förhindra markhävnings- och sättningsskador

– om ledning behöver dimensioneras mot upplyftning

– krav på borrvätsketillsatser ur miljösynpunkt

– läge för start- och slutpunkt

– tillåten avvikelse för ledning i plan och höjd

– om ledning får utföras i kurva

– eventuella krav på hantering av överskottsmassor som jord, borrkax och borrslam.

Ange de geotekniska förhållanden som eventuellt kan påverka val av maskiner och
arbetsutförande under aktuell kod och rubrik under BBB.113.

Ange de hydrogeologiska förhållanden som eventuellt kan påverka val av maskiner
och arbetsutförande under aktuell kod och rubrik under BBB.114.

Ange befintliga anläggningar som kan påverkas av arbetenas genomförande under
aktuella koder och rubriker under BBB.3.

Ange om kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras, till exempel
sondering i ledningssträckningen innan tryckningen påbörjas, under aktuella koder
och rubriker under BBC.

Ange borrning av borrhål i berg utan skyddsrör för installation av rörledning under
aktuell kod och rubrik under CBF.

Ange tryck- och mottagningsstationer som ska lämnas kvar efter arbetenas
färdigställande under EBE.2154, GBC.2512 eller PDB.114. Ange också hur dessa ska
anpassas för att ingå i det blivande ledningssystemet.

Ange rörledning som ska placeras i skyddsledning under PBC.

Ange hur anslutning till befintlig brunn och ledning ska utföras under aktuell kod och
rubrik under PCB.

Ange hur anslutning till eller på tryckt eller borrad ledning ska utföras under aktuell
kod och rubrik under PCB.

Ange kontroll av läget i plan och profil hos ledning under YHB.1212 eller YHB.12531.

Ange om konstruktionsberäkningar ska redovisas för beställaren under YJC.1.

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

Tryckning ska utföras med kontinuerlig lokalisering och styrning.

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

Tryckning/borrning ska utföras med kontinuerlig lokalisering och styrning.
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Styrd jordborrning av rörledning
Styrd borrning för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12889 och utföras
enligt SS-EN 12889 och Svenskt Vatten P101.

Styrd borrning för tryckledning ska utföras enligt Svenskt Vatten P101.

Borrning ska utföras med kontinuerlig lokalisering och styrning.

Vid indragning av rörlängder över 200 m ska dragkraften mätas och redovisas för
beställaren.

Ange under aktuell kod och rubrik

– skydd för rörskarvar med muff

– om dragkraften ska mätas även på borrsträcka kortare än 200 m

– maximalt borrvätsketryck mot rör.

Rörramning av rörledning
Rörramning av skyddsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 12889.

Augerborrning av rörledning
Augerborrning av skyddsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN 12889.

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

Tryckning med jordraket av rörledning
Ange material och dimension på intilliggande ledningar.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– datum för installation

– rörmaterial, fabrikat, eventuell SDR-klass, diameter och godstjocklek för installerat
rör

– borrprotokoll

– dragkraft eller tryckkraft

– misstänkta mätstörningar

– förklaring när markering för inmätning inte kunnat lämnas på grund av hinder,
signalstörningar eller dylikt

– maskinförarens känningar (hårt, mjukt, skrapningar med mera).
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PBF.1 Tryckt eller borrad ledning av gjutjärnsrör
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBF.12 Tryckt eller borrad ledning av segjärnsrör
För rör av segjärn ska dragkraft och avvinkling följa tillverkarens anvisning.

Vid lyftning av rör och rördelar ska lyftstroppar av textil användas.

PBF.121 Tryckt eller borrad ledning av segjärnsrör, tryckrör
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PBF.121/1.

Skarvar ska ha skyddande metallkona.

TABELL AMA PBF.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR OCH RÖRDELAR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Dragsäkert
lång muff

C100DN80 – DN100

C64DN125 – DN200

C50DN250 – DN300

C40DN350 – DN500

C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd med annat ytskydd än det i AMA angivet

– om annan klass för rör och rördelar än enligt tabell AMA PBF.121/1 ska användas,
till exempel godstjockleksklass enligt följande: Raka rör och rördelar ska vara utförda
och provade enligt SS-EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.
Rördelar ska vara av klass K12, med undantag för T-rör som ska vara av klass K14.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp för täthet respektive dragsäkring.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.
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Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

PBF.1211 Tryckt ellerborrad ledningavytbehandlade segjärnsrör, tryckrör
Rör ska utvändigt vara försedda med fiberarmerad betong enligt SS-EN 15542 och
vara anpassade för schaktfri installation.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas.

PBF.2 Tryckt eller borrad ledning av stålrör
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBF.21 Tryckt eller borrad ledning av stålrör av olegerat stål

PBF.212 Tryckt eller borrad ledning av ståltuber av handelskvalitet
Rör ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och SS-EN 10217-5 samt
med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på material och utförande.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog om
kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas.
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Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall att svetsförband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBF.213/1 eller
ange vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans- eller
kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

PBF.2121 Tryckt eller borrad ledning av icke ytbehandlade ståltuber

Rörtryckning, rörramning, augerborrning och hammarborrning
Ange

– schaktfritt förläggningssätt

– materialkrav för obehandlade stålrör för rörtryckning, rörramning, augerborrning
och hammarborrning

– rörets godstjocklek.

PBF.2122 Tryckt eller borrad ledning av ytbehandlade ståltuber ledning
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.
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Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas.

PBF.213 Tryckt eller borrad ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1. Intyget ska efter begäran visas upp för beställaren. Intyg ska gälla
för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svetsförbands rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBF.213/1.

TABELL AMA PBF.213/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för
godkännande

Provningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 11666Acceptansnivå 2Ultraljud

SS-EN ISO 23278Acceptansnivå 2XMagnetpulver

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå klass CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakuumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBF.213/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– om skyddsgas ska användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt
arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas ska användas både på
insida och utsida av svetsförband för rörledning

– vem som påkallar provning
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– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15610,
SS-EN ISO 15611, SS-EN ISO 15612, SS-EN ISO 15613 eller SS-EN ISO 15614-1 ska
tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange vid behov kravnivå

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

PBF.2131 Tryckt eller borrad ledning av icke fabriksisolerade rör av
olegerat tryckkärlsstål
Sömlösa tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10216-2 och längssvetsade
tryckkärlsrör enligt SS-EN 10217-2. För mått gäller SS-EN 10220.

Spiralsvetsade tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10217-1 alternativt
SS-EN 10217-5.

För rördelar gäller i tillämpliga delar samma krav som för rör.

Ange

– transporterat medium i rörledning

– beräkningstryck

– beräkningstemperatur

– godstjocklek

– fogtyp

– svetsstandard

– krav på verifieringsnivå enligt YE för rör och rördelar

– krav på metod för kapning och rörbearbetning.

Beakta att rörledningsstandarder föreskriver särskilda materialsorter och behandlingar
(till exempel tätat) för vissa tryck- och temperaturområden. Ange om andra krav på
materialkvalitet och behandling än i AMA angivet ska gälla.

PBF.2132 Tryckt eller borrad ledning av fabriksisolerade rör av olegerat
tryckkärlsstål med mantelrör

Fjärrvärmerör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– antal medierör

– krav på material och utförande på medierör

– nominell storlek, ytterdiameter och godstjocklek för medierör

– materialkrav på isolering respektive mantelrör

– ytterdiameter och godstjocklek för mantelrör

– eventuella krav på ytbehandling av medierör, till exempel för oisolerade rör i
kammare.
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Fogning av medierör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Fogning av mantelrör
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PBF.21322 Tryckt eller borrad ledningav rör avolegerat tryckkärlsstålmed
isolering av polyuretan och med mantelrör av stål

Fjärrvärmerör
Ange ytbehandling och eventuellt korrosionsskydd på mantelrör.

Fogning

Fogning av medierör
Ange

– om andra krav för svetsförband än de i Energiföretagens tekniska bestämmelse
D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar ska gälla

– högsta tillåtna riktningsändring vid fog.

PBF.22 Tryckt eller borrad ledning av rör av legerat stål
Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Mekanisk bearbetning
som kapning och slipning på låglegerat material ska utföras åtskilt från rostfritt
material.

PBF.221 Tryckt eller borrad ledningav rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ledning i bro
Rör och rördelar för stamledning och anslutande ledning från ytavlopp i bro ska vara
utförda av rostfritt stål i kvalitet med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4162 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Fog, rensrör och sandfång ska ha minst samma korrosionsbeständighet som ledning
i övrigt.

Ange godstjocklek på ledning.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.
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Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas för att oxidationsgraden ska
vara mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Ange

– om svetsarbete ska utföras av svetsare med giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 för svetsning av rostfritt stål och om intyget efter begäran ska
visas upp för beställaren

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer om kontroll av
svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311. Ange i så fall att svetsförband
ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBF.222/1 eller ange vilka provningsmetoder
som ska användas och för vilken acceptans- eller kvalitetsnivå respektive
provningsmetod svetsarbetet ska godkännas.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBF.222 Tryckt eller borrad ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 och intyg för svetsning av rostfritt stål. Intyget ska efter begäran
visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för material, metod och svetsläge för det
aktuella svetsarbetet.

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.
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Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas så att oxidationsgraden blir
mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBF.222/1.

TABELL AMA PBF.222/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för godkännandeProvningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBF.222/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15613 eller
SS-EN ISO 15614-1 ska tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange
kravnivå där så erfordras

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändig från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.
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PBF.2221 Tryckt eller borrad ledningav icke fabriksisolerade rör av rostfritt
tryckkärlsstål

PBF.4 Tryckt eller borrad ledning av betongrör
Rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och SS 227000.

Rör ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare och
tillverkningsdatum samt andra uppgifter som är nödvändiga för rörens identifiering.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– av oljeresistent kvalitet till exempel typ WG enligt SS-EN 681-1

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för betongrör enligt i Svenskt Vatten P99.

PBF.42 Tryckt eller borrad ledning av betongrör, avloppsrör
Ange under aktuell kod och rubrik

– hållfasthetsklass för genomtryckningsrör enligt Svenskt Vatten P99

– om rör ska vara av betong med förhöjd motståndskraft mot korrosion från
svavelvätebildning

– för ledningar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1916
och SS 227000.

PBF.422 Tryckt eller borrad ledning av betongrör, genomtryckningsrör
Spets- och muffända hos genomtryckningsrör ska vara släta och porfria. Tryckyta
ska vara vinkelrät mot rörets längdaxel.

Ange

– typ av rörtryckningsmetod och dylikt

– om rör ska vara avsedda för rörtryckning eller mikrotunnelborrning

– specifika krav på stålkvalitet för skarvmuffar vid mikrotunnelborrning

– behov av mellantryckstation vid rörtryckning

– typ av mellanlägg.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring och mellanlägg som är godkända av
rörtillverkaren och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och
eventuell mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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PBF.43 Tryckt eller borrad trumma av rör av betong
Ange

– om fogar endast ska vara täta mot inläckage av fyllningsmaterial

– om trumöga ska förses med galler.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Rör av oarmerad betong till trumma ska vara av lägst hållfasthetsklass 90 enligt SS-EN
1916 och kompletterande krav i SS 227000.

Rör av armerad betong med innerdiameter ≤ 1 200 mm till trumma ska vara av lägst
hållfasthetsklass 110 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS 227000.

Rör av armerad betong med innerdiameter större än 1 200 mm till trumma ska vara
av lägst hållfasthetsklass 135 enligt SS-EN 1916 samt kompletterande krav i SS 227000.

Väg, plan o d kategori A
Rör av betong med innerdiameter större än 1 000 mm under väg ska vara armerade.

Järnväg
Rör av betong under järnväg ska vara armerade.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare med längd
≤ 1,0 m användas.

PBF.5 Tryckt eller borrad ledning av plaströr

PBF.51 Tryckt eller borrad ledning av plaströr, tryckrör

PBF.512 Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, tryckrör
Rör 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.

Övriga rördelar upp till 225 mm ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark, DVGW 335 eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
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Rördelar utöver dimensioner ovan som inte uppfyller kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark, DVGW 335 eller inte är tredjepartsverifierade till motsvarande nivå,
ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBF.5121 Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
blå rand eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt
med rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för gasledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1555-1 till och med
SS-EN 1555-5 och enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Gasledning ska
vara genomfärgad i gult för PE80 och i orange för PE100 alternativt genomfärgad i
svart och märkt med gul rand för PE80 respektive med orange rand för PE100.

Rör och rördelar för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och
med SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

Dragspänning i rörvägg får vid installation inte överstiga 8 MPa för PE100 respektive
6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Styrd jordborrning av rörledning
Kapning och anslutningsarbeten får påbörjas tidigast ett dygn efter installation.
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Ange

– specifika krav som högsta tillåtna SDR-klass – beakta risken för buckling

– om kapning och anslutningsarbeten får påbörjas inom ett dygn efter installation

– om rör på rulle ska användas för dimensioner till och med 180 mm.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm. Vid fogning
av borretapper får maximalt en elsvetsmuff användas.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.
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Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetssvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsmuff och elektrosvetssadel får ingen provkropp uppvisa
mer än 33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.
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Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBF.513 Tryckt eller borrad ledning av GRP-rör, tryckrör
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBF.5131 Tryckt eller borrad ledning avGRP-rör, standardiserade tryckrör
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.
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Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

PBF.52 Tryckt eller borrad ledning av plaströr, avloppsrör
Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange för rör och rördelar av plast till avloppsrör att krav på styvhetsklass enligt PBB.55
ska uppfyllas.

PBF.521 Tryckt eller borrad ledning av plaströr, markavloppsrör
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBF.5213 Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade
markavloppsrör
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12666-1. Rör ska vara av styvhetsklass
minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör konstruktionsmässigt vara av
styvhetsklass SN8.

Segmentsvetsade krokrör ska vara utformade enligt SS-EN 12201-3 där
säkerhetsfaktorn, Fb, är 1,0. Segmentsvetsade T-rör får inte användas.

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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till SS-EN 12201-5 i
stället för krav enligt SS-EN 12666-1 för att uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.
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Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Stumsvetsning och svetsning med elektrosvetsmuff ska utföras enligt DVS 2207-1.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1. För godkänd
svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetssvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.
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Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsfog för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elsvetsfogar för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av sadelgrensrör ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsfog och sadelgrensrör får ingen provkropp uppvisa mer än
33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav, till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 131

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment.

PBF.5217 Tryckt eller borrad ledning av GRP-rör, markavloppsrör
Rör ska vara verifierade till nivå 1 enligt avsnitt YE.

PBF.52171 Tryckt eller borrad ledning av GRP-rör, standardiserade
markavloppsrör
Rör ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Ange intags- respektive utloppsledning av GRP-rör under PBF.5131.

Tryckta eller borrade rörledningar
Rör avsedda för genomtryckning ska uppfylla krav enligt SS-ISO 25780.

Ange

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt

– specifika krav på materialtyp och eventuella krav på stålkvalitet för skarvmuffar

– typ av mellanlägg.

Fogning
Fog ska utföras med skarvmuff och gummiring som är godkända av rörtillverkaren
och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och eventuell
mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp och fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– specifika krav på materialtyp och eventuella krav på stålkvalitet för skarvmuffar.
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PBF.56 Tryckta eller borrade ledningar av plaströr, kabelskyddsrör

PBF.562 Tryckta eller borrade ledningar av PE-rör, kabelskyddsrör

PBF.5621 Tryckta eller borrade ledningar av PE-rör, standardiserade
kabelskyddsrör
Rör och rördelar för kabelskyddsrör ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1, SS-EN
12201-2 och SS-EN 12201-5.

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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Styrd jordborrning av rörledning
Kapning och anslutningsarbeten får påbörjas tidigast ett dygn efter installation.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla.

– om kontroll ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.
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Stumsvets
Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange om svetssvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de
ska avlägsnas.

PBF.8 Tryckt eller borrad ledning av rör av diverse material

PBF.83 Tryckt eller borrad ledning av polymerbetongrör
Rör och rördelar för självfallsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 14636-1.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Rörtryckning av rörledning
Rör avsedda för genomtryckning ska vara anpassade enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– specifika krav på stålkvalitet för skarvmuffar

– typ av mellanlägg.

Fogning
Ange

– typ av fog

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBG INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR
Avser infodring med fabriksfärdiga infodringsrör i befintliga rörledningar.

Dimensionering av infodringsledningar av plaströr görs lämpligen med Svenskt Vatten
P101 som underlag.

Ange under aktuell kod och rubrik

– längsta tillåtna driftstopp

– hur anslutningar och dylikt på ledning ska utformas

– material hos befintlig ledning respektive infodringsledning

– invändig dimension på befintlig ledning respektive infodringsledning

– om utrymmet mellan infodringsledning och befintlig ledning ska injekteras

– för självfallsledning som ligger under grundvattenytan eller läcker in vatten att
infodringsröret ska tätas i ändarna mot befintlig ledning.
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Ange krav på minsta erforderliga förbiledningskapacitet samt var förbiledningen ska
anslutas under aktuell kod och rubrik under BCB.8.

Ange anslutning till eller på infodrad ledning under PCB.

Ange krav på kontroll av invändig dimension längs självfallsledning innan
materialbeställning under PCE.12.

Ange krav på inre inspektion och eventuell ovalitetsmätning för kontroll av att ledning
kan infordras samt på inre inspektion före och efter infordring under aktuell kod och
rubrik under PCE.

Ange krav på högtrycksspolning under PCF.1113, PCF.1121 eller PCF.2121.

Ange krav på mekanisk rengöring under PCF.11121, PCF.1122 eller PCF.21222.

Ange kapning av instickande röranslutning under PCF.11122 eller PCF.21223.

Ange avlägsnande av instickande rötter under PCF.21221.

Ange rengöring av gasledning under PCF.131.

Ange injektering av utrymmet mellan infodringsledning och befintlig ledning under
PCH.21.

Ange renovering av befintliga rörledningar med infodringsmaterial som inte är
fabriksfärdiga rör under aktuell kod och rubrik under PGB.

Infodring med rör

Infodring med kontinuerliga rör
Angiven tolkning ska utföras före infodring, till exempel med hjälp av genomdragning
med rör av cirka 1 m längd med samma dimension som infodringsrörledningen.
Resultatet av tolkningen ska redovisas för beställaren.

Infodring med kontinuerliga plaströr för dricksvatten ska utföras och uppfylla krav
enligt SS-EN ISO 11298-1 och SS-EN ISO 11298-2.

Infodring av självfallsledningar med kontinuerliga plaströr för spill- och dagvatten
ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11296-1 och SS-EN ISO 11296-2.

Infodring med gasledningar med kontinuerliga plaströr ska utföras och uppfylla krav
enligt SS-EN ISO 11299-1 och SS-EN ISO 11299-2.

Infodring av ledning med kontinuerliga plaströr ska utföras enligt Svenskt Vatten P101.

Vid infodring genom indragning av kontinuerliga rör ska dragkraften mätas och
redovisas för beställaren.

Dragspänning i rörvägg får under infodringsskedet inte överstiga av tillverkaren
angivet högsta värde. Om infodring utförs genom enbart dragning i
infodringsledningens främre ände och friktionskrafter av betydelse uppmäts ska
infodringsledningen, efter beställarens beslut, eftertryckas. Eftertryckning ska utföras
omedelbart efter det att infodringen slutförts och ska pågå tills en rörelse erhålls i
infodringsledningens främre ände eller till dess tryckkraften motsvarar angiven högsta
tillåtna tryckspänning i rörväggen på infodringsledningen.

Spräckning av befintlig ledning för att underlätta infordring får endast utföras efter
beställarens medgivande.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– om infodringen får underlättas genom uppspräckning av befintlig ledning

– högsta tillåtna värde på dragspänning i rörvägg på infodringsledning av plast under
infodringsskedet

– högsta tillåtna tryckspänning i rörvägg på infodringsledning av plast

– fogningsmetod.

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

Infodring av ledning med kontinuerliga plaströr med hjälp av rörspräckning ska utföras
enligt Svenskt Vatten P101.

Repor och utvändiga skador på infodringsledning av plast får efter infodring uppgå
till högst 10 procent av rörväggens tjocklek vid infodring.

Vid anslutning ska repor tas bort med handskrapa innan roterande skrapverktyg
används.

Spräckning av befintlig ledning får endast utföras efter beställarens medgivande.

Vid rörspräckning ska dragkraften mätas och redovisas för beställaren.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om befintlig ledning får eller ska spräckas upp och i så fall restriktioner i samband
med uppspräckningen samt åtgärder med hänsyn till närliggande ledningar med
mera

– material i fyllning kring befintlig ledning

– krav på metod för rörspräckning

– skydd för rörskarvar med muff hos infodringsledning

– geotekniska förutsättningar i befintlig rörgrav

– största tillåtna avvikelse från befintlig vattengång på ledning med anslutna serviser.

Ange om självfallsserviser ska nivåkontrolleras med beaktande av att vattengång
höjs vid rörspräckning.

Infodring i trumma av sten
Infodringsledning ska gjutas in i stentrumma med skumbetong eller liknande. Hela
utrymmet mellan infodringsledning och stentrumma ska fyllas.

Ange under aktuell kod och rubrik trummans inre dimension.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att ändförslutningar av skyddslednings ände är stadigt monterade

– att dragkraft på rör mäts.
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Infodring med rör

Infodring med kontinuerliga rör
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att ledning är rensad och rengjord

– att hindrande anordningar och instickande anborrningar är demonterade

– att antal och lägen för rörstöd överensstämmer med det som har föreskrivits i
handlingarna och enligt tillverkarens anvisningar

– att rörstöd är korrekt och stadigt monterade

– längd, invändig dimension och dimensionsförändring på ledning

– vilka servisanslutningar som ska öppnas.

Infodring av ledning med rör genom rörspräckning
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att dokumentation av repor vid anslutning är utförd

– längd, invändig dimension och dimensionsförändring för ledning

– vilka servisanslutningar som ska öppnas.

PBG.1 Infodringsledning av gjutjärnsrör
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBG.12 Infodringsledning av segjärnsrör
För rör av segjärn ska dragkraft och avvinkling följa tillverkarens anvisning.

Vid lyftning av rör ska lyftstroppar av textil användas.

PBG.121 Infodringsledning av segjärnsrör, tryckrör
Raka rör ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PBG.121/1.

Vid infodringsledning ska dragsäker lång muff användas enligt tabell AMA PBG.121/1
och vara anpassad för schaktfri installation.

Skarvar ska ha skyddande metallkona.
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TABELL AMA PBG.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Oförankrat
kort muff

Dragsäkert
lång muff

C40C100DN80 – DN100

C40C64DN125 – DN200

C40C50DN250 – DN300

C30C40DN350 – DN500

C25C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
korta muffar

– om ledning ska vara utförd i ett system som inte är dragsäkert, med oförankrade
korta muffar

– om annan klass för rör än enligt tabell AMA PBG.121/1 ska användas, till exempel
godstjockleksklass enligt följande: Raka rör ska vara utförda och provade enligt
SS-EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogtyp för täthet respektive dragsäkring

– vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

PBG.1211 Infodringsledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör
Rör för infodring med kontinuerliga rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av
zink-aluminiun, minst 400 g/m2 och en yttre beläggning med en minsta tjocklek av
70 μm.

Rör för rörspräckning ska utvändigt vara försedda med fiberarmerad betong enligt
SS-EN 15542.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.
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Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange för rörsystem kompatibla med tryckrörssystem av plast och för anslutningar
till plastledningar krav enligt ISO 16631.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen för infodring med kontinuerliga rör ska
kompletteras med till exempel fiberarmerat cementbruk enligt SS-EN 15542

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas.

PBG.2 Infodringsledning av stålrör
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBG.21 Infodringsledning av stålrör av olegerat stål

PBG.212 Infodringsledning av ståltuber av handelskvalitet
Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och
SS-EN 10217-5 samt med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på material och utförande

– om rördel ska vara fabrikstillverkad

– om SS-EN 10216-1 ska åberopas i tillämpliga delar för sömlösa rör och rördelar.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog om
kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas och hur kontaktanordning ska
utföras.

Ange lagning och reparation av rörs korrosionsskydd och motsvarande behandling
av anslutningsdetaljer för kopparlina under aktuell kod och rubrik under PCD.3.
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Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall att svetsförband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBG.213/1 eller
ange vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans- eller
kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

PBG.2121 Infodringsledning av icke ytbehandlade ståltuber

PBG.2122 Infodringsledning av ytbehandlade ståltuber
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas
och för rördelar om annan kvalitet än motsvarande SS-EN 10298 ska användas.
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PBG.213 Infodringsledning av rör av olegerat tryckkärlsstål

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1. Intyget ska efter begäran visas upp för beställaren. Intyg ska gälla
för material, metod och svetsläge för det aktuella svetsarbetet.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svetsförbands rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBG.213/1.

TABELL AMA PBG.213/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för
godkännande

Provningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 11666Acceptansnivå 2Ultraljud

SS-EN ISO 23278Acceptansnivå 2XMagnetpulver

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå klass CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakuumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBG.213/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– om skyddsgas ska användas vid svetsarbete och i så fall typ av gas samt
arbetsmetod för skyddsgasspolning. Ange om skyddsgas ska användas både på
insida och utsida av svetsförband för rörledning

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15610,
SS-EN ISO 15611, SS-EN ISO 15612, SS-EN ISO 15613 eller SS-EN ISO 15614-1 ska
tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange vid behov kravnivå

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.
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PBG.2131 Infodringsledning av icke fabriksisolerade rör av olegerat
tryckkärlsstål
Sömlösa tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10216-2 och längssvetsade
tryckkärlsrör enligt SS-EN 10217-2. För mått gäller SS-EN 10220.

Spiralsvetsade tryckkärlsrör ska vara utförda enligt SS-EN 10217-1 alternativt
SS-EN 10217-5.

För rördelar gäller i tillämpliga delar samma krav som för rör.

Ange

– transporterat medium i rörledning

– beräkningstryck

– beräkningstemperatur

– godstjocklek

– fogtyp

– svetsstandard

– krav på verifieringsnivå enligt YE för rör och rördelar

– krav på metod för kapning och rörbearbetning.

Beakta att rörledningsstandarder föreskriver särskilda materialsorter och behandlingar
(till exempel tätat) för vissa tryck- och temperaturområden. Ange om andra krav på
materialkvalitet och behandling än i AMA angivet ska gälla.

PBG.22 Infodringsledning av rör av legerat stål
Rostfritt material ska hållas separerat från låglegerade material. Mekanisk bearbetning
som kapning och slipning på låglegerat material ska utföras åtskilt från rostfritt
material.

PBG.221 Infodringsledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ange godstjocklek på ledning.

UTFÖRANDEKRAV

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.
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Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas för att oxidationsgraden ska
vara mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.

Ange

– om svetsarbete ska utföras av svetsare med giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 för svetsning av rostfritt stål och om intyget efter begäran ska
visas upp för beställaren

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer om kontroll av
svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311. Ange i så fall att svetsförband
ska uppfylla kraven enligt tabell AMA PBG.222/1 eller ange vilka provningsmetoder
som ska användas och för vilken acceptans- eller kvalitetsnivå respektive
provningsmetod svetsarbetet ska godkännas.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBG.222 Infodringsledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål

Fogning
Ange fogtyp och fogningsmetod.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras av svetsare som har giltigt svetsarprövningsintyg enligt
SS-EN ISO 9606-1 och intyg för svetsning av rostfritt stål. Intyget ska efter begäran
visas upp för beställaren. Intyg ska gälla för material, metod och svetsläge för det
aktuella svetsarbetet.

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Varje svets ska märkas så att svetsare kan identifieras.

Rotskyddsgas ska användas vid svetsarbete av rörledning på både in- och utsida av
svetsförband.

Tiden för spolning med rotskyddsgas ska säkerställas så att oxidationsgraden blir
mindre än 100 PPM enligt etablerad referensatlas.
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Kontroll av svetsförband ska utföras enligt YHB.1311 och uppfylla kraven enligt
tabell AMA PBG.222/1.

TABELL AMA PBG.222/1.  ACCEPTANS- OCH KRAVNIVÅ PÅ PROVNINGSMETODER FÖR

GODKÄNNANDE AV SVETSFÖRBAND

Enligt standardAcceptansnivå för godkännandeProvningsmetod

SS-EN ISO 10675-1Acceptansnivå 2Radiografering

SS-EN ISO 23277Acceptansnivå 2XPenetrantprovning

SS-EN ISO 5817Kvalitetsnivå CVisuell kontroll

SS-EN 1593Krav inga bubblorVakumlåda

Ange om svetsarbetet ska godkännas för annan acceptans- eller kvalitetsnivå än i
tabell AMA PBG.222/1.

Ange kontroll svetsförband och vilka metoder som ska användas under YHB.1311.

Ange under aktuell kod och rubrik

– styrkefaktor

– typ av rotskyddsgas som ska användas vid svetsarbete och arbetsmetod för
skyddsgasspolning

– om intyg ska uppvisas om att skyddsgas och rotgas uppfyller normkvalitet

– vem som påkallar provning

– om SS-EN ISO 15607, SS-EN ISO 15609-1, SS-EN 15609-2, SS-EN ISO 15613 eller
SS-EN ISO 15614-1 ska tillämpas för svetsdokumentation och svetsprocedurer. Ange
kravnivå där så erfordras

– om svetsning ska utföras under tillsyn av svetssakkunnig enligt SS-EN ISO 14731.

Ytbehandling
Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändig från slagg och föroreningar.
Efter rengöring ska betning utföras. Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna
rengöras och betas.

Invändig bedömning av oxidationsgrad ska utföras genom rörinspektion.

Ange

– metod för ytbehandling och slutlig ytfinish genom mätbara parametrar

– renlighetskrav.

PBG.2221 Infodringsledning av icke fabriksisolerade rör av rostfritt
tryckkärlsstål

PBG.4 Infodringsledning av betongrör
Rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och SS 227000.
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Rör ska vara försedda med varaktig märkning som anger tillverkare och
tillverkningsdatum samt andra uppgifter som är nödvändiga för rörens identifiering.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– av oljeresistent kvalitet till exempel typ WG enligt SS-EN 681-1

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för betongrör enligt i Svenskt Vatten P99.

PBG.42 Infodringsledning av betongrör, avloppsrör
Ange under aktuell kod och rubrik

– hållfasthetsklass för rör enligt Svenskt Vatten P99

– om rör ska vara av betong med förhöjd motståndskraft mot korrosion från
svavelvätebildning

– för ledningar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1916
och SS 227000.

PBG.421 Infodringsledning av betongrör, normalavloppsrör
Vid anslutning till brunn eller kammare ska kortrör och spetsvändare användas. För
dimension DN ≤ 400 mm ska längden vara ≤ 0,5 m.

För längdanpassning till rördelar och stigrör för brunnar ska kortrör användas.

Ange

– om rör ska vara armerade

– om kortrör ska användas vid passage av utspetsningar

– rörlängd för kortrör vid anslutning till brunn respektive passage av utspetsning

– om rör ska vara med ovalt rörtvärsnitt typ äggformade rör med fot

– om rör med diameter ≤ 400 mm ska vara av typ falsrör

– om verifiering av rör ska utökas till nivå 2 enligt YE och uppfylla kraven för Nordcerts
produktcertifiering BBC eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
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PBG.5 Infodringsledning av plaströr
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

PBG.51 Infodringsledning av plaströr, tryckrör

PBG.512 Infodringsledning av PE-rör, tryckrör
Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Böjningsradie får inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBG.5121 Infodringsledning av PE-rör, standardiserade tryckrör
Rör för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med blå rand
eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör för gasledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1555-1 till och med SS-EN 1555-5
och enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Gasledning ska vara
genomfärgad i gult för PE80 och i orange för PE100 alternativt genomfärgad i svart
och märkt med gul rand för PE80 respektive med orange rand för PE100.

Rör för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och med
SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Dragspänning i rörvägg får under infodringsskedet inte överstiga 8 MPa för PE100
respektive 6,3 MPa för PE80.

Kapning och anslutningsarbete får påbörjas tidigast ett dygn efter installation.

Ange

– specifika krav för rör med hänsyn till dimension, förstärkt diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC
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– om rör på rulle ska användas för dimensioner ≤ 180 mm

– högsta tillåtna SDR-klass.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets för dimensioner större än 90 mm.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange fogmetod.

Ange om annan fogmetod än i AMA föreskriven får användas för dimensioner större
än 90 mm.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.
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Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Elektrosvets
För rör i vattenledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 12201-3.

För rör i gasledning ska elektrosvetsmuff uppfylla krav enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara anpassad till rörledningens SDR-klass.

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

Under svetsning och avsvalning ska svetsytor vara fixerade spänningsfritt.

Ingen tråd eller smälta får synas utanför svetskonstruktionen vid elektrosvetsning.

Toe-in, inböjning av rörändar, får inte förekomma i svetszonen.

Avvinkling får inte överskrida det värde som anges i tillverkarens anvisningar, dock
maximalt 1 grad.

Spaltens maximala storlek mellan rör och rördel ska framgå av tillverkarens anvisningar.

Lägsta tillåtna temperatur vid svetsning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsutrustning ska vara försedd med datalogger för registrering av
svetsparametrarna.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≤ 160 mm ska utföras enligt SS-ISO 21751.

Kontroll av elektrosvetsmuff för dimension ≥ 180 mm ska utföras enligt SS-EN 12814-4,
kapitel 6.

Kontroll av elektrosvetssadel ska utföras enligt SS-ISO 21751.

För godkänd elektrosvetsmuff och elektrosvetssadel får ingen provkropp uppvisa
mer än 33 procent sprödbrott av uppmätt svetszons längd enligt SS-EN 12201-5.

Ange

– om krav på elektrosvetsmuff utöver i AMA angivna krav till exempel krav på
förvärmning, skärpta toleranser eller annan standard

– om fixeringsverktyg ska användas.

PBG.513 Infodring av GRP-rör, tryckrör
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.
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PBG.5131 Infodringsledningar av GRP-rör, standardiserade tryckrör
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Ange vid förankring av system som inte är dragsäkra utförande av stödblock och
dylikt av betong under aktuell kod och rubrik i under EBE.2151.

Fogning
Ange

– fogtyp och fogningsmetod

– i ett system som inte är dragsäkert vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

Fog med koppling
Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange typ av koppling.

PBG.52 Infodringsledning av plaströr, avloppsrör
Rör ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange under aktuell kod och rubrik styvhetsklass för rör.
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PBG.521 Infodringsledning av plaströr, markavloppsrör
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBG.5212 Infodringsledning avPVC-rör, fabrikatspecifikamarkavloppsrör
Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida och med
utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– fogmetod

– om rör typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2, typ A1 eller A2
med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Ange för rör med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör ska vara verifierade
till enligt YE.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBG.5214 Infodringsledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör
Rör ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida och med
utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2, typ A1 eller A2
med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör med dimensioner större än Dy 1 200 mm vilken nivå rör och rördelar ska vara
verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.
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Fogning
Ange

– fogmetod och krav på fogtäthet

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsarbete

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

PBG.5216 Infodringsledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör
Rör ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida och med
utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör kan uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2, typ A1 eller A2
med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör ska vara verifierade till
enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1.

PBG.5217 Infodringsledning av GRP-rör, markavloppsrör
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PBG.52171 Infodringsledning avGRP-rör, standardiserademarkavloppsrör
Rör och skarvmuff ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Ange intags- respektive utloppsledning av GRP-rör under PBG.5131.

Infodringsledningar i befintliga rörledningar o d
Rör avsedda för infodring av befintlig rörledning ska vara anpassade enligt tillverkarens
anvisningar.

Rör som inte är cirkulära ska uppfylla krav enligt SS-ISO 16611.

Ange

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– om tvärsnitt ska vara annat än cirkulärt.

Fogning
Fog ska utföras med skarvmuff och gummiring som är godkända av rörtillverkaren
och anpassade för den levererade rörtypen, tillåten tryckkraft och eventuell
mellantryckstation.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– fogtyp och fogmetod

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– specifika krav på materialtyp och eventuella krav på stålkvalitet för skarvmuffar.

PBG.52172 InfodringsledningavGRP-rör, fabrikatspecifikamarkavloppsrör
Ange

– styvhetsklass (SN-klass)

– krav som ska gälla vid infodring av rörledning, till exempel om fogar ska vara
dragsäkra.

Fogning
Ange

– material för och typ av in- eller utvändig skarvmuff

– om gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

PBH RÖRLEDNINGAR I SJÖ, VATTENDRAG E D
Avser rörledning förlagd i vatten med eller utan belastningsvikter eller förankrad på
stöd.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV

Belastningsvikter
Betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 och SS 137003.

Betong ska uppfylla krav för livslängdsklassen L100.

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.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om rörledning ska förses med belastningsvikter eller belastas/förankras på annat
sätt

– typ av belastningsvikter

– om belastningsvikter ska vara armerade eller oarmerade

– exponeringsklass

– täckskiktets tjocklek för armerade belastningsvikter

– dimensioneringsförutsättningar

– viktbelastning i vatten som procent av deplacementet.

Ange handling för redovisning av dimensionering för belastningsvikter under YJC.1.

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

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.

Ange känd förekomst av föremål som kan påverka arbetenas genomförande under
BBB.11812.

Ange undersökning av sjöbotten med avseende på hindrande föremål under BBC.1812.

Ange åtgärd för korsande ledning under BCB.3.

Ange rensning av sjöbotten före respektive efter sänkning under BFG.2.

Ange krav på schaktbottennivå vid passage av strandkant under aktuell kod och
rubrik under CBB.3.

Ange fyllning före utförande av erosionsskydd under CEB.76.

Ange erosionsskydd av betongmadrasser under DCK.22 respektive av jord- och
krossmaterial under DCK.252.
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Belastningsvikter
Samtliga belastningsvikter ska ha full kontakt med sjöbotten.

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.

Ange under aktuell kod och rubrik

– centrumavstånd mellan belastningsvikter

– hur belastningsvikter ska monteras.

Sänkning
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.

Ange under aktuell kod och rubrik

– beskrivning av sänkningsförfarandet

– maximalt tillåten avvikelse från ledningens planerade sträckning i plan och profil

– om justering av ledningens läge ska utföras efter gjord kontroll av läge.

Ange inspektion av att ledning och belastningsvikter hamnat i föreskrivet läge samt
hur inspektionen ska dokumenteras under PCE.22.

Ange redovisning av beräkningsmodell för sänkningsförfarandet som visar att sänkning
kan utföras utan risk för rörbrott under YJC.1.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– att kontroll av viktglidning har utförts

– att belastningsvikter är korrekt placerade och monterade innan sänkning

– att belastningsvikterna har hamnat i föreskrivet läge efter sänkning

– att sänkningsförfarandet har utförts korrekt

– ledningsläge i förhållande till stenar, hinder med mera på sjöbotten.
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PBH.1 Ledning av gjutjärnsrör, i sjö, vattendrag e d
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBH.12 Ledning av segjärnsrör, i sjö, vattendrag e d
För rör av segjärn ska dragkraft och avvinkling följa tillverkarens anvisning.

Vid lyftning av rör och rördelar ska lyftstroppar av textil användas.

PBH.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Raka rör och rördelar ska vara utförda och provade enligt SS-EN 545.

Raka rör och rördelar ska vara av tryckklasser enligt tabell AMA PBH.121/1.

TABELL AMA PBH.121/1.  TRYCKKLASSER FÖR RAKA RÖR OCH RÖRDELAR

TryckklassSegjärnsrör
Dimension

Rördelar
med muff

Oförankrat
kort muff

Dragsäkert
lång muff

C100C40C100DN80 – DN100

C64C40C64DN125 – DN200

C50C40C50DN250 – DN300

C40C30C40DN350 – DN500

C30C25C30DN600 – DN1200

Ange under aktuell kod och rubrik

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
långa muffar

– om ledning ska vara utförd i ett dragsäkert system, med förankringspackningar i
korta muffar

– om ledning ska vara utförd i ett system som inte är dragsäkert, med oförankrade
korta muffar

– om annan klass för rör och rördelar än enligt tabell AMA PBH.121/1 ska användas,
till exempel godstjockleksklass enligt följande: Raka rör och rördelar ska vara utförda
och provade enligt SS-EN 545:2006. Raka rör ska vara av godstjockleksklass K9.
Rördelar ska vara av klass K12, med undantag för T-rör som ska vara av klass K14.
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Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fogtyp för täthet respektive dragsäkring

– vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla kraven enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-2.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.

Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-2
ska gälla för flänsmått.

PBH.1211 Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i sjö, vattendrag
e d
Rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av zink-aluminiun, minst 400 g/m2 och
en yttre beläggning med en minsta tjocklek av 70 μm.

Rördelar ska utvändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 545.

Rördelar ska invändigt vara belagda med epoxi enligt SS-EN 14901-1 med en minsta
tjocklek av 250 μm. Rördelar för dricksvatten ska uppfylla krav enligt avsnitt 6.9 i
SS-EN 14901-1.

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt av zink-aluminium
enligt AMA ska användas, till exempel zink, minst 200 g/m2, ovanpå detta en yttre
beläggning med epoxi alternativt en bisfenolfri akryl.

Ange för rörsystem kompatibla med tryckrörssystem av plast och för anslutningar
till plastledningar krav enligt ISO 16631.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– om den utvändiga ytbehandlingen ska kompletteras med till exempel fiberarmerat
cementbruk enligt SS-EN 15542

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av PE-beläggning och att den ska vara
enligt SS-EN 14628

– om den utvändiga ytbehandlingen ska vara av polyuretanbeläggning och att den
ska vara enligt SS-EN 15189

– utvändig ytbehandling för rördelar om annan än beläggning med epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än cementbruksisolering enligt
SS-EN 545 ska användas

– invändig ytbehandling för rördelar om annan än livsmedelsgodkänd epoxi enligt
SS-EN 14901-1 ska användas.

PBH.2 Ledning av stålrör, i sjö, vattendrag e d
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

PBH.21 Ledning av stålrör av olegerat stål, i sjö, vattendrag e d

PBH.212 Ledning av ståltuber av handelskvalitet, i sjö, vattendrag e d
Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda enligt SS-EN 10217-1 och
SS-EN 10217-5 samt med mått enligt SS-EN 10224.

Rör ska vara anpassade och kalibrerade med hänsyn till fogningsmetod.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på material och utförande

– om rördel ska vara fabrikstillverkad

– om SS-EN 10216-1 ska åberopas i tillämpliga delar för sömlösa rör och rördelar.

Manhål
Ange under aktuell kod och rubrik krav på utförande av manhål.

Fogning
Ange under aktuell kod och rubrik fogtyp, fogningsmetod och för gummiringsfog
och flänsfog om kontaktanordning, typ pinnlödning, ska användas och hur
kontaktanordning ska utföras.
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Ange lagning och reparation av rörs korrosionsskydd och motsvarande behandling
av anslutningsdetaljer för kopparlina under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Gummiringsfog
Vid fogning ska gummiring användas som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad
för den levererade rörtypen.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt
SS-EN 681-1.

Flänsfog
Flänsmått ska vara enligt SS-EN 1092-1.

Packningar ska monteras torra. Vid hopdragning av flänsförband ska rören centreras
och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med momentnyckel.

Fogning ska i övrigt utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange under aktuell kod och rubrik om annan standard eller dylikt än SS-EN 1092-1
ska gälla för flänsmått.

Svetsarbete
Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ISO 9692-1.

Svets ska utföras enligt SS-EN 1011-1.

Svets får inte utföras så nära hål eller förgrening att svets därigenom försvagas.

Efter avslutat svetsarbete ska svets rengöras utvändigt från slagg och föroreningar.
Där svets rotsida är åtkomlig ska även denna rengöras.

Ange under aktuell kod och rubrik om svetsarbete ska utföras av svetsare som har
giltigt svetsarprövningsintyg enligt SS-EN ISO 9606-1 och om intyget efter begäran
ska visas upp för beställaren.

Ange för trycksatt ledning som inte omfattas av tryckkärlsnormer som till exempel
vattenledning om kontroll av svetsförband ska genomföras enligt krav under YHB.1311.
Ange i så fall vilka provningsmetoder som ska användas och för vilken acceptans-
eller kvalitetsnivå respektive provningsmetod ska godkännas.

Ange reparation av rörs utvändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under aktuell kod och rubrik under PCD.3.

Ange reparation av rörs invändiga korrosionsskydd under aktuell kod och rubrik under
aktuell kod och rubrik under PCD.5.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik typ av koppling.
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PBH.2122 Ledning av ytbehandlade ståltuber, i sjö, vattendrag e d
Raka rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN 30670.

Rördelar ska utvändigt vara isolerade med polyuretan enligt SS-EN 10290.

Rör ska invändigt vara cementbruksisolerade enligt SS-EN 10298. För
vattenledningsrör gäller att cement ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

Rördelar ska invändigt vara cementbruksisolerade till motsvarande kvalitet.

Ange

– tjocklek på polyetenisolering enligt DIN 30670 samt krav på vidhäftningsskikt

– eventuellt andra skyddssystem mot korrosion än i AMA angivet

– invändig ytbehandling för raka rör om annan än enligt SS-EN 10298 ska användas
och för rördelar om annan kvalitet än motsvarande SS-EN 10298 ska användas.

PBH.5 Ledning av plaströr i sjö, vattendrag e d
Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring ska vara

– oljeresistent

– beständig mot spillvatten som innehåller höga koncentrationer av kemikalier eller
lösningsmedel och i så fall typ av kemikalier eller lösningsmedel samt koncentration

– beständig mot spillvatten med hög temperatur och i så fall temperaturgränser samt
om temperaturen är kontinuerlig eller intermittent.

Beakta kompletterande anvisningar för plaströr enligt Svenskt Vatten P98.

PBH.51 Ledning av plaströr, tryckrör, i sjö, vattendrag e d

PBH.512 Ledning av PE-rör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Rör 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.

Övriga rördelar upp till 225 mm ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark, DVGW 335 eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rördelar utöver dimensioner ovan som inte uppfyller kraven för kvalitetsmärkningen
Nordic Poly Mark, DVGW 335 eller inte är tredjepartsverifierade till motsvarande nivå,
ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

Böjningsradie får efter installation inte understiga tillverkarens anvisning.

Repor och utvändiga skador på PE-rör får högst uppgå till 10 procent av rörväggens
tjocklek.

PBH.5121 LedningavPE-rör, standardiserade tryckrör, i sjö, vattendraged
Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Vattenledning ska vara genomfärgad i svart och märkt med
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blå rand eller vara genomfärgad i blå. Rör ska även uppfylla krav enligt SS-EN 1555-2,
kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning enligt tabell 4 och
5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för tryckavloppsledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till
och med SS-EN 12201-5. Tryckavloppsledning ska vara genomfärgad i svart och märkt
med rödbrun rand eller genomfärgad i rödbrun. Rör ska även uppfylla krav enligt
SS-EN 1555-2, kapitel 7.4. Rör och rördelar ska uppfylla tillverkarens typprovning
enligt tabell 4 och 5 i SIS-CEN/TS 12201-7.

Rör och rördelar för gasledning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1555-1 till och med
SS-EN 1555-5 och enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN. Gasledning ska
vara genomfärgad i gult för PE80 och i orange för PE100 alternativt genomfärgad i
svart och märkt med gul rand för PE80 respektive med orange rand för PE100.

Rör och rördelar för fjärrkyleledningar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-1 till och
med SS-EN 12201-5. Fjärrkyleledning ska vara genomfärgad i svart.

Rördelar ska vara i lägst samma tryckklass som rör.

Dragspänning i rörvägg får under sänkning 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 respektive 6,3 MPa för PE80.

Ange

– specifika krav för rör och rördelar med hänsyn till dimension, förstärkt
diffusionsskydd med mera

– rörmaterial – PE80, PE100 eller PE100RC

– högsta tillåtna SDR-klass

– om rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Sänkning
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.

TABELL AMA PBH.5121/1.  KVOTEN x MELLAN BÖJNINGSRADIE, R, OCH LEDNINGS

YTTERDIAMETER, D
y
,  FÖR SDR-KLASSER

x = R/DySDR-klass

3226

2521

20≤ 17

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.
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Sänkningshastighet och eventuell axiell dragkraft ska anpassas så att ovanstående
krav avseende böjningsradie uppfylls.

Fogning
Fogning ska utföras med stumsvets på land.

Stumsvetsade ledningslängder som sammanfogas i sjö, vattendrag eller dylikt ska
sammanfogas med bordring och fläns.

Flänsförband ska skyddas mot böjning.

Rör ska i samband med fogning hanteras på sådant sätt att repor eller märken inte
uppstår.

Ange

– krav på eventuell bordring och flänsförband samt typ av packning i flänsförband
vid fogning av rörlängder

– hur flänsförband ska skyddas mot böjning under sänkningsförfarandet, till exempel
med avstyvad stålsvets

– om annan fogmetod än i AMA angiven får användas.

Svetsarbete
Svetsarbete ska utföras enligt DVS 2207-1 eller SS-INSTA 2072-2.

För dimensioner större än 90 mm ska svetsare för aktuell metod och aktuellt
dimensionsområde ha genomgått certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat
enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Svetsutrustning ska årligen vara funktionskontrollerad, kalibrerad och anpassad för
aktuell fogtyp. Intyg ska på begäran uppvisas för beställaren.

Fogning genom svetsning ska utföras under skydd vid fuktig eller blåsig väderlek.

Svetsfog ska vara dokumenterad och spårbar. Dokumentation av svetsparametrar
ska minst innehålla de som anges i svetsprotokoll enligt DVS 2207-1.

För godkänd svetsfog krävs att samtliga parametrar enligt SS-EN 12201-5 är uppfyllda.

Visuell provning ska utföras enligt DVS 2202 till quality level 1 och assessment group 1.

Ange

– krav på svetsningsarbetets utförande utöver i AMA angivna krav

– om svetscertifikat enligt EWF 581 avseende SS-EN 13067 ska gälla för dimensioner
mindre än 110 mm

– om kontroll ska utföras enligt annan metod än i AMA angiven.

Ange kontroll av svetsfog under YHB.1312.

Stumsvets
Kalibrering av stumsvetsutrustning ska utföras enligt SS-INSTA 2072-6.

Rörändar som sammanfogas med stumsvetsning ska vara av samma SDR-klass.
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Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkänning under svetsning eller under
avsvalningsförloppet.

Kantförskjutning ska vara ≤ 10 procent av godstjockleken.

Kontroll av stumsvetsfog ska utföras enligt SS-ISO 13953. För godkänd stumsvetsfog
får ingen provkropp uppvisa sprödbrott enligt SS-EN 12201-5.

Svetsparametrar ska dokumenteras.

Ange

– om beställaren på svåråtkomlig ledning avser att skära bort svetsar ur ledning under
utförande för kontroll av svetshållfasthet, och i så fall antal svetsar som kommer
att tas bort

– om svetsvulster ska avlägsnas och i så fall från och med vilken dimension de ska
avlägsnas

– om förstörande prov ska utföras enligt SS-ISO 13953 efter kalibrering av
stumsvetsutrustning.

Fog med koppling
Fog med koppling ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange om stödhylsa ska monteras i PE-röret.

Fog med kompressionskoppling
Kompressionskoppling ska ha rörbussning och vara dragfast och i övrigt utföras enligt
tillverkarens anvisningar.

Anslutningsstället ska vara helt fritt från repor och dylikt.

Ange om annan typ av koppling än i AMA angiven kompressionskoppling ska
användas.

Flänsfog
Mått för flänsar av metall ska vara enligt SS-EN 1092-1 till och med SS-EN 1092-4.

Packningar ska vara torra och monteras mot en torr yta. Vid hopdragning av
flänsförband ska rören centreras och riktas in. Skruvförband ska dras korsvis med
momentnyckel till av leverantören anvisat moment.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Efter avslutad montering ska alla skruvförband efterdras sedan eventuella pallningar
tagits bort och ledningen stabiliserats. Överflödigt packningsmaterial ska tas bort.

Ange

– om annan standard eller dylikt än i AMA angiven ska gälla för flänsmått

– om PE-ände ska förses med fabriksmonterat fast flänsrörstycke eller fabriksmonterad
bordring med lösfläns

– material och utförande av bordring, lösfläns eller bakomliggande fläns och packning

– åtdragningsprocedur och åtdragningsmoment

– hur flänsförband ska skyddas mot böjning under sänkningsförfarandet.
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PBH.513 Ledning av GRP-rör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Rör och rördelar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

PBH.5131 Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i sjö, vattendrag
e d
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO 23856.

Rördelar ska vara i lägst samma styvhetsklass som rör. Rördelar får alternativt vara
utförda med lägst motsvarande hållfasthet av rostfritt stål, plastbelagt stål, plastbelagt
segjärn eller plastbelagd aluminiumlegering. Rördelar ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter, vilka ska kunna dokumenteras med provningsintyg
eller på annat lämpligt sätt.

Ange

– tryckklass

– styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör

– särskilda krav på invändigt täckskikt.

Ange vid förankring av system som inte är dragsäkra utförande av stödblock och
dylikt av betong under aktuell kod och rubrik i under EBE.2151.

Fogning
Ange

– fogtyp och fogningsmetod

– i ett system som inte är dragsäkert vilka rörskarvar som ska vara dragsäkra.

Fog med skarvmuff och gummiring
Skarvmuff ska uppfylla krav enligt motsvarande standard som för rör.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Fogning ska i övrigt utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– material för och typ av skarvmuff

– tryckklass.

Fog med koppling
Fog ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange typ av koppling.

PBH.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, i sjö, vattendrag e d
Styvhetsklass för termoplaströr ska bestämmas enligt SS-EN ISO 9969.
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PBH.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör, i sjö, vattendrag e d
Ange under aktuell kod och rubrik för PVC, PE och PP om annan styvhetsklass än SN8
ska gälla.

PBH.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i sjö,
vattendrag e d
Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med slät insida, profilerad utsida
och med utvändig dimensionsserie och uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och
SS-EN 13476-3.

Rörens slaghållfasthet vid −10 °C ska verifieras enligt SS-EN 13476-3.

Rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Rördelar ska tillsammans med rakrör
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8.

Ange

– om rör och rördelar typ B ska vara med invändig dimensionsserie

– om rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476-1 och SS-EN 13476-2,
typ A1 eller A2 med slät in- och utsida, flerskiktsrör

– för rör och rördelar med dimensioner större än Dy 1 200 vilken nivå rör och rördelar
ska vara verifierade till enligt YE

– om annan standard än i AMA angiven ska gälla för rör avsedda för schaktfri teknik.

Fogning
Ange

– fogmetod och krav på fogtäthet

– om tätningsring ska uppfylla andra krav än enligt SS-EN 681-1

– om mekanisk koppling ska vara utförd av korrosionssäkert material.

Gummiringsfog
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som
är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen.

Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Svetsarbete

Extrudersvets
Extrudersvetsning ska utföras enligt DVS 2207-4 eller tillverkarens anvisningar.

Svetsare ska för aktuell metod och aktuellt dimensionsområde ha genomgått
certifierad utbildning och ha ett giltigt svetscertifikat enligt EWF 581 och SS-EN 13067.

Fog med koppling
Spännband ska efterdras.
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Intags- och utloppsledning
Ange

– invändig dimension

– annan styvhetsklass (SN-klass) än i AMA angiven

– krav på extrudersvetsning utöver i AMA angivna krav.

Ange intags- och utloppsledning av rör enligt SS-EN 12201-1 och SS-EN 12201-2 under
PBH.5121.

Ange kontroll av fogning genom extrudersvetsning under YHB.1312.

PBH.8 Ledning av rör av diverse material, i sjö, vattendrag e d

PBH.81 Ledning av trärör, i sjö, vattendrag e d
Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1.

Virke för användning till rör ska vara av furu eller gran kvalitet lägst sort G4-1.

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.

Stavar som bildar rörvägg ska vara försedda med not och spont samt invändigt vara
hyvlade i cirkelform. Vid stavändar ska slitsar vara utsågade för två tätningsbleck.

Tätningsbleck ska vara utförda av stål med bredd cirka 30 mm och med längd
motsvarande stavbredden ökad med 2–4 mm.

Band, bandlås och andra ståldetaljer ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

Avser till exempel intags- och utloppsledningar.

För sjöförlagd ledning rekommenderas virke av gran.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om trärör är avsedda för anläggning i havs- eller sötvatten

– om virke ska vara av furu eller gran

– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker

– för impregnerat virke av gran att krav enligt LFB.12 gäller och ange träskyddsklass

– om ytbehandling med varmförzinkning av band, bandlås och andra ståldetaljer än
plattstål inte erfordras. Ange alternativt krav på korrosionsbeständig stålkvalitet.

PBH.811 Ledning av trärör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Träskarvar mellan stavar ska placeras inbördes förskjutna halva stavlängden. Över
skarvarna ska tätningsförband av plattstål med underliggande asfaltpapp monteras.

Rör ska vara utförda för angivet dimensionerande inre övertryck.
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Ange

– dimensionerande inre övertryck

– om plattstål ska vara varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 och om
varmförzinkningens minsta tjocklek ska vara enligt råd i Nationell bilaga NA till
SS-EN ISO 1461.

PBH.812 Ledning av trärör, avloppsrör, i sjö, vattendrag e d
Tvärskarvar mellan stavar ska förskjutas inbördes minst 1 m.

PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR,
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR,
INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar angående hantering och lagring av material ska följas.

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M
Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Anslutande ledning får inte
sticka in i huvudledningens fria genomlopp.

Anslutning ska utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls.

Avser övergång mellan rörsystem med olika fogtyper eller hopfogning av rör och
rördelar av olika material eller rör och rördelar vars prefabricerade fog kapats bort.

Anslutning av rör till rörledning, brunn eller annan anordning med samma
prefabricerade fogtyp ingår under aktuell kod och rubrik under PB, PD respektive PE.

Ange kompletterande krav för hur anslutning ska utföras.

Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av anslutning, fog, koppling och dylikt

– dimension

– materialkrav på fog, koppling, förankring, smörjmedel och dylikt

– egenskapskrav, till exempel dragsäkerhet, neutralitet mot anslutande ledning med
mera

– krav på rengöring före montering

– krav på avsyning före montering.

Ange krav på korrosionsskydd, ytbehandling och dylikt under PCD.

KONTROLL
Mottagningskontroll av anslutningar bestående av rördelar ska utföras.
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Mottagningskontroll ska minst innehålla följande

– att märkning på anslutning med mera överensstämmer med materialspecifikationen
enligt handlingarna

– att ändar på rördelar för anslutning med mera till vattenledningar är tillslutna fram
till läggning

– att rördelar för anslutning med mera, inklusive fogytor och korrosionsskydd, är
oskadade.

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

Ange om beställaren ska kontrollera inkoppling innan schakt får återfyllas.

Ange om förankring av ledning ska utföras under aktuell kod och rubrik under PCC.1.

PCB.11 Axiell anslutning av va-ledningar

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
Kontroll ska utföras för att säkerställa att ny tryckledning ansluts till avsedd befintlig
ledning.

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Anslutning ska ge en jämn övergång utan att orsaka att dämning uppstår mot
strömningsriktningen.

PCB.12 Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar
Ange håltagning vid anborrning i material av metall och betong under aktuell kod
och rubrik under BEE.23.

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

– om T-rör eller dylikt ska vara av konstruktion som inte innebär reduktion av nominella
trycket

– om anborrning ska utföras på trycksatt ledning.

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning
Kontroll ska utföras för att säkerställa att ny självfallsledning ansluts till avsedd befintlig
ledning.

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

Återanslutning av serviser ska ske schaktfritt. Öppning av anslutning ska ske så att
flödesarean bibehålls och inga kanter uppkommer i anslutningen.
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Ange om

– servisöppning i infodrad ledning ska anslutas genom uppfräsning

– uppfräst servisöppning ska infordras med anslutningsfoder, så kallad hattprofil

– material från uppfräsning och andra restprodukter ska sugas upp med spol- och
sugbil.

Ange kompletterande uppgifter angående krav på anslutningsfoder och dylikt från
aktuella koder och rubriker i avsnitt PGB.

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

PCB.131 Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d
Anslutning i brunn ska utföras med jämn övergång utan att orsaka att dämning uppstår
i brunnsbotten.

Ledningars vinkeländring ska tas i brunn.

Anslutning till brunn mellan infodringsledning eller renoveringsfoder och befintlig
ledning ska vara tät.

Anslutning av plastledning till betongbrunn
Anslutningstätning av gummi ska användas.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Tätningsring ska monteras enligt leverantörens anvisningar.

PCB.132 Anslutning av tryckledning till brunn, kammare e d
Anslutning av tryckavloppsledning ska utföras med stalp minst motsvarande utgående
lednings halva dimension. Tryckledning riktas mot utgående lednings centrum.

PCB.14 Anslutning av va-ledning till tunnel

PCB.2 Anslutning av gasledningar

PCB.21 Axiell anslutning av gasledning

PCB.22 Anslutning med anborrning, T-rör e d av gasledning
Anslutning med anborrningssadel ska ske horisontellt.

PCB.3 Anslutning av dränledningar

PCB.31 Axiell anslutning av dränledning

PCB.32 Anslutning med anborrning, grenrör e d av dränledning

PCB.4 Anslutning av värmeledningar, kylledningar e d
Utförande ska vara enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.
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PCB.41 Anslutning av värmeledningar

PCB.411 Axiell anslutning av värmeledning

PCB.412 Anslutning med anborrning, T-rör e d av värmeledning

PCB.43 Anslutning av kylledningar

PCB.431 Axiell anslutning av kylledning

PCB.432 Anslutning med anborrning, T-rör e d av kylledning

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

PCC.1 Förankring på rörledning
Ange förankring med stödblock och dylikt av betong under aktuell kod och rubrik
under EBE.2151.

Ange spont i förankring under aktuell kod och rubrik under CDF.

PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning
Förankring ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Ange

– typ av boja eller dylikt

– längd för sammanbojade raka rör på ömse sidor om rördel eller anordning som ska
förankras.

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

Stänger och monteringsdetaljer ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.
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FIGUR AMA PCC.12/1. PLACERING AV STÄNGER VID FÖRANKRING AV

SJÄLVFALLSLEDNING ELLER TRUMRÖR I UTLOPPSÄNDE.

Ange

– längd för förankrad ledning

– stålkvalitet och dimension på förankringsstänger

– om stänger och monteringsdetaljer ska vara korrosionsskyddade på annat sätt än
i AMA angivet

– varmförzinkningens minsta tjocklek enligt råd i Nationell bilaga NA till SS-EN
ISO 1461.

PCC.2 Fästdon, fixeringar, styrningar m m för rörledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– fästdon, fixeringar och styrningar

– dimensioner, särskilda krav på utförande och montering

– dimensioner och montering för vibrationsupptagande element

– krav på ingjutningsgods, fjädrar och dylikt

– krav på ytbehandling (varmförzinkning eller rostskyddsmålning)

– varmförzinkningens minsta tjocklek enligt råd i Nationell bilaga NA till SS-EN ISO 1461

– rengöringsgrad (förbehandlingsgrad) enligt Rostgradsboken, SS-EN ISO 8501-1 för
ytor som ska rostskyddsmålas

– färgtyp och skikttjocklek för rostskyddsgrundfärg.

Ytbehandling
Fästdon, fixeringar och styrningar av stål ska vara varmförzinkade eller
rostskyddsmålade.

Varmförzinkning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 1461.
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Rostskyddsmålnings minsta skikttjocklek ska vara 40 μm, torrt skikt.

Stålytor ska förbehandlas före målning enligt SS-EN ISO 8501-1. Rengjord yta ska
grundas omedelbart med rostskyddsgrundfärg. Ytor som ska behandlas ska vara
torra och ha en lägsta temperatur av 5 °C.

PCC.21 Fästdon för rörledning
Upphängningsanordningar i bro ska ha en ytbehandling motsvarande minst
varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3 eller enligt SS-EN ISO 10684.

Ange om annat krav på ytbehandling än i AMA angivet ska gälla.

PCC.22 Fixeringar för rörledning

PCC.23 Styrningar för rörledning

PCC.24 Stöd och fundament för rörledning
Avser stöd och fundament som förtillverkas för till exempel kammare och tunnel.

Ange platsgjutna stöd och fundament under EBE.2153.

Ange förtillverkade rörstöd för rörledning i skyddsledning under aktuell kod och rubrik
under PBC.

Ange förtillverkade rörstöd för infodringsledningar i befintlig ledning under aktuell
kod och rubrik under PBG.

PCC.25 Monteringsboxar för rörledning
Avser monteringsbox att installeras tillsammans med avstängningsanordning typ
vridspjällsventil.

Ange

– typ

– materialkrav

– tryckklass

– krav på märkning

– längd

– krav på yttre och inre behandling.

PCC.3 Genomföring för rörledning
Genomföringar ska utföras enligt rörtillverkarens anvisningar.

Avser genomföring i husvägg, kammarvägg, brunnsvägg med mera.

Ange krav på material och utförande. Se avsnitt PPC.3 i AMA VVS & Kyla.

Ange håltagning under aktuell kod och rubrik under BEE.

Ange ingjutning av rörgenomföring under EBC.25.
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Fjärrvärmeledning
Genomföring för fjärrvärmeledning ska utföras enligt Energiföretagens tekniska
bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Gasledning
Genomföring för gasledning ska utföras enligt Energigas Sveriges Energigasnormer,
EGN.

Betongbrunn
Genomföring av rörledning av plast i betongbrunn ska utföras med tätningsring av
gummi mellan rör och brunnsvägg. Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

PCC.4 Expansionselement, expansionsupptagande anordning o d
för rörledning

PCC.41 Expansionselement för rörledning

KONTROLL
Expansionselement som utgör del av rörledningssystem ska tryck- och täthetsprovas
på samma sätt som anslutande rörledning och med samma provtryck som denna.

Om expansionselement som ingår i rörledningssystem har lägre tryckklass eller
beräkningstryck än anslutande rörledningar ska expansionselement kopplas bort vid
provning av rörledningar.

PCC.411 Kompensator för rörledning
Vid montering av kompensator ska hänsyn tas till skillnad mellan monterings- och
drifttemperatur. Kompensatordiagram ska upprättas och överlämnas till beställaren.

Kompensator ska monteras enligt tillverkarens anvisningar och skyddas mot för hög
temperatur och svetsstänk.

Efter begäran ska inbyggnadsdiagram överlämnas för kompensator.

Ange under aktuell kod och rubrik

– dimension

– materialkrav

– tryckklass

– drifttemperatur

– vid vilken temperatur kompensator ska vara spänningsfri.

Ange krav på styrningar och fixeringar för kompensatorer under aktuell kod och rubrik
under PCC.2.

PCC.4111 Kompensator för va-ledning o d

PCC.4112 Kompensator för värmeledning o d
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PCC.41121 Kompensator för värmeledning
Kompensatorer ska uppfylla krav enligt Energiföretagens D:204 Kompensatorer.

Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange krav vid inbyggnad av kompensator i kammare och dylikt under EBE.21544.

PCC.412 Expansionsböj för rörledning

PCC.4121 Expansionsböj för va-ledning o d

PCC.4122 Expansionsböj för värmeledning o d

PCC.41221 Expansionsböj för värmeledning
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Expansionselement för värmeledning av L-, Z- och U-bågar ska utföras förtillverkade
av delar som uppfyller material- och utförandekrav för fjärrvärmerör.

Avser L-, Z- och U-bågar.

Ange

– förspänning

– om expansionselement av L-, Z- eller U-bågar får utföras platsbyggda.

PCC.42 Expansionsupptagande anordning för rörledning

PCC.421 Expansionsupptagande anordning för va-ledning o d

PCC.422 Expansionsupptagande anordning för värmeledning o d

PCC.4221 Expansionsupptagande anordning för värmeledning
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PCC.42211 Expansionsupptagande s k kuddar för värmeledning i
ledningsgrav
Avser så kallade kuddar av mineralull eller polyuretan för rörelseupptagning i
expansionszon för värmeledning i ledningsgrav.

PCC.42212 Expansionsupptagande s k hålrum för värmeledning i
ledningsgrav
Avser så kallade hålrum av förtillverkade betongelement som medger rörelser vid
expansion av fjärrvärmerörledningar i ledningsgrav.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 173

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



PCC.43 Slangböj för rörledning
Ange

– materialkrav

– tryckklass

– längd på slangböjar

– om slangböjar i horisontala ledningar ska monteras med horisontal slinga för
undvikande av smutsavlagringar.

PCC.5 Larmanordning för rörledning
Ange kontroll av larmanordning under YHB.1422.

PCC.51 Larmanordning för va-ledning o d

PCC.52 Larmanordning för värmeledning o d
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

PCC.521 Larmanordning för värmeledning
Rör ska läggas så att larmtrådarna kommer horisontellt i överkant eller kl 3 och 9
beroende på hur de är placerade i röret.

PCC.5211 Larmanordning för indikeringav fukt i isolering för värmeledning
Ange

– typ av larmsystem, materialkrav och utförande

– larmcentral i avsnitt TBB i teknisk beskrivning i anslutning till AMA EL.

PCC.6 Skydd för rörledning
Avser skydd för rörledning av annan typ än skyddsrör.

Ange erosionsskydd för sjöledning under DCK.252.

Ange skyddsrör för kabel under aktuell kod och rubrik under DEN.12.

Ange läggning av rörledning i skyddsrör under aktuell kod och rubrik under PBC.

PCC.7 Anordning för lokalisering och markering av markförlagd
rörledning

PCC.71 Anordning för lokalisering av markförlagd rörledning
Avser anordningar för lokalisering av ledning, till exempel metallband eller metalltrådar
som kan lokaliseras med metallsökare eller utrustning för elektromagnetisk pejling.

PCC.72 Anordning för markering av markförlagd rörledning
Avser band placerat i fyllning som varning vid uppschaktning.
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PCC.721 Anordning för markering med plastband
Plasten i markeringsband och markeringsnät ska vara åldringsbeständig. Vid provning
till brott vid 20 °C ska minst 30 procents töjning uppnås.

Ange

– typ av markeringsband och markeringsnät

– färg och text på markeringsband och markeringsnät.

Ange kabelskydd i mark under aktuell kod och rubrik under DEN.1.

Fjärrvärme- och fjärrkylerör
Markeringsband eller markeringsnät ska läggas centriskt ovanpå kringfyllningen och
täcka hela rörbredden. Markeringsband och markeringsnät ska vara med lila färg och
texten Fjärrvärme/Fjärrkyla enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Gasrör
Gasledning i mark med tryck ≤ 4 bar (0,4 MPa) ska ha markeringsband centriskt
placerad 0,2–0,4 m över ledningens hjässa efter packning.

Markeringsband ska vara med gul färg och texten GAS enligt Energigas Sveriges
Energigasnormer, EGN.

Gasledning i mark med tryck över 4 bar (0,4 MPa) ska ha utmärkning enligt
Naturgassystemanvisningar, NGSA.

PCC.8 Diverse anordningar för förankring, expansion, skydd m m av
rörledning i anläggning

PCC.81 Strömningsavskärande anordning
Ange strömningsavskärande fyllning under aktuell kod och rubrik under CEC.7.

Ange strömningsavskärande anordning av betong under EBE.21515.

PCC.811 Strömningsavskärande anordning av gummiduk i jord

PCD KORROSIONSSKYDDSBEHANDLING AV RÖRLEDNINGAR
I ANLÄGGNING
Korrosionsskyddsbehandling av rör, rörfogar och anordningar ska utföras under skydd
vid nederbörd.

Avser kompletterande korrosionsskydd som anbringas på rörledningar på
arbetsplatsen.

Korrosionsskydd som anbringas på rör i fabrik föreskrivs under aktuell kod och rubrik
under PB.

Ange anordningar för katodiskt skydd under aktuell kod och rubrik under DEM.

Ange renovering av invändigt korrosionsskydd längs rörledning under aktuell kod
och rubrik under PGB.7.
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PCD.1 Korrosionsskyddsbehandling av rörledning
Ytor som ska korrosionsskyddas ska vara rengjorda, fettfria och torra innan de
behandlas. Rost eller färg ska avlägsnas.

Vid korrosionsskyddsbehandling ska tillses att ingen luft innesluts mellan rör och
isolering.

Ange under aktuell kod och rubrik

– materialkrav, tjocklek med mera

– krav på förarbeten, till exempel med primer eller dylikt

– krav på standardiserade skyddssystem

– utförandekrav, till exempel övertäckning med mera.

PCD.11 Beläggning av lindad tejp på rörledning

PCD.13 Beläggning av bitumenmatta på rörledning

PCD.2 Korrosionsskyddsbehandling av rörfogar m m på rörledning
Ytor som ska korrosionsskyddas ska vara rengjorda, fettfria och torra innan de
behandlas.

Precisera vid krav för dricksvattenledning att cementen ska vara av typ CEM I 42,5
MH/SR3/LA enligt SS-EN 197-1. Alternativt kan cementen vara av annan typ dock
lägst CEM II enligt SS-EN 197-1 om lämpligheten för användning till dricksvattenledning
kan styrkas.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bitumenbinda
Bitumenbinda ska vara armerad med syntetfiber av god formbarhet och med god
vidhäftningsförmåga. Bitumenbindan får inte hårdna eller spricka.

Cementbruk
Cementbruk ska bestå av en blandning av cement, sand, eventuellt tillsatsmedel och
vatten, där

– cementen ska vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1

– sanden ska bestå av tvättad och torkad natursand och vara fri från humus och andra
skadliga föroreningar

– sanden ska ha en välgraderad siktkurva med en undre korngräns vid 0,1 mm, en
övre korngräns vid 1,5 mm och en medelkornstorlek 0,25 mm

– tillsatsmedel ska uppfylla krav enligt SS-EN 934-1, SS-EN 934-2 och SS-EN 934-6

– vatten ska uppfylla krav enligt SS-EN 1008.

Viktförhållandet mellan cement och sand ska vara 1:1–1:1,5.

Vattencementtalet ska vara 0,35–0,40. Vattencementtalet ska beräknas för varje
blandning eller sats.
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Viktinnehållet av skadliga ämnen får högst vara följande

– skiffer, 1,0 viktprocent

– lerklumpar, 0,5 viktprocent

– glimmer och andra skadliga ämnen, 1,5 viktprocent.

Den som leder och övervakar tillverkning av cementbruk ska uppfylla krav för
kompetensklass II-T enligt SS 137003, avsnitt 9.6.1.

PCD.21 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd
Vid rör med uppkragad muff ska utrymme mellan muff och slätända fyllas, indrevas,
innan lindningens yttre behandling läggs på.

Ange typ av korrosionsskyddsbehandling.

PCD.211 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd med
bitumenbinda
Före korrosionsskyddsbehandling ska grundning utföras med bitumenprimer. Fogställe
ska isoleras utvändigt genom lindning med bitumenbinda av minst 200 mm bredd.
Bindan ska lindas med halv övertäckning för varje varv och så att den överlappar
rörets oskadade korrosionsskydd på en längd av minst 100 mm.

PCD.212 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd med
krympslang, krympfilm eller tejp
Fogställe som isoleras utvändigt genom lindning med tejp ska lindas med övertäckning
enligt tillverkarens anvisning och så att den överlappar rörets oskadade
korrosionsskydd på en längd av minst 100 mm.

PCD.22 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd
Material som används för korrosionsskyddsbehandling av vattenledningar får inte ge
lukt eller smak åt dricksvatten.

Beakta Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

PCD.221 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd med
bitumenlösning

PCD.222 Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd med
cementbruk
Invändigt korrosionsskydd och utfyllnad efter avslutad fogning ska utföras med
cementbruk med anslutning mot angränsande isolering. Stålyta ska rengöras och
grundas med påslag av cementbruk. Efter det att grundningsbruket torkat upp i
erforderlig grad ska utstockning med cementbruk utföras. Cementbruk ska ha god
vidhäftning mot underlag. Efter applicering ska alltför snabb uttorkning av
cementbruket förhindras. Färdig yta ska vara jämn och fri från sprickor.
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PCD.23 Korrosionsskyddsbehandling av påsvetsade rördetaljer
Rördetaljer som påsvetsas på arbetsplatsen, såsom flänsrörstycken, gängvårtor och
dylikt, ska isoleras utvändigt. Matta ska kapas i lämpliga stycken som genom
uppvärmning med öppen låga på rör och matta ska anslutas till rördetaljen och
angränsande isolering. Vid utförande ska tillses att ingen luft innesluts mellan rör och
isolering. Invändigt ska rördetaljer och svetsförband isoleras med cementbruk med
anslutning mot isolering i huvudrör.

Material som används för korrosionsskyddsbehandling av vattenledningar får inte ge
lukt eller smak åt dricksvatten.

Beakta Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ange typ av korrosionsskyddsbehandling.

PCD.3 Reparation av utvändigt korrosionsskydd på rörledning
Vid reparation ska bristfällig beläggning avlägsnas så att endast beläggning med god
vidhäftning återstår.

PCD.31 Reparation av utvändigt korrosionsskydd med bitumenlösning

PCD.32 Reparation av utvändigt korrosionsskydd med bitumenbinda
Skadat ställe på rör ska skrapas och stålborstas så att svag metallglans erhålls.
Skadestället ska isoleras utvändigt med bitumenbinda. Bindan ska lindas med halv
övertäckning för varje varv och så att den överlappar rörets oskadade korrosionsskydd
på en längd av minst 100 mm.

PCD.33 Reparation av utvändigt korrosionsskydd med krympslang,
krympfilm eller tejp
Reparation ska utföras med samma sorts termoplastmaterial som rörledning är belagd
med. Reparationsmaterialet ska vara i form av remsor eller pulver. Reparation ska
utföras enligt leverantörens anvisningar. Vid skador med blottlagd stålyta större än
cirka 0,1 m2 ska leverantör rådfrågas.

PCD.36 Reparation av utvändigt korrosionsskydd med cementbruk

PCD.4 Reparation av korrosionsskydd för armatur och tillbehör
Material som används för korrosionsskyddsbehandling av vattenledningar får inte ge
lukt eller smak åt dricksvatten.

Beakta Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ange typ av korrosionsskydd.

PCD.5 Reparation av invändigt korrosionsskydd på rörledning
Skadat ställe på rör och rördelar ska skrapas och stålborstas så att svag metallglans
erhålls.

Material som används för korrosionsskyddsbehandling av vattenledningar får inte ge
lukt eller smak åt dricksvatten.
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Beakta Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ange typ av korrosionsskydd.

PCD.51 Reparation av invändigt korrosionsskydd med bitumenlösning

PCD.52 Reparation av invändigt korrosionsskydd med cementbruk
Cementbruk ska uppfylla kraven under PCD.2.

Skadat ställe på rör ska rengöras. Grundning ska utföras med påslag av cementbruk
så att god vidhäftning erhålls. Efter det att grundningsbruket torkat i erforderlig grad
ska utstockning med cementbruk utföras till minst samma skikttjocklek som det
omgivande skyddet av cementbruk. Efter applicering ska alltför snabb uttorkning av
cementbruket förhindras. Färdig yta ska vara jämn och fri från sprickor.

PCD.6 Korrosionsskyddsbehandling av rörledning i brunn,
kammare o d

PCD.61 Korrosionsskyddsbehandling av komponenter på
värmekulvertledning i kammare
Ange typ av korrosionsskydd.

PCD.62 Korrosionsskyddsbehandling av va-ledning i brunn,
kammare e d

PCD.621 Korrosionsskyddsbehandling av va-ledning i brunn eller
kammare

PCD.622 Korrosionsskyddsbehandling av va-ledning i tunnel

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCE.1 Inre inspektion av ledning
Inre inspektion ska utföras med utrustning för rörinspektion.

Ange syftet med inspektionen – förberedelse för ledningsrenovering, driftproblem,
konditionsproblem, besiktning med mera.

Ange krav på utbildning av inspektör för rörinspektion i mark och om intyg efter
begäran ska visas upp för beställaren.

Ange under aktuell kod och rubrik

– kvalitetskrav på utrustning

– särskilda krav på kamerautrustning – färg, vridbarhet, stillbilder eller dylikt

– vad som ska specialstuderas eller dokumenteras

– åtgärder för ledningssträcka som ska inspekteras – rengöring, rotskärning,
proppning, förbiledning eller dylikt
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– om ledningsprofil ska registreras, om deformationsmätning eller annan digital
mätning i samband med rörinspektion ska utföras

– hur inspektionen ska dokumenteras och levereras

– åtgärder som tillhandahålls av beställaren.

Ange vid digital mätning i samband med rörinspektion som till exempel mätning av
deformation eventuella krav som ska uppfyllas under aktuell kod och rubrik under
PB.

Ange rengöring, rotskärning med mera i samband med inre inspektion under aktuell
kod och rubrik under PCF.

PCE.11 Inre inspektion av tryckledning
Vid nyanläggning ska rörinspektion utföras efter återfyllning.

För rörinspektion av dricksvattenledningar får rörinspektionsutrustning som använts
för annat ändamål inte användas.

Ange

– krav enligt tillämpliga delar i Svenskt Vatten P122

– om rörinspektion ska utföras vid annan tidpunkt än i AMA angiven

– eventuella krav på mätutrustning.

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning
Vid nyanläggning ska rörinspektion utföras efter återfyllning och efter att eventuella
intilliggande arbeten som kan påverka ledningen är utförda.

Inre inspektion av självfallsledning ska utföras och dokumenteras enligt Svenskt
Vatten P122. Mätning ska uppfylla toleranser på utrustning enligt Svenskt Vatten P91.

Ange

– om rörinspektion ska utföras före eller efter eventuell rengöring av ledning alternativt
både och

– om rörinspektion ska utföras vid annan tidpunkt än i AMA angiven

– vid infodring av ledning eller ledningsrenovering om rörinspektion ska utföras dels
för undersökning av ledning dels efter förberedelsearbeten strax innan infodring
eller renovering

– om rörmaterial, ledningsdimension och exakt rörlängd ska kontrolleras i samband
med rörinspektion

– om inspektionen ska utföras från brunn, inifrån huvudledning eller fastighet

– om servisledningar ska inspekteras

– om observationer även ska beskrivas muntligt och lagras parallellt med inspektionen
på lagringsmediet

– om ledningar med dimension ≥ 1 000 mm ska inspekteras manuellt

– om annat utförande än enligt rörinspektion av avloppsledningar i mark, Svenskt
Vatten P122
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– vid kontroll av riktningsavvikelse om lutningsmätning i samband med rörinspektion
kan användas. Om slangsättningsmätning ska utföras anges detta under YHB.12531

– om kontroll av deformation hos självfallsledning av plaströr ska utföras med
lasermätning i samband med rörinspektion

– eventuella krav på mätutrustning.

Ange förberedelsearbete utöver rengöring såsom länshållning, förbipumpning och
dylikt under BCB.812.

Ange friläggning av överasfalterade brunnsbetäckningar under BED.1214.

Ange krav på inmätning av vattengång i brunn under BJB.26.

Ange framschaktning av betäckningar under aktuell kod och rubrik under CBB.

Ange om kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning ska samordnas med
kontroll och avvägning av nivå hos brunn på avloppsledning under YHB.14112.

Ange värdeminskningsavdrag om toleransklass A för deformation enligt Svenskt
Vatten P91 inte uppfylls under AFC.61 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Se Svenskt Vatten P91 angående värdeminskningsavdrag.

PCE.2 Yttre inspektion av ledning

PCE.21 Yttre inspektion av ledning i mark
Inspektion av befintliga brunnar utförs enligt Svenskt Vatten P103.

Avser inspektion från markytan av avstängningsanordningar och brandposter och
vid bland annat renovering av brunnar enligt PGC.

Ange

– om inspektion med annat utförande än enligt Svenskt Vatten P103 ska gälla

– vad som ska inspekteras – brunnsdimension, dimension på anslutande ledningar,
inläckage i brunnar, fasta installationer med mera

– om varje brunn, brunnsbotten och anslutning ska dokumenteras med stillbild i färg

– hur inspektion i övrigt ska dokumenteras och levereras.

Ange friläggning av överasfalterade betäckningar under aktuell och rubrik under
BED.1214.

Ange framschaktning av betäckningar under aktuell kod och rubrik under CBB.

Ange rengöring av brunn under PCF.2121.

PCE.22 Yttre inspektion av ledning i sjö, vattendrag e d
Inspektion ska göras av ledning avseende placering av läge i plan och profil.

Inspektion ska göras av vikter avseende kontakt med sjöbotten.

Avser inspektion av sjöledning, vikter och stöd.

Ange syfte med inspektionen, dess omfattning och hur inspektionen ska dokumenteras
och överlämnas till beställaren.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 181

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



PCE.23 Yttre inspektion av ledning på stöd
Avser utvändig inspektion av ledningar på stöd ovan mark, i tunnel, i bro med mera.

Ange invändig inspektion under aktuell kod och rubrik under PCE.1.

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D
I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Avser rengöring med särskilda resultatkrav. Krav att nylagd ledning ska vara rengjord
är angivet i AMA under PB.

Ange vid ledningsrenovering under aktuell kod och rubrik krav på högtrycksspolning
och annan rengöring.

Ange under aktuell kod och rubrik

– material och dimension på rörledning

– omfattning på rengöring eller rensning

– krav på rengöring och rensning av ledning så att syftet med infodring eller
renovering kan säkerställas för vald metod

– särskilda krav för rengöring, rensning och dylikt som till exempel att föremål och
beläggningar som riskerar att skada röret vid infodring och renovering avlägsnas.

Ange hur berörda fastighetsägare ska informeras om spolning på befintlig ledning
och om eventuella åtgärder under AFC.263 i de i administrativa föreskrifterna, se
AMA AF.

Ange sanering av förorening som ska vidtas inför till exempel rivning av rörledning
under BDB.13.

PCF.1 Rengöring av tryckledning
Spolningstrycket vid rengöring får inte överstiga tillåtet drifttryck för ledningen.

Vid rengöring med rensplugg ska åtgärd vidtas för att fånga upp den.

Ange under aktuell kod och rubrik tillåtet drifttryck för ledningen.

PCF.11 Rengöring av va-ledning o d

PCF.111 Rengöring av vattenledning

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning
Före provtagning ska spolning utföras med minst fyra omsättningar av vattnet.
Spolning behöver inte utföras så att vattenhastighet och flöde uppnås enligt figur 4.1
i Svenskt Vatten P115, dock ska turbulent flöde uppnås i ledningen. Spolningstrycket
får inte överskrida ledningens nominella tryckklass.

Avser spolning och desinfektion av vattenledning ur hälsosynpunkt, till exempel i
samband med kemisk och mikrobiologisk provning.
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Ange

– om huvudmannen för dricksvattenanläggningen tillåter desinfektion enligt Svenskt
Vatten P115, kapitel 5.5

– om andra krav än i AMA angivet ska gälla

– om intyg på utbildning av den som utför kemisk och mikrobiologiska provtagning
ska uppvisas för beställaren innan den genomförs.

Beakta att publikationen Svenskt Vatten P115 utgör bakgrund till krav.

Beakta att enligt Svenskt Vatten P115 eftersträvar man att minska kloranvändningen
och desinfektion av vattenledning bör noga övervägas innan den genomförs.

PCF.1112 Mekanisk rengöring av vattenledning

PCF.11121 Rengöring av vattenledning med rensplugg e d
Rensplugg ska vara anpassad för aktuellt ledningsmaterial, rörets genomlopp och
beläggning.

Vid rengöring med rensplugg får framdrivningstrycket inte överstiga tillåtet drifttryck.

Efter rengöring ska vattenledning renspolas från alla partiklar.

Ange metod och krav för mekanisk rörrensning, med hänvisning till tillämpliga delar
i Svenskt Vatten P115, kapitel 5.3.

PCF.11122 Kapning av instickande röranslutning i vattenledning
Avser kapning av instickande rör inifrån ledning.

PCF.1113 Rengöring av vattenledning genom spolning
Rengöring ska utföras med högtrycksspolning, varvid det statiska ledningstrycket
inte får överstiga tillåtet drifttryck.

Avser högtrycksspolning eller ultrahögtrycksspolning för ledningsrenovering.

Ange om andra krav än i AMA angivet ska gälla.

Ange vid luft-vattenspolning att luftfilterutrustning ska användas.

PCF.112 Rengöring av tryckavloppsledning

PCF.1121 Rengöring av tryckavloppsledning genom spolning
Rengöring ska utföras med högtrycksspolning, varvid det statiska ledningstrycket
inte får överstiga tillåtet drifttryck.

Avser högtrycksspolning eller ultrahögtrycksspolning för ledningsrenovering.

Ange om andra krav än i AMA angivet ska gälla.

PCF.1122 Mekanisk rengöring av tryckavloppsledning
Rensplugg ska vara anpassad för aktuellt ledningsmaterial, rörets genomlopp och
beläggning.

Vid rengöring med rensplugg får framdrivningstrycket inte överstiga tillåtet drifttryck.
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Vid rengöring ska återströmningsskydd som uppfyller kategori 5 (brutet vatten) enligt
SS-EN 1717 användas.

PCF.12 Rengöring av värmeledning o d

PCF.121 Rengöring av värmeledning
Rengöring ska utföras med högtrycksspolning eller rensplugg.

Rensplugg ska vara anpassad för aktuellt ledningsmaterial, rörets genomlopp och
beläggning.

Vid rengöring med rensplugg får framdrivningstrycket inte överstiga tillåtet drifttryck.

PCF.13 Rengöring av gasledning o d

PCF.131 Rengöring av gasledning
Rensplugg ska vara anpassad för aktuellt ledningsmaterial, rörets genomlopp och
beläggning.

Vid rengöring med rensplugg får framdrivningstrycket inte överstiga tillåtet drifttryck.

Ange metod för rengöring före driftsättning.

PCF.2 Rengöring av självfallsledning

PCF.21 Rengöring av va-ledning e d

PCF.212 Rengöring av avloppsledning

PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning
Högtrycksspolning ska inte föreskrivas om risk för skada på rörledning föreligger.

PCF.2122 Mekanisk rengöring av avloppsledning

PCF.21221 Rotskärning i avloppsledning

PCF.21222 Rengöring av avloppsledning med skrapa e d

PCF.21223 Kapning av instickande röranslutning i avloppsledning
Avser kapning av instickande rör inifrån ledning.

PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Reparationsmaterial ska installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Reparation ska utföras med jämn övergång och utan att orsaka dämning.

Avser invändig och utvändig reparation på rörledning.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– material och dimension på rörledning som ska repareras

– om reparation av rörledning ska utföras inifrån ledning eller utvändigt från
schaktgrop

– typ av reparationsmaterial

– krav på korrosionssäkert material

– hygienkrav vid invändig reparation av vattenledning

– utförandekrav.

Ange kompletterande uppgifter angående schaktfri punktreparation med flexibla
foder med krav från PGB.42, PGB.431 och PGB.432.

PCG.1 Reparation av rör i rörledning i anläggning

PCG.11 Reparation av rör i va-ledning

PCG.111 Reparation av rör i tryckledning

PCG.112 Reparation av rör i självfallsledning

PCG.12 Reparation av rör i gasledning

PCG.13 Reparation av rör i dränledning
Ange om skadade dräneringsledningar i åkermark ska repareras enligt
Jordbruksverkets Anvisningar för återställning av jordbruksdräneringar.

Ange inmätning av reparerade dräneringsledningar under BJB.26.

PCG.2 Reparation av fog i rörledning i anläggning

PCG.21 Reparation av fog i va-ledning

PCG.211 Reparation av fog i tryckledning

PCG.212 Reparation av fog i självfallsledning

PCG.22 Reparation av fog i gasledning

PCH IGENFYLLNING ELLER INJEKTERING AV RÖRLEDNINGAR
I ANLÄGGNING

PCH.1 Igenfyllning av slopad rörledning

PCH.11 Igenfyllning av slopad rörledning i mark
Rörledning ska fyllas igen med oorganiskt uppfyllnadsmaterial av cementbaserad
typ eller liknande längs hela den slopade sträckan.
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Fyllning ska vara grävbar, beständig och ha en fyllnadsgrad på minst 80 procent av
rörets höjd.

Självtorkande material ska ha hållfasthetstillväxt även utan urluftning.

Uppfyllnad med cementbaserat material får inte utföras vid lägre temperatur än 7 °C.

Ingående material vid blandning och pumpning ska dokumenteras kontinuerligt.

Kontroll av volym inpumpad fyllning ska utföras.

Avser igenfyllning av kvarlämnad ledning – slopad ledning – med otäta rörfogar som
kan transportera grundvatten eller har spruckna rörväggar i dimension större än
300 mm och riskerar att kollapsa på grund av otillräcklig hållfasthet.

För grävbart material för fyllning krävs hög cementhalt och ballast med låg
tryckhållfasthet.

Ange

– spann för tryckhållfasthet för tillräcklig beständighet respektive för grävbarhet –
ett minimivärde och ett maximivärde

– maximalt avstånd 100 m eller mindre mellan påfyllnadshål eller avstånd för
sektionsindelning

– att material för fyllning av sluten rörledning ska vara självtorkande

– om material för fyllning av rörledning som ska fyllas helt ska vara expanderande

– eventuell igensättning av påfyllnadshål för att förhindra utdränering.

Ange om befintlig ledning ska filmas innan arbetet utförs under aktuell kod och rubrik
under PCE.1.

PCH.2 Injektering av infodrad rörledning

PCH.21 Injektering av infodrad rörledning i mark
Infodrad självfallsledning ska injekteras med pumpbart cementbruk eller liknande
längs hela den infodrade sträckan.

Injekteringen ska utföras så att utrymmet mellan infodringsledning och befintlig
rörledning blir ingjuten till minst 80 procent av infodringsledningens höjd.

Vid injektering av självfallsledning ska uppflytning förhindras och lutning säkerställas.

Vid renovering av självfallsledning med rörsegment ska utrymmet mellan monterade
rörsegment och befintlig rörledning injekteras så att segmentinfodringen blir ingjuten
till full höjd.

Injekteringsbruket ska efter härdning ha en tryckhållfasthet av lägst 1 MPa.
Injekteringsmetod och injekteringsmaterial ska redovisas.

Injekteringstrycket får inte överskrida angivet maximalt tillåtet värde för infodrad
rörledning.

Kontroll av injekterad mängd ska utföras.
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Avser injektering av utrymmet mellan infodringsledning och befintlig ledning och
trumma enligt PBG och PGB.3 samt renoverad nedstigningsbrunn enligt PGC.113 och
PGC.116.

Ange

– om injekteringsbruket ska innehålla stålfiber eller dylikt

– maximalt tillåtet värde på injekteringstrycket för infodrad rörledning

– om utrymmet kring monterade rörsegment ska injekteras med expanderande
injekteringsmaterial.

Ange injektering kring rörledning i bergborrhål under CDE.12.

Ange om hållfasthetsberäkningar ska redovisas som visar att injekteringstrycket inte
överskrider maximalt tillåtet bucklingstryck för infodrad ledning under YJC.1.

PD BRUNNAR O D I MARK
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar angående hantering och lagring av material ska följas.

Brunnar
Brunn ska vara anpassad till aktuell funktion och typ av rörledning.

Brunn ska utföras med förtillverkade brunnsdelar, betäckning och passdelar (ramar,
förskjutningsplattor med mera). Bottendel eller annan del till brunn får dock utföras
platsgjuten för sådan brunnstyp där förtillverkad del inte kan erhållas. För brunn där
anslutning till framtida ledning ska förberedas används anpassad rördel som proppas
och fogtätas på samma sätt som ledningen.

Brunn ska sättas på packad ledningsbädd.

Ange under aktuell kod och rubrik

– brunnens dimension

– typ av brunnsbetäckning

– om brunnsbetäckning ska vara av gråjärn eller segjärn

– hur brunnslock ska vara märkta – text och ledningsägares logotype

– om brunnslock ska vara utförda i barnsäkert utförande

– om brunnslock ska vara låsbart för annat utförande än barnsäkerhet och i så fall
hur

– om gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1 eller om tätningsring ska uppfylla
krav enligt SS-EN 681-2

– om brunnsbetäckning ska förses med mellanlägg

– om betäckning i väg med obundet slitlager ska placeras på annan nivå än i AMA
angiven
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– om betäckning i grusväg inte ska vara övertäckt

– om brunn ska placeras så att hela betäckningsramen ryms innanför eller utanför
kantsten eller dylikt.

Ange jordschakt för sänkbrunn under CBB.74.

Ange brunnar eller brunnsbottnar som ska platsgjutas under EBE.2154.

Ange inspektion av befintlig brunn under PCE.21.

Fogning
Fogning av brunn samt fogning av ledning till brunn ska utföras med tätningselement
av gummi, utom i de fall annan fogningsmetod anges.

Betäckning till brunn
Betäckning ska justeras om den kommer att ligga över eller mer än 10 mm under i
färdig yta.

Fast betäckning
Fast betäckning, avsedd att stödja direkt på brunnsöverdel, ska monteras med passdel
eller i förekommande fall kombination av passdel och förskjutningsplatta med en
sammanlagd höjd av högst 150 mm.

Nivåjustering av fast betäckning ska utföras med passdel eller förhöjningsring av PE
eller betong.

Fast betäckning ska placeras 5–10 mm under färdig yta.

I grusväg ska betäckning ligga minst 100 mm under färdig yta och vara övertäckt.

Betonglock ska läggas 100–200 mm över omgivande mark. Inom säkerhetszonen för
väg får dock inte brunnsbetäckningar eller andra föremål sticka upp mer än 100 mm
över omgivande mark.

Teleskopisk betäckning
Teleskopisk betäckning, i tre delar där beläggningen bär överramen och brunnen bär
underramen, ska monteras så att framtida justeringsmöjligheter är lika stora uppåt
och nedåt.

Betäckningens överram ska hänga i minst 100 mm asfalt runt om. Asfalten under
överramen ska packas noggrant.

Teleskopisk betäckning ska placeras 0–5 mm under färdig yta.

Flytande betäckning
Flytande betäckning, i två delar där beläggningen bär ramen, ska monteras så att
framtida justeringsmöjligheter är lika stora uppåt som nedåt.

Betäckningens ram ska hänga i minst 100 mm asfalt runt om. Asfalten under ramens
fläns ska packas noggrant.

Vid installation av flytande betäckning ska skrapring användas.

Flytande betäckning ska placeras 0–5 mm under färdig yta.
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Fallskydd
Ange under aktuell kod och rubrik

– var fallskydd i form av skyddsgaller ska anordnas

– om fallskydd ska tillverkas i varmförzinkat eller rostfritt stål.

Styrlister
Angivna styrlister ska utföras enligt figur AMA PD/1 av varmförzinkat plattstål
8×25 mm.

Styrlister av plattstål ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461.

FIGUR AMA PD/1. STYRLISTER TILL BRUNN.

Avser främst styrlister för grusade ytor och ytor som inte är hårdgjorda.

Ange under aktuell kod och rubrik var styrlister ska anordnas om detta är aktuellt.

Ange varmförzinkningens minsta tjocklek enligt råd i Nationell bilaga NA till SS-EN
ISO 1461.

KONTROLL
Mottagningskontroll av brunnar ska utföras.

Mottagningskontroll ska minst innehålla följande

– att märkning på brunn överensstämmer med materialspecifikationen enligt
handlingarna

– att inga skador förekommer.

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING
Brunn ska uppfylla krav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.

Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124-1 och SS-EN 124-2.

Anslutning till brunn för ledning av plast ska vara för utvändig dimensionsserie.

I AMAs Begreppsbestämningar visas exempel på vanliga utföranden av i detta avsnitt
förekommande brunnstyper.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– dimensioner på anslutande ledningar

– om anslutning till brunn för plastledning ska vara av annan måttserie än i AMA
angiven

– betäckningsklass enligt SS-EN 124-1

– för betäckning kompletterande krav eller andra krav än enligt SS-EN 124-1 och
SS-EN 124-2

– för väg, plan och dylikt kategori A krav på att betäckning ska vara av lägst klass
D400 enligt SS-EN 124-1.

Ange kontroll av brunnar under aktuell kod och rubrik under YHB.14.

Brunn av betong
Förtillverkade delar till brunn ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter
samt vara av sortiment som uppfyller krav enligt SS-EN 1917 och kompletterande
svenska krav i SS 227001.

Vid fogning av plastledning till brunn av betong ska anslutningstätning av gummi
användas.

Gummiring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

Anslutningstätning ska monteras enligt leverantörens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik för brunnar i särskilt korrosiv miljö kompletterande
krav till krav i SS-EN 1917 och SS 227001.

Kompletterande anvisningar för brunnar av betong anges i Svenskt Vattens P99.

Ange för väg, plan och dylikt kategori A under aktuell kod och rubrik krav på att brunn
av betong ska vara verifierad till nivå 4 enligt avsnitt YE.

Brunn av plast
Brunn av termoplast ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter samt
vara av sortiment som uppfyller krav enligt SS-EN 13598-2.

Brunn av härdplast ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter samt
vara av sortiment som uppfyller krav enligt SS-EN 15383.

Prefabricerade rör och rördelar i brunnskonstruktion ska uppfylla av tillverkaren
redovisade tekniska kvaliteter och uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic
Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Ange under aktuell kod och rubrik om brunn av termoplast ska uppfylla kraven för
kvalitetsmärkning Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande
nivå.

Kompletterande anvisningar för brunnar av plast anges i Svenskt Vattens P98.

Ange om brunn av termoplast som är placerad ned till ett djup av högst 1,25 m i yta
som inte är trafikerad ska uppfylla krav enligt SS-EN 13598-1.
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PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning
Brunn ska utföras med sned konisk överdel.

Anslutningar till brunn ska vara anpassade till aktuellt rörmaterial och aktuell rörtyp
på inkommande respektive utgående ledning.

Brunn utan sandfång ska utföras med vallad botten.

Anslutningar vid brunnsbotten ska vara anpassade till aktuell vinkel på inkommande
respektive utgående ledning.

Anslutning ska ge en jämn övergång med rännan och får inte ge upphov till bakfall
eller dämning i varken ledning eller brunnsbotten.

Om inget stalpmått anges ska stalp utföras med 2 procents lutning mellan in- och
utlopp.

In- och utgående ledning i brunnsbotten ska vara förenad till en mjukt utformad ränna.
Ränna ska ha cirkulär botten, något utåtlutande väggar och får inte vara trängre än
anslutande ledning.

Rännas djup ska vara minst lika med anslutande rörs innerdiameter vid DN < 400 mm,
minst 400 mm för anslutande rör med 400 ≤ DN < 800 mm och minst halva diametern
vid anslutande rör med DN ≥ 800 mm.

Invändiga bottenytor ska anordnas med fall mot rännor, minst lutning 1:10. Bottenytor
och rännor ska vara släta.

Ange under aktuell kod och rubrik

– om brunn ska utföras på annat sätt än med sned konisk överdel, till exempel med
centrisk eller excentrisk plan överdel

– typ av genomlopp – rakt eller vinklat, typ av avgrening samt vinkel på avvinkling
eller avgrening

– om anslutningar till brunn inte behöver vara anpassade till aktuell vinkel på
inkommande och utgående ledning

– om tätningsring ska vara av oljeresistent kvalitet, till exempel typ WG enligt
SS-EN 681-1

– om betäckning ska utföras med ventilerade eller täta lock.

PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong
Ange under aktuell kod och rubrik om brunn ska vara av betong med förhöjd
motståndskraft mot korrosion från svavelvätebildning.

Ange brunn av förtillverkade betongelement som sätts ihop på plats under GBC.2512.

PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande
Ange krav på stalp och stalphöjd i brunn om annat krav än i AMA angivet ska gälla.
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PDB.112 Nedstigningsbrunn av betong med sandfång
Ange

– sandfångets djup i förhållande till utgående ledning

– inloppets placering

– om lock ska vara märkt "SANDFÅNG".

PDB.113 Nedstigningsbrunn av betong med inbyggd stalpledning
Avser brunn med sådan stalphöjd att invändigt stigarrör installeras mellan inkommande
och utgående anslutning.

Ange

– brunnens dimension med hänsyn till storlek på stalpledning

– material och dimension på stalpledning

– förankring av fotknärör, infästning av stigarrör och om stalpledning ska förses med
renslucka.

PDB.114 Nedstigningsbrunn av betong för rörtryckning
Ursparing för röranslutningar ska vara inlagda vid fabriksgjutningen.

Brunn ska vara utförd för aktuell rörtryckning.

Ange

– dimension på ledningar som ska tryckas

– för vilka lastförutsättningar brunn för rörtryckning ska vara dimensionerad

– hur brunn ska utformas eller inredas efter avslutad rörtryckning.

PDB.115 Nedstigningsbrunn av betong, elementbrunn
Avser brunn av prefabricerad elementbotten med plana väggar och däck och med
övergångar till standardiserade brunnsdelar ovanpå detta, för anslutning av rör i stora
dimensioner.

Ange för elementbottenbrunn antal väggar och om däcket ska vara körbart.

Ange prefabricerad brunn som inte kan transporteras utan sätts ihop på plats av
förtillverkade betongelement under GBC.2512.

PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast
Ange krav på stalp och stalphöjd i brunn om annat krav än i AMA angivet ska gälla.

PDB.2 Tillsynsbrunn på avloppsledning
Ange under aktuell kod och rubrik typ av genomlopp – rakt eller vinklat, typ av
avgrening samt vinkel på avvinkling eller avgrening.

PDB.21 Tillsynsbrunn av betong

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
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PDB.3 Rensbrunn på avloppsledning

PDB.31 Rensbrunn av betong

PDB.32 Rensbrunn av plast

PDB.5 Dagvattenbrunn på avloppsledning
Betäckning i köryta ska placeras så nära kantstöd som möjligt med beaktande av
öppningsmöjlighet för betäckningen och så att gallerstavar ligger vinkelrätt mot
trafikens körriktning. Uppfällbart galler ska placeras så att stängning sker i trafikens
körriktning.

Avser punktavvattning med dagvattenbrunnar.

Ange under aktuell kod och rubrik om dagvattenbrunn ska förses med annan
betäckning än med gallerstavar som till exempel kupolsil eller sil.

Regnbäddar
Beakta då brunn ska användas som bräddavlopp att vatten ska dämma innan
bräddning sker ner i brunnen, se DCL.241.

Ange rörledning med T-rör under aktuell kod och rubrik under PBB.5.

Beakta om dagvatten ska ledas in ytligt till regnbädd eller med intag under markytan,
se DCL.241 respektive DCL.242.

PDB.51 Dagvattenbrunn av betong
Brunns överdel ska vara försedd med sneda dränhål.

Ange under aktuell kod och rubrik om brunns överdel inte ska vara försedd med
dränhål.

PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med vattenlås och sandfång

PDB.512 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås, med sandfång

PDB.513 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås, utan sandfång

PDB.52 Dagvattenbrunn av plast

PDB.521 Dagvattenbrunn av plast med vattenlås och sandfång

PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

PDB.523 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, utan sandfång

PDB.6 Dränbrunn på dränledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– om brunns överdel ska vara försedd med dränhål

– om brunn ska vara försedd med vattenlås eller sandfång.
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PDB.61 Dränbrunn av betong
Stalp ska utföras med minst 80 mm mellan in- och utlopp.

PDB.62 Dränbrunn av plast
Ange om dränbrunn ska vara försedd med stalp och i så fall stalpets storlek, till
exempel 100 mm.

PDC BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR VA-LEDNING M M,
TÖMNINGSLEDNING E D
Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124-1 och SS-EN 124-2.

Ange under aktuell kod och rubrik

– betäckningsklass enligt SS-EN 124-1

– för betäckning kompletterande krav eller andra krav än enligt SS-EN 124-1 och
SS-EN 124-2, till exempel för betäckning utanför trafikområde.

PDC.1 Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va-ledning m m,
tömningsledning e d
Nedstigningsbrunn ska utföras med sned konisk överdel.

Ange under aktuell kod och rubrik

– kompletterande krav till åberopade principritningar

– om brunn ska utföras på annat sätt än med sned konisk överdel, till exempel med
centrisk eller excentrisk plan överdel.

PDC.11 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning för
va-ledning m m, tömningsledning e d
Förtillverkade delar till brunn ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska kvaliteter
samt vara av sortiment som uppfyller krav enligt SS-EN 1917 och kompletterande
svenska krav i SS 227001.

Ange under aktuell kod och rubrik

– erforderlig dimension för anordning på ledning i brunn

– frostisolering av rör och anordning på ledning i brunn, till exempel av extruderad
styrencellplast

– om och i så fall var styrlister ska anordnas

– för brunnar i särskilt korrosiv miljö kompletterande krav till krav i SS-EN 1917 och
SS 227001

– varmförzinkningens minsta tjocklek enligt råd i Nationell bilaga NA till SS-EN
ISO 1461.

PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning
Ange utförande.

Åberopa principritning PDC.111 om den är tillämplig.
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PDC.112 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning
Ange under aktuell kod och rubrik om tömningsanordning ska utformas enligt Svenskt
Vatten P114.

Ange tömningsledning utanför nedstigningsbrunn under aktuell kod och rubrik under
PB.

PDC.1121 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för
tryckrörsledning över avloppsledning
Ange utförande.

Åberopa principritning PDC.1121 om den är tillämplig.

PDC.1122 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för
tryckrörsledning under avloppsledning
Ange utförande.

Åberopa principritning PDC.1122 om den är tillämplig och ange

– typ av tömningsledning i brunn

– nivå för tömningslednings avslutning i brunn.

PDC.1123 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för
tryckrörsledning utan anslutning till avloppsledning
Ange utförande med plats för lämplig pumpanordning.

PDC.113 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med
luftningsanordning
Ange under aktuell kod och rubrik om luftningsanordning ska utformas enligt Svenskt
Vatten P114.

Ange under aktuell kod och rubrik hänvisning till luftningsanordning under PEC.4.
Beakta krav på utrymme i brunn för ledningsdimensioner ≥ 400 mm.

PDC.1131 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med
luftningsanordning på ledning i brunn
Ange utförande.

Åberopa principritning PDC.1131 om den är tillämplig och ange

– typ av isolering, lucka eller huv

– material och tjocklek för värmeisolering.

PDC.1132 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med
luftningsanordning i brunn vid sidan av ledning

PDC.1133 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med
luftningsanordning i brunn över ledning
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PDC.114 Nedstigningsbrunnavbetong för tryckrörsledningmedmätdon
på ledning i brunn
Ange vattenmätaranordning under PEC.82.

PDC.115 Nedstigningsbrunnavbetong för tryckrörsledningmed inhängd
stigarledning i brunn
Ange

– brunnens dimension och höjd med hänsyn till storlek på stigarledning

– material och dimension på stigarledning

– infästning av stigarledning.

PDC.116 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med
tryckreduceringsanordning
Ange tryckreducerande anordning under PEC.81.

PDD BRUNNAR PÅ VÄRMELEDNING
Avser skyddsbrunnar av förtillverkade rör eller brunnsringar för
avstängningsanordningar, avtappningsanordningar, luftningsanordningar och dylikt
på värmeledningar.

Ange

– om brunn är avsedd för fjärr- eller markvärmeledning

– typ av brunnsrör och dimension

– betäckning

– hur brunn ska monteras på ledning.

Ange kammare och dylikt för kompensatorer, fixeringar och avgreningar och dylikt
som ska platsgjutas och som ska förses med ingjutningsgods under EBE.21544.

PDE BRUNNAR PÅ SKYDDSRÖR OCH RÄNNOR FÖR KABEL
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av kabelbrunn och betäckning

– dimensioner och höjd

– om lock ska vara körbart eller inte körbart

– om lock till kabelbrunn ska vara låsbar.

PDE.1 Brunn på skyddsrör för kabel
Avser dragbrunn, slingbrunn för skarvning av signalkabel och av optokabel med mera
på skyddsledning för kabel.
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PDE.11 Brunn av betong på skyddsrör för kabel
Ange

– om kabelbrunn ska vara rektangulär utan botten med ursparingar

– om kabelbrunn ska vara cirkulär med plan botten och täckta ursparingar

– dimensionerande belastningsklass enligt SS-EN 124-1

– om kabelbrunn ska vara dränerad och i så fall hur dräneringen ska anordnas.

Ange om brunn ska installeras på en dränerande bädd under CEC.33.

PDE.12 Brunn av plast på skyddsrör för kabel

PDE.2 Brunn på kabelränna
Avser kabelbrunn och slingbrunn för skarvning av signalkabel och av optokabel med
mera på kabelränna.

PDE.21 Brunn av betong på kabelränna

Järnväg
Kabelbrunn av brunnsring ska uppfylla krav enligt SS-EN 1917 och SS 227001.

Kabelbrunn ska vara dränerad. Kabelbrunn och kabelbrunnslock i körbana eller annat
utsatt läge ska vara körbar.

Håltagning för kabelkanal och kabelrör ska gjutas igen med cementbruk.

Skarpa och vassa kanter samt hörn ska avgradas eller förses med skavskydd.
Skavskydd ska utföras av gummiduk.

I kabelränna som mynnar i kabelbrunn ska sidoväggar kapas jäms med brunnens
insida. Rännans botten- respektive överdel får sticka in max 50 mm i kabelbrunnen.

Upplag för ränna genom kabelbrunn ska utföras med kallformad U-profil och L-profil.

Stål ska vara varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 bilaga NA Fe/Zn 115.

Skadat zinkskikt ska förbättras med sprutförzinkning eller penselstrykning med så
kallad zinkrik färg till minst samma tjocklek som det förzinkade skiktet.

Avser kabelbrunn utan botten.

Ange

– krav på brunn enligt Trafikverkets typritningar

– om kabelbrunnar för järnväg ska utföras enligt Kabelkanalisation, TDOK 2018:0640

– dimension för kabelbrunn respektive halvbrunn

– brunnsring som ska vara delad

– om kanalisation för grod- och kräldjursevakuering ska utföras, till exempel enligt
Trafikverkets standardritning 7-801 653 blad 1 och 2.

Kabelbrunnslock
Lyfthandtag ska vara nedsänkbara.
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Förstärkt durkplåtslock utförs genom komplettering med upplag av kallformad U-profil
och L-profil.

Ange

– material i brunnslock. Se Trafikverkets standardritning 7-801 652.

– om kabelbrunnslock av durkplåt med mera som inte är körbart ska utföras enligt
Trafikverkets standardritning 7-801 652.

– brunnslock som ska vara helt cirkulära

– brunnslock som ska vara halva

– om brunnslock ska vara förstärkt

– manhålslucka i lock.

PDE.22 Brunn av plast på kabelränna

PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR
Ange under aktuell kod och rubrik

– dimension på inkommande och utgående ledningar

– avskiljarens dimension och kapacitet

– av ledningsnätsägaren ställda dimensionerande maxvärden för utgående vatten
från avskiljaren till ledningsnätet

– utrustning avskiljaren ska innehålla

– om tätningsring under vätskeytan ska vara av oljeresistent kvalitet till exempel typ
WG enligt SS-EN 681-1 eller uppfylla andra krav än enligt standarden

– om brunn större än 1 200 mm ska vara försedd med plan överdel och med övergång
till 1 000 mm

– om överdel ska vara körbar och i så fall dimensionerande trafiklast

– särskilda krav på fästdon

– om fästdon ska vara förzinkade, typ av förzinkning och förzinkningsklass enligt
SS-EN ISO 10684.

Ange driftinstruktion, eller underlag för den, för anordning för avskiljning under
YJL.1114.

Ingjutningsgods
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av ingjutningsgods

– placering.
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PDF.1 Slamavskiljare

Brunn av betong
Slamavskiljare ska uppfylla krav enligt SS-EN 1917 och kompletterande svenska krav
i SS 227001.

Slamavskiljare ska dimensioneras så att halten suspenderad substans i utgående
vatten från avskiljaren till ledningsnätet inte överstiger av ledningsnätsägaren ställda
värden.

Ange om krav på avskiljaren ska ställas utifrån SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Ange driftinstruktion, eller underlag för den, för anordning för avskiljning under
YJL.1114.

Ange information till drift- och underhållspersonal för rörledningar angående
avskiljningsanordningar under YKB.114.

PDF.2 Oljeavskiljare
Oljeavskiljare ska uppfylla krav enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Oljeavskiljare ska dimensioneras så att oljehalten i utgående vatten från avskiljaren
till ledningsnätet inte överstiger av ledningsnätsägaren ställda värden.

Ange krav på klassning, klass I eller klass II, på avskiljaren utifrån SS-EN 858-1 och
SS-EN 858-2.

Beakta hur krav på funktion med automatisk avstängningsanordning ska hanteras
vid betydande risk för översvämning.

Ange om by-pass lösning ska användas och vilken kapacitet som erfordras.

PDF.3 Fettavskiljare
Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Fettavskiljare tillhör fastighetens va-installation, ledningsnätsägare ställer krav för
anslutning till avloppsnätet.

Fettavskiljare ska dimensioneras så att halten suspenderad substans i utgående vatten
från avskiljaren till ledningsnätet inte överstiger av ledningsnätsägaren ställda värden.

PDH TILLBEHÖR TILL BRUNNAR
Betäckning ska uppfylla krav enligt SS-EN 124-1 och SS-EN 124-2.

Avser utbyte av tillbehör eller kompletteringar med förtillverkade delar till befintlig
brunn i de fall arbetsutförandet inte avser hel brunn.

Ange rivning av befintlig kona, betäckning och dylikt under BED.1112.

Ange schakt för rivning under CBB.84.

PDH.1 Komplettering och utbyte av tillbehör till brunn
Avser kompletteringar och tillbehör till befintlig brunn i de fall arbetsutförandet endast
avser utbyte av mellandel, passdelar, betäckning och dylikt vid till exempel
asfaltläggning, ändrad marknivå eller brunnsrenovering.
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PDH.2 Komplettering till platsgjuten brunn, kammare e d
Avser kompletteringar med förtillverkade delar till platsgjuten brunn, kammare eller
brunnsbotten.

Ange platsgjuten brunn, kammare eller brunnsbotten under aktuell kod och rubrik
under EBE.2154.

PDJ LINJEAVVATTNING I MARK
Dagvattenränna för linjeavvattning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Bakfall får inte förekomma längs någon del av rännans sträckning.

Ange kontroll av dagvattenränna för linjeavvattning under YHB.12533.

Ange ytavvattning via ränndalar under aktuell kod och rubrik under DED.

PDJ.1 Linjeavvattning med rännor i mark
Ränna och galler ska uppfylla krav enligt SS-EN 1433.

Ränna ska vara förstärkt med kantsarg.

Galler ska placeras 3–5 mm under färdig yta.

Ränna för avrinning ska läggas i jämn lutning mot utloppen.

Ange under aktuell kod och rubrik

– belastningsklass enligt SS-EN 1433

– typ av dagvattenränna – ränna med fast monterat galler, ränna med toppspalt eller
helgjuten ränna typ monoblock utan löst galler

– dimension för dagvattenränna

– om dagvattenränna ska ha markfall, inbyggt fall, trappfall eller vara utan fall

– om dagvattenränna ska utföras med sandfång och i så fall antal och var de ska
utföras

– placering av utlopp – gavelutlopp, sidoutlopp, bottenutlopp eller sandfång med
utlopp. Ange dimension för utlopp

– material för kantförstärkning av ränna – segjärn, varmförzinkat stål eller rostfritt
stål

– typ av galler utifrån belastningsklass – slitsgaller, spaltgaller, rutgaller, hålgaller,
tätt galler

– material för galler – segjärn, varmförzinkat stål, rostfritt stål, polypropen

– sträcka på dagvattenränna med tät betäckning

– om galler ska vara låsbart mot ränna

– särskilda fästanordningar för galler vid de högsta belastningsklasserna

– om dagvattenränna ska förses med topplacerad slitsränna

– material för topplacerad slitsränna som varmförzinkat stål eller rostfritt stål
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– om helgjuten ränna ska utföras med inspektionsenhet med löst galler för spolning
och rengöring

– expansionsfog mot markbeläggning.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på maximalt tillåten riktningsavvikelse i plan
och profil hos dagvattenränna.

Ange schakt under aktuell kod och rubrik under CBB.11.

Ange fyllning under aktuell kod och rubrik under CEB.112.

Ange platsgjutna stöd, fundament, betongavjämning och kringgjutning av ränna
under EBE.2153.

Ange eventuell form under EBB.11.

Ange eventuell armering under EBC.115.

Ange anslutning till sandfångsbrunn under PDB.112.

Ange tätning av rörelsefogar under aktuell kod och rubrik under ZBB.11.

PDJ.11 Dagvattenränna av rostfritt stål

PDJ.12 Dagvattenränna av polymerbetong

PDJ.13 Dagvattenränna av fiberförstärkt betong

PDJ.14 Dagvattenränna av plast

PDJ.2 Linjeavvattning med rör i mark
Ränna av rör ska uppfylla krav på riktningsavvikelse enligt toleransklass A i Svenskt
Vatten P91.

Avser rör för linjeavvattning med stor hydraulisk kapacitet.

Ange under aktuell kod och rubrik om andra krav på maximalt tillåten
riktningsavvikelse i plan och profil hos ränna av rör ska gälla än i AMA angiven.

Ange under aktuell kod och rubrik typ av rör och dimension

Ange schakt under CBB.3111.

Ange fyllning under aktuella koder och rubriker under CEC.

Ange anslutning till sandfångsbrunn under PDB.112.

PDJ.21 Dagvattenränna av betongrör
Rör ska vara försedda med öppningar på hjässan för anslutning av dagvattenintag.
Anslutning av dagvattenintag ska utföras med ramar, passdelar och låsbara
betäckningar enligt tillverkarens anvisningar.

Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1 och
tillverkarens anvisningar.
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Ange

– hållfasthetsklass för rör i rörgrav enligt Svenskt Vatten P99

– belastningsklass enligt SS-EN 1433 för betäckning

– antal dagvattenintag inklusive ram, passdel och betäckning.

PDJ.22 Dagvattenränna av plaströr
Rör ska vara försedda med inloppsöppningar med topplacerad slitsränna för
dagvatten.

Inloppsöppning ska placeras 3–5 mm under färdig yta.

Ange

– belastningsklass enligt SS-EN 1433

– typ av topplacerad slitsränna

– material för topplacerad slitsränna

Ange gjutning av stöd, fundament, betongavjämning och kringgjutning av ränna
under EBE.2153.

Ange eventuell armering under EBC.115.

Ange anslutning till brunnar under aktuell kod och rubrik under PDB.

Ange tätning av expansionsfog under ZBB.11.

PDY DIVERSE BRUNNAR O D I MARK

PDY.2 Perkolationsbrunn

PDY.21 Perkolationsbrunn, typ 1
Ange utförande av perkolationsbrunn typ 1.

Åberopa principritning PDY.21:1 för perkolationsbrunn typ 1 av betong eller
principritning PDY.21:2 för perkolationsbrunn typ 1 av plast om någon av dessa är
tillämplig och ange

– storlek för infiltrationshål

– hålavstånd (E)

– hålantal.

PDY.22 Perkolationsbrunn, typ 2
Ange utförande av perkolationsbrunn typ 2.

Åberopa principritning PDY.22:1 för perkolationsbrunn typ 2 av betong eller
principritning PDY.22:2 för perkolationsbrunn typ 2 av plast om någon av dessa är
tillämplig.

PDY.3 Stigortsbrunn
Avser nedstigningsbrunn över stigort för nedgång till tunnel, kulvert och dylikt.
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PDY.4 Infiltrationskassetter
Ange

– typ av kassett beroende på vilken funktion som avses

– minsta belastningsklass.

Ange krav på bädd, kringfyllning och dylikt under aktuell kod och rubrik under CEC.

Ange avstängningsanordning under PEC.2.

Ange flödesregulator i rörmagasin under PEC.74.

Ange rörmagasin under aktuell kod och rubrik under PBB.

PDY.5 Infiltrationsbrunn
Brunn ska installeras med underkant brunn på angiven nivå.

Brunn ska installeras på ett väl dränerande underlag.

Filterförsett rör ska installeras med överkant filter på angiven nivå.

Avser brunn för anordning för vatteninfiltration i jord.

Ange

– typ av brunn

– typ av rör

– dimension på brunn

– dimension på rör

– nivå för underkant brunn

– nivå för överkant filter.

Ange om brunn ska installeras på en dränerande bädd under CEC.33.

PDY.6 Brunnar o d för växtbäddar

PDY.61 Luftbrunn
Avser en brunn vars syfte är att tillföra luft till rotvänliga lager som ligger under täta
lager.

Ange

– typ av brunn och betäckning

– krav på material och utförande.

PDY.62 Inloppsplatta
Avser platta för inledande av vatten till regnbädd, se DCL.241.

Ange

– typ av inloppsplatta

– krav på material och utförande.

– Beakta för inloppsplatta av betong krav på material till sättning, se DCG.21.
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PDY.63 Sandfångskar
Avser kar vid inlopp till regnbädd, se DCL.241.

Ange

– typ av sandfångskar

– krav på material och utförande.

PDY.7 Sluten tank för avlopp
Avser sluten tank för avlopp utan utlopp och som avses tömmas.

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING,
LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar angående hantering och lagring av material ska följas.

Anordning ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga föroreningar
ska avlägsnas.

Anordning som ingår i vattenledning ska vid leverans vara försedd med hållbara
ändförslutningar som ska sitta kvar till fogning utförs.

Anordning ska vara märkt med tillverkarens företagsnamn, storlek och tryckklass.

Anslutning till rörledning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Rörledning i anläggning inkluderar anslutning av rör till rörledning, brunn eller annan
anordning med samma prefabricerade fogtyp.

Ange under aktuell kod och rubrik

– tryckklass

– material för ingående delar

– typ av in- och utvändigt korrosionsskydd

– varvtal från helt öppen till helt stängd ventil

– största vridmoment vid öppning och stängning.

KONTROLL
Mottagningskontroll av armatur ska utföras.

Mottagningskontroll ska minst innehålla följande

– att märkning av armatur med mera överensstämmer med materialspecifikationen
enligt handlingarna

– att ändar på armatur med mera till vattenledningar är tillslutna fram till läggning

– att armatur med mera, inklusive fogytor och korrosionsskydd är oskadade.

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK
Ange krav på betäckning enligt SS-EN 124-1.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– betäckningsklass enligt SS-EN 124-1

– hur betäckning ska vara märkt – text och ledningsägares logotype

– typ av betäckning, till exempel med RSK-nummer

– om betäckning ska vara av gråjärn eller segjärn

– att avstängningsanordning ska placeras så att hela betäckningsramen ryms innanför
eller utanför kantsten eller dylikt

– om betäckning i grusväg inte ska vara övertäckt

– för väg, plan och dylikt kategori A krav på att betäckning ska vara av lägst
klass D400 enligt SS-EN 124-1.

Betäckning till anordning med ventil, brandpost m m
Betäckning ska justeras om den kommer att ligga över eller mer än 10 mm under
färdig yta.

Fast betäckning
Nivåjustering av fast betäckning ska utföras med passdelar. Passdelar ska vara
förtillverkade för avsett ändamål.

Fast betäckning ska placeras 5–10 mm under färdig yta.

I grusväg ska betäckning ligga minst 100 mm under färdig yta och vara övertäckt.

Teleskopbetäckning och flytande betäckning
Betäckning ska monteras så att framtida justeringsmöjligheter är lika stora uppåt
som nedåt.

Nivåjustering vid montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Betäckning ska placeras 0–5 mm under färdig yta.

VA-ledning

Tryckledning
Armaturer ska vara verifierade till nivå 1 enligt avsnitt YE. Kravet gäller inte
harmoniserade produkter, till exempel brandposter.

PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning
Avstängningsanordning ska utföras med ventil, spindelförlängning och skyddsrör
med skyddsrörslock samt betäckning och i förekommande fall ram till betäckningen.

Spindelförlängning och skyddsrör ska lodas och inpassas i höjdläge.

Ange, om så erfordras, under aktuell kod och rubrik om avstängningsanordning ska
utföras med skyddskåpa (underdel till inbyggnadsgarnityr).

Spindelförlängning och spindelhylsa
Sprint för fastsättning av spindelhylsa i ventilspindel ska vara utförd av
korrosionssäkert material.
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Vid fast betäckning ska avstånd mellan spindelförlängnings topp eller mellan
spindelförlängningstapps överkant och underkant lock till betäckning vara
100–200 mm.

Ange under aktuell kod och rubrik material och typ av spindelförlängning: fast
spindelförlängning, fast spindelförlängning med teleskopisk montering eller teleskopisk
spindelförlängning.

Skyddsrör
Skyddsrör ska monteras så, eller vara utfört på sådant sätt, att ventilspindel och
spindelhylsa skyddas mot inträngning av jord.

Skyddsrör för teleskopisk spindelförlängning ska vara enligt tillverkarens anvisningar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– för anordning med fast spindelförlängning eller för anordning med fast
spindelförlängning med teleskopisk montering, typ av skyddsrör

– korrosionsskydd för skyddsrör av stål.

Teleskopbetäckning
Teleskopbetäckning på anordning med teleskopisk spindelförlängning ska vara fäst
till skyddsrör.

Ange under aktuell kod och rubrik om teleskopbetäckning inte ska vara fäst till
skyddsrör för teleskopisk spindelförlängning.

Avstängningsanordning på gasledning
Ventilbetäckning ska vara märkt ”GAS”.

Gasarmatur i distributionsnät ska ges varaktig märkning för identifiering i
driftinstruktioner och dylikt.

PEB.11 Avstängningsanordning på va-ledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av ventil

– dimension för anslutning.

PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning
Ventil ska vara mjuktätande och ha rakt fritt genomlopp.

Ange

– typ av anslutning – invändigt gängad, instick, anslutning med muff, anslutning med
koppling och typ av koppling eller anslutning med fläns

– för flänsanslutning – borrning av fläns samt typ av flänspackning.
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PEB.1112 Avstängningsanordning med sätesventil på vattenledning
Ange typ av anslutning, invändigt gängad eller utvändigt gängad anslutning.

PEB.1113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning
Ange

– typ av anslutning – fläns eller svetsad anslutning

– för flänsanslutning – borrning av fläns samt typ av flänspackning

– vridspjälls lagring – centrisk eller excentrisk

– tätning mellan vridspjäll och ventilhus – mjuktätning eller metalltätning

– stängningsriktning – medurs eller moturs.

Ange monteringsbox under PCC.25.

PEB.112 Avstängningsanordning på tryckspillvattenledning

PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på
tryckspillvattenledning

PEB.12 Avstängningsanordning på värmeledning o d
Avstängningsanordningar och utförande ska uppfylla krav enligt Energiföretagens
tekniska bestämmelser D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och
fjärrkyleledningar.

Ange

– typ av ventil

– dimension

– drifttemperatur

– typ av manöverdon

– tryckfallet, i Pa, vid öppen ventil.

PEB.2 Avstängningsanordning på självfallsledning

PEB.3 Spolpost i mark
Spolpostanordning ska utföras med spolpost, utloppsrör, spindelförlängning,
skyddsrör, skyddslock, trumma och betäckning.

Ange typ av spolpost samt övrig utformning.

PEB.31 Spolpost på vattenledning

PEB.32 Spolpost på tryckspillvattenledning

PEB.4 Brandpost i mark
Brandpostanordning ska utföras med brandpost, utloppskoppling med lock, trumma
och betäckning.
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Brandpost ska utföras med angiven utloppskoppling enligt något av följande alternativ:

Typ A, normalgängad brandpostmutter, SMS 1167, RSK 4211009.

Typ B, bajonettkoppling av gjutjärn, RSK 4211017, eller av rostfritt stål, RSK 4211126.

Typ C, metallfläns, så kallad billmantapp, RSK 4211025.

Brandpost ska riktas in i linje och lod och inpassas i höjdläge.

Avstånd mellan ventilspindels topp eller spindeltapps överkant och underkant lock
till betäckning ska vara 50–200 mm.

Brandpostanordning ska utföras med fotknärör med angiven typ av anslutning till
100 mm brandpostledning. Delar till trumma, ram och grundplatta ska vara
förtillverkade för avsett ändamål.

Betongtrumma i brandpostanordning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1917 och
kompletterande svenska krav i SS 227001, dock utan krav på täthet i fogar.

Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av brandpost. Åberopa principritning PEB.4 om den är tillämplig

– typ av utloppskoppling, typ A, B eller C, samt, om typ B anges, material i
utloppskoppling, gjutjärn eller rostfritt stål

– typ av anslutning till brandpostledning

– om brandpost ska förses med avtappning och i så fall om avtappningen ska vara
manuell eller automatisk

– om teleskopbetäckning eller fast betäckning ska användas och till exempel med
RSK-nummer typ av betäckning

– för brandpost som placeras i gångbana att hela betäckningsramen ska rymmas helt
innanför kantsten eller dylikt.

PEB.41 Brandpost med kort trumma
Ange om brandposttrumma ska installeras på en dränerande bädd under CEC.33.

PEB.42 Brandpost med lång trumma
Ange om brandposttrumma ska installeras på en dränerande bädd under CEC.33.

Ange under aktuell kod och rubrik i avsnitt PBB eventuell dränledning.

PEB.5 Tillbehör till anordningar i mark för avstängning, tömning,
luftning m m
Avser till exempel betäckningar, passdelar eller spindelförlängningar och skyddsrör
till ventiler i de fall arbetsutförande inte avser hel anordning i mark utan endast utbyte
eller komplettering av befintliga anordningar i mark.
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PEB.6 Anordning för vattenuttag
Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av anordning

– krav på tömnings- och avstängningsanordning.

PEB.61 Dricksfontän
Ange om dricksfontän ska vara

– av väderbeständigt material och frysskyddad för åretruntbruk

– försedd med avstängningsventil och tömningsanordning

– tillverkad av vandalskyddade komponenter.

PEB.62 Vattenutkastare
Ange om vattenutkastare ska vara

– av väderbeständigt material och frysskyddad för åretruntbruk

– försedd med avstängningsventil och tömningsanordning

– självdränerande och försedd med backventil.

PEB.63 Tappställe med anslutning för slang e d
Avser tappställe för till exempel renvatten till båtar vid kaj.

PEB.7 Bakåtströmningshindrande anordning
Anordning ska vara märkt med flödesriktning och serienummer.

Ange under aktuell kod och rubrik

– materialspecifikation och tekniska egenskaper för bakåtströmningshindrande
anordning

– tryckklass för bakåtströmningshindrande anordning.

PEB.71 Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning
Ange

– typ av backventil – klaffbackventil, kulbackventil och dylikt

– material och dimension på ledning som anordning ska installeras i.

PEB.72 Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning
Ange

– utformning av bakåtströmningshindrande anordning för bakvattenskydd som
membranbackventil, klafflucka och dylikt

– om anordning ska vara självrensande

– för ledning med diameter ≤ 200 mm om SS-EN 13564-1 ska gälla

– om anordning ska levereras inbyggd i tillsynsbrunn eller dylikt
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– material och dimension på ledning som anordning ska installeras i alternativ fällas
in på

– typ av avloppsvatten – dagvatten eller spillvatten

– största tillåtna dämningsnivå.

Ange driftinstruktioner, eller underlag för dessa, för bakåtströmningshindrande
anordning under YJL.1114.

PEC ANORDNINGAR I UTRYMME ELLER OVAN MARK FÖR
AVSTÄNGNING M M
Avser anordning för rörledning i brunn, kammare eller i anläggning ovan mark.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på termisk isolering

– typ av manöverdon och tillbehör.

Ange anordning för rörledning i mark under PEB.

PEC.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning

PEC.11 Avstängningsanordning på va-ledning
Ange om avstängningsanordning i utrymme under mark ska manövreras från markytan
och utföras med spindelförlängning, skyddsrör och betäckning.

Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av ventil

– dimension

– för flänsanslutning – borrning av fläns och typ av flänspackning.

PEC.111 Avstängningsanordning på vattenledning

PEC.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning
Ventil ska vara mjuktätande och ha rakt, fritt genomlopp.

Ange typ av anslutning – invändigt gängad, anslutning med muff, anslutning med
koppling och typ av koppling eller anslutning med fläns.

PEC.1112 Avstängningsanordning med sätesventil på vattenledning
Ange typ av anslutning, invändigt gängad eller utvändigt gängad anslutning.

PEC.1113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning
Ange

– typ av anslutning – fläns eller svetsad anslutning

– vridspjälls lagring – centrisk eller excentrisk

– tätning mellan vridspjäll och ventilhus – mjuktätning eller metalltätning

– stängningsriktning – medurs eller moturs.
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Ange monteringsbox under PCC.25.

PEC.112 Avstängningsanordning på tryckspillvattenledning

PEC.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på
tryckspillvattenledning
Ange typ av anslutning – invändigt gängad, anslutning med muff, anslutning med
koppling och typ av koppling eller anslutning med fläns.

PEC.1122 Avstängningsanordning med skjutspjällsventil på
tryckspillvattenledning
Ange användningsområde, föroreningsgrad och temperaturintervall.

Ange

– ensidig eller dubbelsidig tätning

– skärande avstängning

– självrensande utformning

– stigande eller inte stigande spindel

– inspänning mellan flänsar

– fritt genomlopp.

PEC.12 Avstängningsanordning på värmeledning
Ventil ska utföras enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange

– typ av anordning

– dimension

– drifttemperatur

– Kv -värde vid öppen ventil.

PEC.2 Avstängningsanordning på självfallsledning

PEC.21 Avstängningsanordning på avloppsledning
Ange under aktuell kod och rubrik

– ensidig eller dubbelsidig tätning

– skärande avstängning

– stigande eller inte stigande spindel.
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PEC.211 Avstängningsanordningmedskjutspjällsventil påavloppsledning
Ange

– användningsområde, föroreningsgrad och temperaturintervall

– inspänning mellan flänsar

– självrensande utformning.

PEC.212 Avstängningsanordning med slusslucka e d på avloppsledning
Ange

– utformning av ramkonstruktion för aktuellt montage

– dimensionerande vattentryck för dämd självfallsledning

– lucka för en- eller tvåsidigt vattentryck

– maximalt tillåtet läckage enligt DIN 19569-4 vid tryck framifrån respektive vid tryck
bakifrån.

PEC.3 Avtappningsanordning på rörledning

PEC.31 Avtappningsanordning på värmeledning
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Beakta råd under PEC.12.

PEC.32 Avtappningsanordning på vattenledning

PEC.4 Luftningsanordning på tryckrörsledning

PEC.41 Luftningsanordning på va-ledning

PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning
Luftningsanordning ska utföras enligt angivet alternativ i figur AMA PEC.411/1.

FIGUR AMA PEC.411/1. LUFTNINGSANORDNING.

Ange om avluftning ska göras via annan anordning än enligt figur AMA PEC.411/1, till
exempel genom brandpost eller spolpost.
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Ange, till exempel med RSK-nummer

– luftningsventil

– vinkel

– T-rörskoppling

– avstängningsventil.

Ange alternativ anslutning, T-rör (alternativ 1) eller anborrning (alternativ 2). Om
alternativ 2 krävs anges anslutning med anborrningsbygel eller anslutningsmuff.

Ange under aktuell kod och rubrik under PDC.113 brunn för luftningsanordning.

PEC.412 Luftningsanordning på tryckspillvattenledning

PEC.42 Luftningsanordning på värmeledning
Utförande ska vara enligt anvisningar i Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211
Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Ange om slangar för luftning ska ingå och i så fall typ av slangar.

Beakta råd under PEC.12.

PEC.5 Tillbehör till anordningar i brunneller kammare, för avstängning,
tömning, luftning m m
Avser arbetsutförande som inte avser hel anordning utan endast utbyte eller
komplettering av befintliga anordningar i brunn eller kammare.

PEC.6 Anordning för vattenuttag

PEC.61 Spolpost i anläggningsutrymme

PEC.7 Bakåtströmningshindrandeoch flödesreglerande anordning ed
Anordning ska vara märkt med flödesriktning och serienummer.

Ange under aktuell kod och rubrik

– materialspecifikation och tekniska egenskaper för bakåtströmningshindrande
anordning eller dylikt

– tryckklass för bakåtströmningshindrande anordning eller dylikt.

PEC.71 Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning
Ange

– typ av backventil – klaffbackventil, kulbackventil och dylikt

– utrymme som backventil ska installeras i samt material och dimension på ledning
som anordning ska installeras i.
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PEC.72 Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning
Ange

– utformning av bakåtströmningshindrande anordning för bakvattenskydd som
membranbackventil, klafflucka och dylikt

– om anordning ska vara självrensande

– för ledning med diameter ≤ 200 mm om SS-EN 13564-1 ska gälla

– typ av brunn eller utrymme som anordning ska installeras från samt beträffande
brunn installation i inkommande eller utgående ledning

– material och dimension på ledning som anordning ska installeras i

– typ av avloppsvatten – dagvatten eller spillvatten

– största tillåtna dämningsnivå.

Ange driftinstruktioner, eller underlag för dessa, för bakåtströmningshindrande
anordning under YJL.1114.

Ange brunn för installation av bakåtströmningshindrande anordning under PDB.

PEC.74 Flödesreglerande anordning på självfallsledning
Ange

– utformning av flödesreglerande anordning, dess egenskaper och möjlighet till
avstängning

– utformning av brunn, utjämningsmagasin eller utrymme för anordning

– material och dimension på anslutande ledning

– dimensionerande flöde och tillåtna avvikelser

– om flödet ska kunna regleras

– om by-passfunktion ska utföras

– om flödet ska vara konstant oavsett tryckhöjd

– största tillåtna trycknivå

– om anordning ska vara testad med flödesmätare innan leverans.

Ange driftinstruktioner, eller underlag för dessa, för flödesreglerande anordning under
YJL.1114.

PEC.8 Diverse anordningar i utrymme eller ovan mark för
avstängning e d

PEC.81 Tryckreducerande anordning
Ange brunn för tryckreduceringsanordning under PDC.116.

Ange driftinstruktioner, eller underlag för dessa, för tryckreducerande anordning
driftinstruktioner under YJL.1114.

Ange information till drift- och underhållspersonal för rörledningar angående
tryckreducerande anordning under YKB.115.
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PEC.811 Tryckreducerande anordning på va-ledning

PEC.8111 Tryckreducerande anordning på vattenledning

PEC.82 Vattenmätaranordning
Ange brunn för vattenmätaranordning under PDC.114.

PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar angående hantering och lagring av material ska följas.

PFB PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING
Avser prefabricerad pumpanordning som ingår i rörsystem eller rörledningsnät
inklusive servicebyggnad i det fall pumpstation och servicebyggnad levereras som
kompletta enheter.

Ange under aktuell kod och rubrik

– materialkrav och måttspecifikationer

– specifikation på pumpar och annan utrustning

– dimensioner på röranslutningar

– krav på injustering

– om prefabricerad pumpstation ska förses med prefabricerad servicebyggnad

– krav för servicebyggnad och tillhörande utrustning

– typ av lock för pumpanordning utan servicebyggnad

– om mottagningskontroll ska utföras.

Ange platsgjuten anläggning i betong för pumpanordning under aktuella koder och
rubriker under EB.

Ange platsgjuten betongplatta för uppställning av prefabricerad pumpstation eller
dylikt under aktuella koder och rubriker under EB.

Ange förtillverkad betongplatta för uppställning av prefabricerad pumpstation eller
dylikt under GBC.2511.

Ange förtillverkade betongelement för pumpanordning som sätts ihop på plats under
GBC.2512.

Ange platsgjuten servicebyggnad under aktuella koder och rubriker under EB.

Ange prefabricerad servicebyggnad av betongelement under GBC.2512.

Ange kontroll av pumpanordning under YHB.1421.

Ange driftinstruktion, eller underlag för den, för pumpanordningar –
tryckstegringsstation, avloppspumpstation och tryckavloppssystem (LTA) –under
YJL.1115.
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Ange information till drift- och underhållspersonal för rörledningar angående
pumpanordningar – tryckstegringsstation, avloppspumpstation och
tryckavloppssystem (LTA) – under YKB.115.

Ange platsbyggd servicebyggnad under aktuella koder och rubriker i teknisk
beskrivning i anslutning till AMA Hus.

Ange eltekniska arbeten under aktuella koder och rubriker i teknisk beskrivning
anslutning till AMA EL.

PFB.1 Pumpanordning på råvattenledning i va-anläggning

PFB.2 Pumpanordningar på vattenledning i va-anläggning

PFB.3 Pumpanordningar på avloppsledning i va-anläggning
Ange

– om avloppspumpstation ska vara försedd med pumpsump och i så fall hur den ska
utformas

– grundvattenytans högsta nivå för bestämning av ifall utkragande botten eller annan
åtgärd mot uppflytning erfordras

– krav på mått och toleranser.

Brunn av betong
Pumpbrunn av förtillverkade brunnsdelar ska uppfylla av tillverkaren redovisade
tekniska kvaliteter samt vara av sortiment som uppfyller krav enligt SS-EN 1917 och
SS 227001.

Ange

– om pumpsump av betong ska utföras med förhöjd motståndskraft mot korrosion
från svavelvätebildning

– exponeringsklasser enligt SS-EN 206 för betong som inte omfattas av SS-EN 1917

– om täthet i brunnsfog ska klara över 0,1 bar (10 kPa).

Pumpanordning till tryckavloppssystem (LTA)
Pumpanordning ska monteras enligt tillverkarens anvisning.

Ange om pumpens storlek ska vara anpassad till ett eller flera hushåll, eller, om det
är en verksamhet, verksamhetens dimensionerande flöde.

Ange eventuellt frostskydd för tryckavloppsledningar under DBG.11213.

Ange krav på backventil under PEC.71.

PG RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR M M I ANLÄGGNING
För verifiering av överensstämmelse av krav på produkter gäller YE.

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

Tillverkarens anvisningar avseende hantering och lagring av material ska följas.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– längsta tillåtna driftstopp

– hur befintliga anslutningar och dylikt på ledning eller brunn ska utformas

– krav på åtgärder före renovering, till exempel borttagande av sedimenterat slam,
avlägsnande av instickande rötter, bortkapning av instickande serviser och dylikt.

Ange krav på minsta erforderliga förbiledningskapacitet samt var förbiledningen ska
anslutas under aktuell kod och rubrik under BCB.8.

PGB RENOVERING AV RÖRLEDNINGAR
Arbetet ska bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Vid uppehåll i
arbetet ska ledning tillslutas vattentätt med tillfällig propp eller skyddshuv.

Efter arbetets färdigställande ska ledning vara rengjord. Material, slipdamm, verktyg
med mera får inte lämnas kvar i ledning.

Avser renovering av befintliga rörledningar med infodringsmaterial som inte är
fabriksfärdiga infodringsrör.

För infodring i befintliga rörledningar med fabriksfärdiga infodringsrör, se avsnitt
PBG.

Dimensionering av renovering med plastmaterial görs lämpligen med Svenskt Vatten
P101, som underlag.

Ange under aktuell kod och rubrik

– vattenledning som avser dricksvatten

– om desinficering av vattenledning med klor inte får utföras

– material hos befintlig ledning respektive renoveringsmaterial

– invändig dimension på befintlig ledning

– läge och typ av avstängningsanordningar längs tryckledning

– för självfallsledning som ligger under grundvattenytan eller läcker in vatten att
renoveringsledning ska tätas mot befintlig ledning i varje nedstigningsbrunn.

Ange installation av förtillverkad rördel under aktuell kod och rubrik under PB.

Ange anslutning efter framschaktning till eller på renoverad ledning under aktuell
kod och rubrik under PCB.

Ange anslutning inifrån ledning till eller på renoverad självfallsledning inklusive
håltagning och anslutningsfoder under PCB.123.

Ange krav på inre inspektion och eventuell ovalitetsmätning för kontroll av att ledning
kan renoveras samt på inre inspektion före och efter renovering under aktuell kod
och rubrik under PCE.

Ange för självfallsledning krav på kontroll av invändig dimension längs sträckan,
vinkelavvikelser och reparationer innan materialbeställning under PCE.12.

Ange krav på högtrycksspolning under PCF.1113, PCF.1121 eller PCF.2121.

Ange krav på mekanisk rengöring under PCF.11121, PCF.1122 eller PCF.21222.
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Ange kapning av instickande röranslutning under PCF.11122 eller PCF.21223.

Ange avlägsnande av instickande rötter under PCF.21221.

Ange rengöring av gasledning under PCF.131.

Tryckledning
Vattenledning av rör av PE, PP och PB ska uppfylla tryck- och täthetskrav enligt
Svenskt Vatten VAV P78.

Vattenledning för dricksvatten ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten.
Bilaga AMA PB/1 ska tillämpas.

Självfallsledning
Ledning ska uppfylla täthetskrav enligt toleransklass A i Svenskt Vatten P91.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik vad av nedanstående som är relevant och ska ingå
i kontrollen

– datum för installation

– rörmaterial, fabrikat, SN- eller SDR-klass, tryckklass, diameter och godstjocklek för
installerat rör

– dragkraft eller tryckkraft

– rörinspektion före och efter utförd renovering

– ny innerdiameter för installerat rör

– vilka servisanslutningar som öppnats och vilka som inte har öppnats

– protokoll från provning.

PGB.1 Renovering av rörledning med formpassat rör
Repor och utvändiga skador på infodringsledning med formpassat rör får uppgå till
högst 10 procent av rörväggens tjocklek vid infodring av ledning.

Ange under aktuell kod och rubrik

– typ av formpassat rör

– dimension

– mothåll för metod som kräver det

– krav på svetsarbete vid renovering med platsförminskade formpassade rör.

Ange krav på kontroll av invändig dimension längs ledning innan materialbeställning
under PCE.1.

PGB.11 Renovering av ledning med formpassat rör för tryckledning
Rör för vattenledning ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark
eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Rör för vattenledning ska
utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11298-1 och SS-EN ISO 11298-3.
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Rör för gasledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11299-1 och
SS-EN ISO 11299-3.

Gasledning ska vara genomfärgad i orange alternativt genomfärgad i svart märkt
med orange rand.

Renovering av ledning med formpassat rör ska utföras enligt Svenskt Vatten P101.

Ange

– om rör ska vara tillverkade av PE80, PE100 eller PE100RC

– SDR-klass.

Ange fogningsmetod för fabriksvikta rör under PBB.5121.

Ange anslutning mot samma material med anborrning, T-rör eller dylikt under PBB.5121.

Ange anslutning mot olika material med anborrning, T-rör eller dylikt under PCB.121.

Ange vilken typ av formpassade rör som ska läggas till exempel fabriksvikta, platsvikta
eller platsförminskande.

PGB.12 Renovering av ledning med formpassat rör för självfallsledning
Rör och rördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller
vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.

Rör och rördelar ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11296-1 och
SS-EN ISO 11296-3.

Renovering av ledning med formpassat rör ska utföras enligt Svenskt Vatten P101.

PGB.2 Renovering av självfallsledning med spirallindat rör
Ange

– typ av spirallindat rör

– om renovering av ledning med spirallindat rör för självfallsledning ska utföras och
uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11296-1 och SS-EN ISO 11296-7.

PGB.3 Renovering av självfallsledning med rörsegment
Monterade rörsegment ska injekteras i utrymmet mellan gammal och nytt rör.

Avser inklädnad med paneler.

Ange typ av rörsegment.

Ange injektering av utrymmet mellan infodrad ledning och befintlig rörledning under
PCH.21.

PGB.4 Renovering av rörledning med flexibelt foder
Flexibelt foder ska transporteras, lagras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Härdningen ska ske under kontrollerade betingelser. Därvid ska invändigt tryck i den
infodrade ledningen överstiga utvändigt tryck av grundvatten eller vattentryck i
anslutande ledningar till en sådan trycknivå att god anliggning av foder mot befintlig
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ledning erhålls. Invändigt tryck under härdningstiden får dock inte överstiga av
tillverkaren angivet högsta värde.

Om grundvattennivån under härdningstiden ligger över befintlig lednings vattengång
ska sådant foder som under härdningstiden kan skadas av vatten skyddas mot skada
med vattentät yttre membran.

Processvatten som uppkommer vid installation får inte släppas ut i mark, vattendrag
eller till dagvattenledning.

Ange under aktuell kod och rubrik

– materialtyp för flexibla foder

– grundvattennivå under härdningstiden över befintlig lednings vattengång

– eventuellt vattentryck från anslutande ledningar under härdningstiden

– hur servisanslutningar ska utföras

– om processvatten från härdning är tillåten att släppas ut i spillvattennätet.

Ange krav på omhändertagande och reningsåtgärd av vatten som uppkommer vid
installation under BCB.14.

Ange handling för redovisning av beräkningar som visar att fodret är dimensionerat
för angivet långtidskrav under YJC.1.

Ange krav på dokumentation och redovisning av foders elasticitetsmodul och tjocklek
efter uthärdning samt övriga efterfrågade egenskaper och ställda krav under YJH.1.

Ange krav på redovisning av fodrets innehåll och miljöegenskaper under YJJ.1.

PGB.41 Renovering av ledning med flexibelt foder för tryckledning
Flexibelt foder ska efter härdning uppnå efterfrågat värde på tryckhållfasthet.

Ange

– om SS-EN ISO 11297-4 för tryckavlopp respektive SS-EN ISO 11298-4 för vatten ska
gälla

– krav på fodrets tryckhållfasthet efter uthärdning

– provmetod för elasticitetsmodul.

KONTROLL
Kontroll av flexibla foder ska utföras.

Kontroll ska minst innehålla följande

– hastighet, tryck och temperatur i foder under härdningsförloppet

– uthärdningsgrad

– uppnådd E-modul och godstjocklek.

PGB.42 Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning
Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning ska utföras och uppfylla
krav enligt SS-EN ISO 11296-1 och SS-EN ISO 11296-4 och utföras enligt Svenskt Vatten
P101.
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Flexibelt foder ska dimensioneras för en minsta långtidsringstyvhet efter 50 år
(extrapolerat långtidsvärde).

Flexibelt foder ska dimensioneras och utföras med en säkerhetsfaktor på minst 2,0
för bucklingslast enligt Svenskt Vatten P101.

Före installation ska beräkningar utföras som visar att fodret är dimensionerat för
angivet långtidskrav och angiven säkerhetsfaktor.

Installation och härdning ska utföras med utrustning för att övervaka, reglera och
registrera väsentliga parametrar för angivna resultatkrav. Registreringen avser bland
annat luft- eller vattentryck, härdtemperatur samt positions- och tidsangivelser.

Efter härdning ska i enlighet med ställda krav på provningsfrekvens dokumenteras
och redovisas att fodret har uppnått efterfrågade egenskaper och övriga ställda krav
enligt SS-EN ISO 11296-1 och SS-EN ISO 11296-4.

Medelvärdet av fodrets godstjocklek får inte understiga deklarerad godstjocklek
enligt SS-EN ISO 11296-4, tabell 4.

Spalt mellan flexibelt foder och befintlig ledning ska vara minst 0,5 procent av befintlig
lednings innerdiameter.

Spalt mellan flexibelt foder och befintligt rör vid brunn ska tätas mot inläckage av
grundvatten.

Ange

– om fodret ska dimensioneras för fall A eller B enligt Svenskt Vatten P101 eller krav
på fodrets långtidstyvhet efter 50 år (extrapolerat långtidsvärde)

– om annan säkerhetsfaktor ska gälla än den i AMA angiven

– om foder ska uppfylla krav på material- och produktprovning enligt
SS-EN ISO 11296-4 med avseende på långtidsegenskaper, E-modul-böj i vått
tillstånd, E50 år våt

– krav på foders ringstyvhet om en annan angiven tidsperiod ska gälla än den i AMA
angivna

– krav på maximal storlek på veck och bulor om annan än föreskriven i standard för
rak ledning. För infodring genom böjar ange maximal storlek på veck

– krav på minsta uthärdningsgrad med avseende på till exempel reststyren

– om ledning har ett ledningstvärsnitt som inte är cirkulärt eller varierande dimensioner

– om genomgående foder i viss angiven brunn inte behöver öppnas

– om viss angiven servis inte ska återöppnas

– om servisanslutningar respektive servisledningar ska renoveras med flexibelt foder.

Beakta när långtidsringstyvhet efter 50 år inte är dimensionerande, till exempel vid
stora trafiklaster och under till exempel järnväg.

Ange infodring av servisanslutning med anslutningsfoder under PCB.123.

Ange punktreparation med flexibelt foder under aktuell kod och rubrik under PCG.
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Ange om beräkningar som visar att fodret är dimensionerat för angivet långtidskrav
och säkerhetsfaktor ska redovisas för beställaren under YJC.1.

KONTROLL
Kontroll av flexibla foder ska utföras.

Kontroll ska minst innehålla följande

– hastighet, tryck och temperatur i foder under - härdningsförloppet

– uthärdningsgrad

– uppnådd E-modul och godstjocklek.

Provbit av installerat foder ska tas i genomgående brunn enligt SS-EN ISO 11296-4,
avsnitt 8.8. Saknas brunn med genomgående foder tas provbit i slutbrunn. Före det
att provbit tas ska beställaren informeras för att godkänna läget.

Provbitar ska tas ut i minst följande omfattning

– 1 installerat foder – 1 provbit

– 2–10 installerade foder – 2 provbitar och om möjligt med olika dimension

– fler än 10 installerade foder – 20 procent av antalet och om möjligt med olika
dimensioner.

Minst en provbit per dimension och godstjocklek ska tas ut.

Uttagna provbitar ska provas av ackrediterat laboratorium med avseende på
godstjocklek enligt SS-EN ISO 11296-4 och ringstyvhet enligt ISO 7685. Provresultat
ska minst motsvara angivna krav på godstjocklek respektive långtidsrörstyvhet.

Långtidsrörstyvheten erhålls genom uträkning från den uppmätta
korttidsringstyvheten och för produkten framtagen krypmodul.

När uttag av provbit som hel ring ej är tillämpbart, till exempel vid dimensioner över
600 mm, kan trepunktsböj enligt Annex B i SS-EN ISO 11296-4 i stället utföras.

PGB.43 Renovering av trumma med flexibelt foder
Väderexponerade ytor av härdat foder ska vara skyddade mot UV-strålning om
materialet inte har dokumenterad beständighet mot detta.

Beakta krav i Trafikverkets tekniska krav för avvattning – Avvattning, dimensionering
och utformning, TRVINFRA-00231.

Ange om andra dimensionerings- och utförandekrav än i AMA angivna ska gälla, till
exempel för trumma med varierande dimension.

Ange punktreparation med flexibelt foder under aktuell kod och rubrik under PCG.

Ange utförda undersökningar för befintlig trumma under BBB.

Ange under aktuell kod och rubrik förutsättningar för befintlig trumma avseende

– om renovering avser trumma under trafikerad väg, GC- eller järnväg

– material i trumman
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– längd och invändig dimension

– fyllningshöjd.

Ange vattenflöde i befintlig trumma under BBB.114.

Ange krav på redovisning av reststyren under YJJ.1.

Ange anmälningsplikt för vattenverksamhet under YFC.1.

PGB.431 Renovering av cirkulär trumma med flexibelt foder
Ange punktreparation med flexibelt foder under aktuell kod och rubrik under PCG.

Om befintlig trummas ovalitet kan antas vara större än 8 procent ange laserinmätning
under PCE.12.

Ange förutsättningar för befintlig trumma avseende

– om trumman har ett tvärsnitt som inte är cirkulärt eller varierande dimensioner

– om det finns anslutande ledningar och om de ska öppnas efter infodring

– om anslutande ledningar ska renoveras med flexibelt foder.

Ange, under BBB.113, geotekniska förhållanden för befintlig trumma avseende
kringfyllningsmaterial, tabell AMA CB/1.

– tunghet, tabell A1-1 TRVINFRA-00230

– hållfasthetsegenskaper i friktionsjord, tabell A1-4 TRVINFRA-00230.

Ange infodring av ledningsanslutning och anslutande ledning med anslutningsfoder
under PCB.123.

Ange för foder, krav på

– belastningsfall A för enbart tätande funktion eller belastningsfall B för lastbärande
och tätande foder

– den största tillåtna areareduktion i procent efter installation

– specifika materialegenskaper i fodret

– om härdat foder ska kapas jäms med trumände eller med utstick, max 1 m.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Flexibelt foder ska minst vara verifierat till nivå 3 enligt YE.

Foder ska uppfylla krav på material- och produktprovning enligt SS-EN ISO 11296-4
med avseende på

– bestämning av formbeständighet under belastning, tabell 2

– korttidsegenskaper enligt tabell 5

– långtidsegenskaper, E-modul-böj i vått tillstånd, E50 år våt.

Reststyrenhalt
Reststyrenhalten i härdat harts i färdig infodring ska vara högst 2 viktprocent.
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Kort- och långtidsegenskaper, bucklingslast
Foder ska dimensioneras för bucklingslast med en säkerhetsfaktor minst 2 med
reduktion av bucklingslast för spalt och ovalitet enligt Svenskt Vatten P101.

Belastningsfall A
Foder för tätning av trumma ska vara av styvhetsklass minst SN1.

Foder ska dimensioneras mot bucklingslast för en yttre permanent last av vattentryck
med E50 år våt.

Belastningsfall B
Foder för tätning och förstärkning av trumma ska vara av styvhetsklass minst SN2.

Foder ska dimensioneras mot bucklingslast för en yttre permanent last av vattentryck,
jordtryck och trafiklast med E50 år våt.

UTFÖRANDEKRAV
Renovering av cirkulär trumma med flexibelt foder ska uppfylla krav enligt
SS-EN ISO 11296-1, SS-EN ISO 11296-4 och utföras enligt en dokumenterad
installationsmetod.

KONTROLL
Utifrån använd installationsmetod ska diagram med tryck och temperaturer från
härdningen bifogas installationsrapporten, minsta omfattning enligt SS-EN ISO 11296-4,
kapitel 9.9.

Efter härdning ska installerat foder kontrolleras enligt krav i installationsmanualen
och SS-EN ISO 11296-1.

Ur samtliga installerade foder ska cirkulära provbitar tas ut, för verifiering av
korttidsegenskaper. Uttaget material ska räcka till minst 5 stycken 50 mm breda
provstavar med längden 25 gånger tjockleken.

Godstjocklek
Fodrets godstjocklek ska mätas i sex punkter i trummans båda ändar, totalt 12
mätpunkter.

Medelvärdet får inte understiga produktens deklarerade nominella godstjocklek.
Enskilt mätvärde får ej vara lägre än 80 procent av nominell godstjocklek. Eventuella
folier och membrans tjocklek ska exkluderas.

Korttidsegenskaper
Böjprovning i ringled enligt SS-EN ISO 11296-4, Annex B. Resultat från provning av
följande egenskaper ska redovisas och uppfylla de krav som angetts vid
dimensioneringen

– E-modul-böj, Eo

– böjhållfasthet, σfb

– brottöjning, εfb.
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Reststyrenhalt
Reststyrenhalten ska bestämmas och redovisas enligt SS-ISO 4901.

PGB.432 Renovering av rektangulär trumma med flexibelt foder
Renoveringen utförs med samma typ av foder och metoder som för cirkulär trumma
men med krav på materialegenskaper, i stället för krav på ringstyvhet och
dimensionering mot bucklingslast.

I samband med renoveringen kan trummans foder förlängas i plaströr, om trumman
har en i huvudsak kvadratisk form.

Ange punktreparation med flexibelt foder under aktuell kod och rubrik under PCG.

Ange förutsättningar för befintlig trumma avseende

– om det finns anslutande ledningar och om de ska öppnas efter infodring

– om anslutande ledningar ska renoveras med flexibelt foder

Ange infodring av ledningsanslutning och anslutande ledning med anslutningsfoder
under PCB.123.

Ange för foder, krav på

– den största tillåtna areareduktion i procent efter installation

– om härdat foder ska kapas jäms med trumände eller med utstick, max 1 m.

Ange om trumman ska förlängas med cirkulär trumförlängning.

Ange för, cirkulär trumförlängning, krav på

– jordschakt under CBB.3121 eller CBB.3122

– ledningsbädd under CEC.2121 eller CEC.2122

– kringfyllning under CEC.3121 eller CEC.3122

– resterande fyllning under CEC.4121 eller CEC.4122.

För kompletterande krav för Väg, plan o d kategori A samt järnväg se RA under CEC.

Ange krav på kontroll och provning av installerat foder under YHB.125.

MATERIAL OCH VARUKRAV
Flexibelt foder ska minst vara verifierat till nivå 3 enligt YE.

Foder ska uppfylla krav på material- och produktprovning enligt SS-EN ISO 11296-4
med avseende på

– bestämning av formbeständighet under belastning, tabell 2

– korttidsegenskaper enligt tabell 5, utom krav på provning av ringstyvhet

– långtidsegenskaper, E-modul-böj i vått tillstånd, E50 år våt.

Reststyrenhalt
Reststyrenhalten i härdat harts i färdig infodring ska vara högst 2 viktprocent.
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Kort- och långtidsegenskaper
Materialet i fodret ska bestå av härdad polyesterplast med eller utan armering.
Material A är utan armering och material B med armering. Krav på karakteristiska
material värden framgår av tabell AMA PGB.432/1.

TABELL AMA PGB.432/1.  KRAV PÅ MINSTA KARAKTERISTISKA VÄRDE FÖR MATERIAL

Material B, MPaMaterial A, MPaEgenskap

150
75

50
25

Böjhållfasthet, 5 %-fraktil
Korttid
Långtid

10 000
4 000

2 200
1 400

E-modul-böj, 5 %-fraktil
Korttid
Långtid

12 000
5 000

3 300
2 200

E-modul-böj, 50 %-fraktil
Korttid
Långtid

0,6 %0,6 %Dragbrottöjning i axialled

Godstjocklek
Krav på minsta godstjocklek framgår av tabell AMA PGB.432/2.

TABELL AMA PGB.432/2. KRAV PÅ MINSTA GODSTJOCKLEK

Material B
mm

Material A
mm

Spännvidd för trummans tak i
meter

7100,2-0,5

7120,6

8140,7

9160,8

10180,9

11201,0

Cirkulär trumförlängning med plaströr
Det karakteristiska värdet på trumförlängningens ringstyvhet, plaströr och foder
tillsammans, ska vara minst 8 kPa där trumförlängningen utsätts för trafiklast och
4 kPa där den inte belastas med trafiklast.
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UTFÖRANDEKRAV
Renovering av rektangulär trumma av sten med flexibelt foder ska uppfylla krav enligt
SS-EN ISO 11296-1, SS-EN ISO 11296-4 och utföras enligt en dokumenterad
installationsmetod.

KONTROLL
Utifrån använd installationsmetod ska diagram med tryck och temperaturer från
härdningen bifogas installationsrapporten, minsta omfattning enligt SS-EN ISO 11296-4,
kapitel 9.9.

Efter härdning ska installerat foder kontrolleras enligt krav i installationsmanualen
och SS-EN ISO 11296-1.

Ur samtliga installerade foder ska cirkulära provbitar tas ut, för verifiering av
korttidsegenskaper. Uttaget material ska räcka till minst 5 stycken 50 mm breda
provstavar med längden 25 gånger tjockleken.

Godstjocklek
Fodrets godstjocklek ska mätas i sex punkter i trummans båda ändar, totalt 12
mätpunkter.

Medelvärdet får inte understiga produktens deklarerade nominella godstjocklek.
Enskilt mätvärde får ej vara lägre än 80 procent av nominell godstjocklek. Eventuella
folier och membrans tjocklek ska exkluderas.

Korttidsegenskaper
Böjprovning i ringled enligt SS-EN ISO 11296-4, Annex B. Resultat från provning av
följande egenskaper ska redovisas och uppfylla nedanstående krav

– E-modul-böj, Eo, medelvärdet ska vara större än fk + 1,4s, där s är standardavvikelsen

– böjhållfasthet, σfb, medelvärdet ska vara större än fk + 1,4s, där s är
standardavvikelsen

– brottöjning, εfb.

För egenskaper med deklarerade karakteristiska värden, fk, anges kraven i relation
till dessa värden baserat på minst 5 mätningar för vilka medelvärdet, m, och
standardavvikelsen, s, beräknas.

Reststyrenhalt
Reststyrenhalten ska bestämmas och redovisas enligt SS-ISO 4901.

PGB.5 Renovering av tryckledning med tryckslang
Avser renovering av rörledning med tryckslang för tryckledning.

Ange material, godstjocklek och tryckklass.

PGB.6 Renovering av rörledning med fogtätning
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PGB.61 Renovering av självfallsledning med fogtätning
Fogtätning ska utföras med utrustning som medger täthetskontroll av fog. Varje fog
ska täthetskontrolleras. Otät fog ska tätas genom injektering av tätningsmaterial i
sådan mängd att fog blir tät. Fogens täthet ska påvisas genom täthetskontroll med
erforderligt tryck snarast möjligt efter det att tätningen utförts. Tätningsmaterial i
ledningen ska avlägsnas.

Ange typ av tätningsmaterial och krav på materialets egenskaper avseende hållfasthet,
vidhäftning, temperaturresistens med mera samt eventuella restriktioner på material
från miljösynpunkt.

Ange krav på redovisning av innehåll och miljöegenskaper under YJJ.1.

Injektering för fogtätning av stentrummor
Innan injektering påbörjas ska trumma rensas och löst material avlägsnas.

Före injektering ska stenfog tätas utvändigt med manschett.

Fogning ska för järnväg utföras med av Trafikverket godkänt lättflytande bruk tills
hela tomrummet är fyllt. Injekteringshastigheten ska anpassas till härdningstiden.

Injektering för tätning av järnvägsbank ska utföras under och på sida av stentrumma.

PGB.7 Renovering av rörledning med skyddsbeläggning
Avser invändig skyddsbeläggning.

Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på rengöring och torkning av ledning före anbringning av skyddsbeläggning

– krav på beläggningstjocklek och tillåtna toleranser.

PGB.71 Renovering av rörledning med cementbruk

PGB.711 Renovering av tryckledning av gjutjärn eller stål med
cementbruk
Cement ska vid maskinisolering vara av typ CEM I enligt SS-EN 197-1.

När det är åtkomligt att handisolera ska fogskarvar fyllas ut och lagningar handisoleras
innan maskinisoleringen.

Cementbruk ska uppfylla kraven enligt ISO 4179.

Isolering ska utföras så att beläggningstjocklekar enligt tabell AMA PGB.711/1 erhålls.
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TABELL AMA PGB.711/1.  KRAV PÅ BELÄGGNINGSTJOCKLEK VID RENOVERING MED

CEMENTBRUK

Tolerans, mmBeläggningstjocklek, mmDimension

+3/−16DN ≤ 300

+3/−18300 < DN ≤ 600

+4/−110600 < DN ≤ 900

+4/−113900 < DN ≤ 1 200

+4/−1151 200 < DN

Bortkapad rördel ska invändigt beläggas på motsvarande sätt som renoverad ledning.
Bortkapad del av ledning får fogas till ledningen med rörsvep som svetsas. Rörsvep
ska isoleras utvändigt med bitumenmatta med god formbarhet och god
vidhäftningsförmåga. Vid anbringning ska mattan och rörytan vara uppvärmda. Mattan
ska dras ut minst 0,3 m utanför skarvställe in på befintliga ledningsändar.

Ange vid krav för dricksvattenledning att cementen ska vara av typ CEM I 42,5
MH/SR3/LA enligt SS-EN 197-1.

Ange om entreprenören ska tillverka provkroppar för bestämning av tryckhållfastheten.
Medelkubhållfastheten vid 28-dygnsprov ska vara lägst 65 MPa.

Ange invändig handisolering av fogskarvar innan maskinisolering under PCD.222.

Ange reparation av invändigt korrosionsskydd efter lagning men innan maskinisolering
under PCD.52.

PGB.72 Renovering av rörledning med epoxi

PGB.73 Renovering av rörledning med polyuretan

PGB.8 Renovering av rörledning med diverse metoder

PGC RENOVERING AV ANORDNINGAR, BRUNNAR M M
PÅ RÖRLEDNING
Avser renovering av befintliga anordningar och brunnar med infodringsmaterial som
inte är fabriksfärdiga.

PGC.1 Renovering av brunn

PGC.11 Renovering av brunn på avloppsledning
I samband med renovering ska otäta fogar och röranslutningar i brunn tätas mot
vatteninläckage.

Efter tätning och renovering ska överblivet material avlägsnas från brunn och
ledningar.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 229

Re
m
iss

- F
år
ej
åb
er
op
as



Ange under aktuell kod och rubrik

– material- och varukrav

– täthetskrav efter renovering med beaktande av utvändig grundvattennivå.

Ange anordningar i brunn som ska rivas under BED.1112.

Ange krav på inspektion av brunn före och efter renovering under PCE.21.

PGC.111 Renovering av brunn genom installation av flexibelt foder
Flexibelt foder ska installeras och härdas under kontrollerade betingelser enligt
tillverkarens anvisningar.

PGC.112 Renovering av brunn med beläggning genom sprutning e d
Ange om beläggning ska vara armerad.

PGC.113 Renovering av brunn med formpassat material
Ange injektering av utrymmet mellan ny och befintlig brunn under PCH.21.

PGC.114 Renovering av brunn med tätning genom injektering

PGC.115 Renoveringavbrunnmed ilagninggenomputsningochgjutning
Ange om bottenytor vid reparation ska utföras med fall mot rännor och i så fall med
en minsta lutning 1:10.

PGC.116 Renovering av brunn genom installation av paneler e d
Ange injektering av utrymmet mellan ny och befintlig brunn under PCH.21.

PGC.117 Renovering av brunn genom installation av ny brunn i befintlig
brunn
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