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1. Allmänt
Dessa projekteringsråd är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden
baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt
insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder,
Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av
vakuumavloppsysten i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk
på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet Vakuumsystem för
avlopp är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och
förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.
Ett vakuumsystem för avlopp beskrivs, fritt översatt, i SVENSK STANDARD SS-EN 12109 som ett
avloppssystem med undertryck där avloppsvattnet leds in i systemet via en inkopplingspunkt.
Inkopplingspunkten, en Automatic interface unit (AIU) består av avstängningsventil, buffertvolym,
sensor och styrenhet t.ex. en toalett, urinoar eller en avfallskvarn. Luften som behövs för transporten
leds in genom inkopplingspunkten och luftflödet drivs genom tryckskillnaden mot atmosfärstryck.
Ingående delar i systemet är automatisk pneumatiskt styrd avstängningsventil, vakuumtoaletter och
dylikt, ledningsnät och vakuumstation. Systemet baserar sig på intermittent flöde och intermittent
tillgång till undertryck. När en automatisk pneumatiskt styrd avstängningsventil vid inkopplingspunkt
öppnas sugs vattnet tillsammans med en många gånger större mängd luft genom
anslutningsledningen mot huvudledningen genom tryckskillnaden mellan atmosfärstrycket och
undertrycket i huvudledningen. Tryckutjämningen som sker när luft i hög hastighet rör sig genom
röret för med sig vattenpluggarna som ackumulerats i rörens lågpunkter. Efter att ett antal
vattenpluggar förflyttats har luften förlorat sin rörelseenergi och vattnet rinner tillbaka till närmaste
lågpunkt med hjälp av rörens lutning.
Normalt används ett undertryck i systemet på mellan 0,4 och 0,6 bar.
Transporthastigheten för avloppsvattnet i detta tillstånd av undertryck kan vara upp till 5 meter per
sekund och vakuumsystemets höga flödeshastighet gör systemet självrensade.
Med vakuumtoaletter kräver en spolning bara ca 0,5-1 l vatten och ca 60 l luft. I övrigt är skillnaden
med vakuumtoalett jämfört med konventionella toaletter inte så stor. En utloppsledning i mindre
dimension (ca Ø32-50 mm) (efter leverantörernas anvisningar) och ett annorlunda system för
spolning.
Det finns flera leverantörer av vakuumsystem som har lite olika krav och olika lösningar. I dessa
projekteringsråd har ansatsen varit att skriva så leverantörsneutralt som möjligt.

1.1.

Varför vakuumsystem

Ett vakuumsystem kan med fördel användas i områden där terrängförhållandena gör det svårt med
självfallssystem eller där det finns ökade krav på vattenresurshållning eller miljönytta.
Vakuumsystemets stora fördelar är låg vattenförbrukning och källsortering av avlopp vilket bidrar till
energieffektivitet samt ökad näringsåtervinning och biogasproduktion i reningsverk. Det finns även
fördelar i form av systemets möjligheter till flexibilitet vid förläggning i gata jämfört med det
konventionella självfallssystemet. Även andra fördelar som lyfts fram är liten rördiameter och flexibel
rördragning i fastighet t.ex. möjlighet att dra rörledningar uppåt i tak. Det behövs inte heller någon
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luftning av systemet – ledningen genom tak för avluftning som behövs vid konventionellt
självfallssystem är inte nödvändigt med vakuumsystem.
Avseende nackdelar kan nämnas att vakuumsystemet är beroende av tätheten i hela systemet för att
fungera vilket ger en högre grad av sårbarhet. Det är också ett tekniskt mer komplext system än
traditionellt självfallsystem och kan närmast liknas vid ett LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp).

1.2.

Avgränsningar

Dessa projekteringsråd avser vakuumavloppssystem för svartvatten i byggnad. Projekteringsråden
avser anläggning där vakuumet i rören tillhandahålls centralt av t.ex. VA-huvudman eller
gemensamhetsanläggning dvs systemgräns är vid fastighetsliv och med vakuumanslutning som redan
upprätthåller erforderligt undertryck. Vakuumpumpar innefattas ej i dessa råd.
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1.3.

Ordlista

Atmosfäriskt tryck - Lufttryck vid havsnivå
Automatic interface unit (AIU) – (för vakuumanslutna enheter) består av avstängningsventil,
buffertvolym, sensor och styrenhet
Avloppssytem med vakuum eller vakuumavlopp - avses definitionsmässigt enligt SVENSK
STANDARD SS-EN 12109 (Vacuum drainage systems inside buildings) ett undertryckssystem
dvs system med tryck som underskrider atmosfärstryck.
Avloppsvatten/avloppsvattenkälla - Avloppet (avloppsvatten) från avloppsvattenkällor som
toaletter, urinoarer, etc.
Backflöde – En återföring av vätskeflödet från dess avsedda riktning
Backventil - En envägsventil som installeras för att förhindra läckage eller backflöde.
Fall - Anges normalt som rörledning med en nedåtgående (minskande eller fallande) lutning.
Horisontell rörledning - Samlingsrör från avloppsvattenkällorna till vertikala rör till
huvudstammen.
Inspektionslucka – åtkomstpunkt i form av lucka eller öppning i rörsystemet som medger
åtkomst för tillexempel rensning, tömning eller spolning av ledningssystemet. Även kallat
rensrör.
Kristallbildning/Urinsten: Ämnen i urin som ansamlas över tid i rören och bildar kristaller
Rensrör – åtkomstpunkt i form av lucka eller öppning i rörsystemet som medger åtkomst för
till exempel rensning eller spolning av ledningssystemet. Även kallat Inspektionslucka.
Slam - Bildas av avloppsvatten, samlas och sedimenterar i transportfickor.
Slagljud – ljud som uppstår när en toalett spolas och det öppnas en ventil för inkommande
vatten. När ventilen stängs uppstår en tryckvåg i vattenledningen och ett slagljud uppstår.
Spolljud – ljud som uppstår under spolning då luft och vätska snabbt sugs genom toaletten
på grund av undertrycket. Spolljud avser ljudet som kommer från toaletten.
Transportljud – ljus som uppstår då rören vibrerar på grund av hastigheten på luften och
rörinnehållet i rören samt vattenpluggar som rör sig genom systemet.
Svanhals - Uppåtgående anslutningsslinga, för att förhindra backflöde
Transportficka - En ficka med lågpunkt för att ackumulera avloppsvatten/-slam till dess röret
är fullt för att erhålla uppbyggnaden av det undertryck som driver transporten.
Vakuum - Allt lufttryck under atmosfäriskt tryck.
Vakuumansluten enhet - exempelvis toalett, urinoar eller en avfallskvarn som är ansluten till
ett undertrycksystem och har en Automatic interface unit (AIU).
Vertikal stigledning - Stigande eller fallande vertikal rörledning från avloppsvattenkällor till
ovanliggande horisontella rörledning.
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2. Systemöverblick
I jämförelse med konventionella avloppsystem är vakuumavlopp mer tekniskt komplexa.
Otillgänglighet i systemet kan leda till att hela byggnader blir utan avloppsfunktion och det är därför
viktigt att ha ett stabilt system med hög redundans, samt god tillgång till sakkunnig personal och en
serviceorganisation med kort inställelsetid.

2.1.

Placering av installationsschakt

På grund av risken för buller bör badrum med toalett ej placeras angränsande till eller direkt under
sovrum och barnrum.
Installationsschakt bör placeras mot yttervägg och om möjligt undvika att de vetter ut mot
bostadsrum. Om schakt förläggs intill bostadsrum ska schaktet förses med tre lager gipsskivor på
respektive schaktvägg och rör isoleras för att dämpa ljudet tillräckligt. Schakt intill sovrum och
barnrum ska undvikas helt.

2.2.

Utrymmesbehov

Rörschakt ska kunna rymma tre lager gipsskivor och vara stort nog för att rymma samtliga rör utan
stumkontakt mellan vakuumrör och ljudbärande material. Utrymmesbehovet för vakuumsystem
behöver beaktas redan i planeringsskedet så att det tas hänsyn till i utformningen av hela bygganden.
Både rör och fristående balk ska kunna monteras med minst 20 mm fritt runt röret inkl. isolering.
Samma avstånd bör hållas fritt från fristående regel som rör infästs mot, då den också vibrerar (NSVA
2022, 9).
För ingjutna rör skall utrymme inkluderas för isolering för att undvika stumkontakt mot bjälklag.
Notera att vakuumsystem tar större plats än självfallsystem då t.ex. förankringsbojor, infästningar
och svanhalsar tar utrymme i anspråk utöver isolering.

2.3.

Buller

2.3.1. Ljudens uppkomst
Nyttjandet av vakuumsystemet orsakar vibrationer i toaletten och rörsystemet. Vibrationerna från
rören sprids genom allt som ligger stumt mot rören och dessa vibrationer kan fortplantas vidare i
stommen och sprida ljudet ytterligare (NSVA 2022, 3). Därför måste stomkontakt och oisolerad
kontakt med bjälklag undvikas. Slagljud uppstår när en toalett spolas och det öppnas en ventil för
inkommande vatten. När ventilen stängs uppstår en tryckvåg i vattenledningen och ett slagljud
uppstår. Ljudnivån på slagljudet påverkas av trycket på vattenledningen och hur snabbt ventilen
stängs. Ju lägre tryck i ledningen och ju långsammare stängning av ventilen desto lägre ljudnivå.
Spolljud uppstår under spolning då luft och vätska snabbt sugs genom toaletten på grund av
undertrycket. Spolljud avser ljudet som kommer från toaletten. Transportljud uppstår då rören
vibrerar på grund av hastigheten på luften och rörinnehållet i rören samt att vattenpluggar rör sig.

2.3.2. Ljudkrav
Byggnaders och lokalers ljudkrav så som luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudtrycksnivå inomhus från
installationer, isolering mot yttre ljudkällor, ljudtrycksnivå utanför bostad och på uteplats samt
efterklangstid, regleras via i Boverkets byggregler (BBR) (Boverket 2022) och i standarderna SS 2568
och SS 25267. I BBR anges samhällets minimikrav för vad som kan accepteras med avseende på
störande ljud och olägenheter för människors hälsa i bostäder. Utöver minimikravet finns i
standarderna olika klassificeringar av ljudkrav A, B, C och D. Vid utformningen av ett avloppsförande
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vakuumsystem bör installationen utföras på ett sådant sätt att buller, spolljud och slagljud reduceras
så att ställda minimikrav möts och utöver dessa även eventuellt ställda krav på högre ljudstandard.

2.3.3. Bullerreducering
Tryckreduceringsventil kan behövas på inkommande vattenledning och/eller per våningsplan
beroende på tryckreduktionen i ledningen. Trycket bör helst inte överstiga 3-4 bar – ju lägre tryck
desto tystare system.
Mjukstängande ventil skulle vara att föredra då det påverkar slagljudet positivt.
Stumkontakt mot stomme och bjälklag måste undvikas för hela vakuumsystemet. Det gäller för rör
såväl som toaletter.
För att ytterligare reducera buller bör även mellanrum mellan reglar samt eventuellt även rör i
schakt isoleras med mineralull 30 mm.
Rörledningarnas naturliga vibrationer bestäms huvudsakligen av luftvattenblandningens mekaniska
verkan under transporten. Vid krökningar/riktningsförändringar uppstår högre krafter då
vattenstrålen, som slår mot rörets innervägg, studsar eller omdirigeras vilket ger upphov till både
högre mekanisk nötning och kraftigare transportljud. Onödiga rörkrökar bör därför i största möjliga
mån undvikas (Hamburg water cycle 2019, 17). Se Figur 1

Figur 1 Illustration över bulleruppkomst vid rörkrökar (observera att bilder är schematisk - 90˚-böjar är inte tillåtna)
(Hamburg water cycle 2019, 17)

Installationen ska tillse kontaktfritt mellan rör och stomme. Om rör har direktkontakt med eller är
stumt infästa mot stomme eller schaktvägg kommer vibrationer att sprida sig och orsaka oljud. All
infästning ska därför vara vibrationsdämpande samt att rör och/eller gipsväggar är ljudisolerade och
tätade (Hamburg water cycle 2019, 17).
Rör ska i största möjliga mån infästas mot betongvägg eller stomme. I schakt, om infästning mot
betongvägg inte är möjlig, kan rören fästas mot fristående regel i trä.
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Schakt ska förses med 3 lager gipsplattor. För att minska ljudspridningen skall alla glipor i
schaktväggar tätas med mjukfog.
Inspektionsöppningar och andra genomföringar i gipsskivorna är tillåtet endast i omedelbar närhet av
toaletterna.
För golvmonterade toaletter skall rör ljudisoleras hela vägen upp genom tätskikt.
Exempel på eventuellt ljudreducerande åtgärd är att använda remsor av dämpande slag så som
polyeuretanskum av typen Sylomer® SR450, eller motsvarande, under golvmonterade toaletter och
gummiklossar för väggmonterade toaletter för att minska överföringen av vibrationer. Det är dock
viktigt att kompressionen av ”mellanläggen” inte överskrider 5%. Följ dock alltid leverantörens
anvisningar.
För att reducera luftburen ljudöverföring kan toalettfixturens baksida isoleras i mellanrummet mot
vägg. Se Figur 1Figur 2
Toalettfixturen bör även installeras fristående från vägg med bara några få infästningspunkter.
Luftspalt på minimum 5 mm ska finnas mellan fixtur och regel/vägg/golv. Luftspalten tätas med
mjukfog.
Kontakt bör om möjligt även undvikas mellan toalettfixturen och inkommande spolvattenslang då
tryckslaget som uppstår när ventilen öppnar och stänger lätt förstärks av fixturen.
För exakta montageanvisningar hänvisas till respektive leverantör.

Figur 2 Bildexempel på toalettfixtur från JETS AS

Ytterligare exempel på åtgärder för ljudreducering är att placera spolknappen bakom locket så att
locket måste stängas för att toaletten ska kunna spolas.
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3. Systemutformning
3.1.

Systemkrav

För att säkerställa att kraven enligt SS-EN1717 Vattenförsörjning - Skydd mot förorening av
dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening genom återströmning uppfylls
ska vakuumanslutna enheter som är direkt kopplade till dricksvattensystemet förses med
erforderliga backventiler/återströmningsskydd.
Vakuumtoaletter har till skillnad från vanliga toaletter inte har vattenlås. Därför behöver samtliga
toalettutrymmen som normalt inte har golvbrunn, så som till exempel gästtoaletter och toaletter på
kontor, antingen kompletteras med golvbrunn eller förses med slangbrottsventil på
spolvattenslangen som stänger av vattnet vid kontinuerligt flöde.
Vakuumanslutna enheter så som toaletter, urinoarer, avfallskvarnar och dylikt (med AIUer) ska
designas för flöde utan onödiga hinder. I öppet läge ska ventiler eller membran inte störa flödet.
Vakuumenheten ska också designas så att olämpliga föremål inte kan komma in i/spolas ner i
systemet. Systemet ska konstrueras så att backflöde förhindras antingen genom konstruktionen på
enheten/rören eller genom backventiler.
Vakuumansluten enhet bör ej möjliggöra spolning/tömning om undertrycket avviker från det
förbestämda värdet (givet av tillverkare).
Vattenfelbrytare bör vara integrerad i toaletten då det är svårt att montera i efterhand.

3.2.

Dimensionering

Vakuumsystemet är smidigt då det med hjälp av undertrycket kan överkomma höjdskillnader och
möjlighet finns att dra rör uppåt i tak till exempel.
Vid dimensionering och design av vakuumsystemet måste hänsyn tas till antalet och typen av
anslutna enheter men även till energiförlusterna i systemet. Förväntat avloppsvattenflöde och
dynamisk samt statisk energiförlust kan beräknas med vägledning av SS-EN 12109 och information
från leverantören av den vakuumanslutna enheten (toalett mm). Variabler som kan skilja sig mellan
tillverkare och till dem knutna system är vattenåtgång och luftinblandning (beskrivs ofta som en kvot
mellan luft och vatten - Air to water ratio, A/W).
Den exakta utformningen av systemet ska beräknas för varje enskilt fall och är beroende av
leverantör men en grov uppskattning av rördimension anges i tabellen nedan.

Rördimension
DN40
DN70
DN80

Antal anslutna enheter (toaletter mm)
max 10
max 40
max 55

Tabell 1. Rördimension per antal anslutna enheter (Hamburg water cycle 2019, 20)
Systemdesignen bör ta hänsyn till flödesbildningens fluktuerande natur och som en följd av detta kan
valda rörstorlekar och rörprofiler baserade på teoretiska beräkningar komma att behöva justeras.
Justering görs erfarenhetsbaserat och med syfte att valda rördimensioner ska ge systemet kort
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återhämtningstid, dvs den tid det tar för systemet att återfå erforderligt undertryck. För detaljer och
rekommendationer kring lämplig återhämtningstid hänvisas till SS-EN 12109.

3.3.

Redundans och sektionering

Vakuumsystemet är beroende av tätheten i hela systemet för att fungera vilket gör att möjlighet till
sektionering vid läcksökning och reparationsarbetet är avgörande för systemets funktion.
Varje fastighet eller separat servisledning ska förses med tryckgivare samt avstängningsventil före
och efter tryckgivaren innan anslutning på huvudledning. Avstängningsventilerna kan placeras
inomhus eller i gatan men ska vara tillgänglig för VA-huvudmannen för nödavstängning. Med dubbla
avstängningsventiler kan tryckgivaren användas för läcksökning både på fastighetssidan och på
huvudledningssidan. Tryckgivaren bör förses med lokal display.
Avstängningsventiler ska placeras vid varje ansluten vakuumenhet (toalett, urinoar, avfallskvarn)
samt vid varje avgrening på huvudledning inne i fastighet. Avstängningsventiler ska vara placerade
för att kunna avskilja den felande delen av systemet för att möjliggöra fortsatt drift i de fungerande
delarna av systemet.
Inspektionsluckor/rensrör är också en väsentlig del av redundansen i systemet då de medger åtkomst
för spolning av rörledningar vid stopp samt vid pålagringar inne i rören.

4. Ledningsförläggning
Förläggning av rör i vakuumsystem skiljer sig från förläggning av självfallssystem till exempel genom
möjligheten att dra rör uppåt i till exempel undertak. Dock måste rören dras upp ovan den
horisontella ledningen för att sedan kopplas på uppifrån. På grund av risken för backflöde bör inte
toaletter både underifrån och ovanifrån kopplas på samma ledning utan då bör två parallella
ledningar förläggas. Se Figur 3. Varje enhet måste även dras separat till en horisontell ledning och får
ej aggregeras till en gemensam stigledning som sedan kopplas på den horisontella ledningen. Se Figur
4.
Alla anslutningar ska ske i flödesriktningen. Se Figur 5
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Figur 3 Korrekt anslutning av toaletter till horisontell(a) anslutningsledning(ar) (Hamburg water cycle 2019, 26)

Figur 4 Otillåten anslutning av toaletter till horisontell anslutningsledning (Hamburg water cycle 2019, 26)
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Flödesriktning
Figur 5 Korrekt anslutning av stigledning med dimensionsändring på horisontell stam
(Hamburg water cycle 2019, 29)

4.1.

Material

Materialen i systemet ska klara ett drifttryck på minimum -0,6 bar samt vara korrosionsbeständiga
mot kemiska angrepp och mekanisk nötning.
Rören i systemet utsätt på grund av den höga flödeshastigheten för en hel del vibrationer och ska
vara anpassade efter detta.
PP, PE eller rostfria rör går bra att använda. Rostfritt kan med fördel användas från exempelvis
storkök. PE-rör tar eventuellt mindre plats och kan därför vara smidigare ur ett
konstruktionsperspektiv. Risken är också mindre att de dras isär eller får pysläckage. Se avsnitt 4.7
för information om godkända svetstyper för respektive material.

4.2.

Rördragning

Horisontella ledningar ska läggas med fall i flödesriktningen på min 1:200 (0,5%).
Helt horisontella ledningar är godkända om backflöde förhindras med till exempel transportfickor
som placeras var 6e m.
Det får inte finnas några spänningar eller vridningar i rören då dessa kan ge upphov till rörbrott eller
läckage.
Rördiametern får aldrig minskas i flödesriktningen då detta ger upphov till förträningar i systemet
med risk för stopp

Figur 6 Korrekt förläggning av fall på vakuumledning (Hamburg water cycle 2019, 22)
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Figur 7 Otillåten dimensionsförändring i flödesriktningen (Hamburg water cycle 2019, 22)

4.3.

Anslutningar

Det finns olika krökar och anslutningar som kan användas i ett vakuumrörsystem.
Krökar ska installeras med en stor krökningsradie. I fall där en 90-gradersvinkel inte kan undvikas kan
ett undantag göras och två 45-graderskrökar användas. Detta bör dock undvikas om möjligt. (För
stålledningar kan man dock använda en rörkrök som uppfyller kriteriet R=3*d där d=rörets nominella
diameter)

Figur 8 Exempel på tillåten riktningsändring på stålrör (Hamburg water cycle 2019, 24)
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Figur 9 Tillåtna och otillåtna rördelar (Hamburg water cycle 2019, 24)

Rena 90º-rörkrökar får bara användas direkt från toaletter eller andra avloppsvattenkällor.
Krökar i rörledningar minskar alltid flödet i den horisontella rörledningen. Detta kan orsaka en
ansamling av avloppsvatten precis efter kröken.
Anslutning av rör skall göras med en maximal vinkel på 45º i transportriktningen (Y-koppling). Tkopplingar ska aldrig användas på vakuumsidan i rörledningssystem.

Figur 10 Tillåtna anslutningar på horisontella ledningar (Hamburg water cycle 2019, 25)
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Vid vertikala Y-kopplingar ska alltid den längsta rörledningen dras till toppen på y-grenkopplingen.
Vid anslutningar från två håll ska anslutningarna förläggas med förskjutning (Figur 11)

Figur 11 Tillåtna anslutningar på vertikala ledningar (Hamburg water cycle 2019, 25)

4.4.

Transportfickor

Transportfickornas syfte är att ackumulera avloppsvatten/-slam till dess röret är fullt för att erhålla
uppbyggnaden av det undertryck som driver transporten. När röret i transportfickan täpps till byggs
tryckskillnaden upp och till slut blir undertrycket så stort att vattenpluggarna blandas med luft och
transporteras i väg.
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Figur 12 Transportfickornas syfte och funktion (Hamburg water cycle 2019, 7)

Transportfickor bör placeras minst var 25-30e meter vid förläggning av längre sträckor. Slutligt antal
transporfickor ska anpassas efter systemet i dess helhet.

Figur 13 Transportfickor placering på horisontell ledningsträcka (observera att bilder är schematisk, infästningar saknas)
(Hamburg water cycle 2019, 28)

Transportfickor ska ha en lågdel som är minimum 4 × D (rördiameter) lång.
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Figur 14 Transportficka utformning (Hamburg water cycle 2019, 28)

Transportfickor kan även användas för att bygga förbi hinder så som ventilationskanaler och
korsande rörstråk. Dock bör den totala stighöjden i systemet inte överstiga 3m.
Vid hinder med kortare bredd än en 1 m kan en vanlig transportficka användas. Vid hinder bredare
än 1 m är en utökad transportficka nödvändig (se Figur 15)

Figur 15 Transportficka utformning vid hinder (Hamburg water cycle 2019, 28)

4.5.

Stigledningar

Stigledningar är möjliga i vakuumsystem men måste utföras enligt följande för att uppnå
funktionalitet:
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Lyfthöjder på mindre än 1 meter kan förläggas överallt utan speciella anslutningar med vanliga 45˚böjar. Se figur Figur 16.

Figur 16 Exempel på stigledning vid lyfthöd <1m (Hamburg water cycle 2019, 29)

Vid lyfthöjder på 1-2 meter måste röret förläggas med skydd mot backflöde antingen genom att förse
röret med en svanhals med höjd på minst 3×D (rördiameter) eller genom att installera med
backventil. Se Figur 17
Lyfthöjder på mer än 2 meter bör undvikas helt då det medför en allt för stor tryckförlust i nätet.

Figur 17 Exempel på förläggning vid lyfthöjd på >1m (Hamburg water cycle 2019, 29)

Dimensionsförändringar får inte göras på själva stigledningen. Förändring av dimension, till exempel
vid anslutning av en stigledning från en toalett till en horisontell stam, får göras först vid
anslutningspunkten. Se Figur 5
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Stigrör får aldrig anslutas till en lågpunkt (transportficka) på horisontellt rör.

4.6.

Inspektionsluckor/Rensrör

Inspektionsluckor skall placeras så att åtkomst ges till alla lågpunkter i systemet.
Inspektionsluckor bör alltid placeras på ovansidan av en ledning samt vara riktade uppåt då det
annars ansamlas sediment i utrymmet och tillgängligheten försämras.

Figur 18 Olämplig placering av inspektionslucka/rensrör då slam och sediment riskerar att ansamlas i rensröret och på sikt
leda till stopp i systemet

Inspektionslucka ska placeras (se även Figur 20):
-

I änden på varje horisontell ledning
I överänden på falledningar/vertikala ledningar
Vid varje transportficka
Vid 90° riktningsförädringar på falledningar vid övergång till horisontell ledning
på horisontella ledningar med minst 25 (optimalt 15) meters avstånd.

Inspektionsluckor får aldrig placeras i flödesriktningen. Se Figur 19

Figur 19 Otillåten placering av inspektionslucka

Inspektionsluckor har risk för luftläckage vid rörändar som inte tillsluts korrekt. Rörändar måste
klara dimensionerat undertryck och ska förses med bygel för att minska risken för åverkan.
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Figur 20 Lämplig placering av inspektionslucka/rensrör (Hamburg water cycle 2019, 27)

4.7.

Kopplingar

På grund av risken för läckage är det viktigt att rören dragsäkras.
För PE-rör ska elsvetsmuffar användas. Stumsvetsning ger upphov till en svulst inne i ledningen vilket
dels ger upphov till ”tillbakastötar”, dels skapar en grogrund för avlagring att ansamlas mot.
Stumsvetsade delar bör bara användas i de fall de är prefabricerade och svulsten är avlägsnad.
Stålrör kopplas antingen genom svetsning, fläns eller muff. Alla utbuktningar som skapas i inuti
rörledningen måste tas bort. Vid användning av muff måste båda ändarna av röret rengöras och
förses med smörjmedel. Förankringsboja ska då användas vid varje koppling.
För PP-rör ska inte mer smörjmedel än absolut nödvändigt användas. Normalt används
silikonsmörjmedel. Förankringsboja ska användas vid varje koppling.
Svanhalsar samt dragning genom känsliga områden så som elcentraler, kontrollrum etc där läckage
får stora följder, ska alltid utföras med svets eller limfog.
Rörsystem med många kopplingar har större risk för läckage än systemet med färre kopplingar och
även om det generellt används främst PP-rör inomhus kan det i vakuumsystem finnas både tekniska
och ekonomiska fördelar med att i stället använda PE-rör.

4.8.

Infästningar

På grund av de mekaniska vibrationerna och den resulterande ljudproblematiken är infästningar
extra viktiga när det gäller vakuumledningar. Infästningar av både toalettstolar och rörledningar ska
om möjligt placeras mot solida material för att undvika vidare spridning av ljud.
För att göra det möjligt att efterleva gällande bullerkrav är det önskvärt att bygga med så få
kontaktpunkter som möjligt mellan rör och stomme. I de fallen rör har direktkontakt med, eller är
stumt infästa mot, stomme eller schaktvägg sprids vibrationer och ger upphov till oljud. All infästning
ska därför vara vibrationsdämpande och rör och/eller gipsväggar ska ljudisoleras och tätas.
Dämpning ska finnas både mellan rör och klammer och mellan infästning och vägg. Se Figur 21.
Det är viktigt att klammern inte spänns åt för hårt då det blir för stumt och för vidare vibrationer från
röret. Lämplig åtdragning är när klammern bara precis kan ruckas på.
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Infästningar med hög ljudklass så som Figur 21 bör användas i schakt. I utrymmen med lägre krav på
buller t.ex. källarutrymmen kan enklare vibrationsdämpande infästningar användas.

Figur 21 Exempel på vibrationsdämpad infästning från Poloplast. (Poloplast 2022)

Figur 22 Exempel på infästning med specialklammer med dämpning på rör, vid bjälklag samt mellan skruv och platta (NSVA
2022, 7)

Infästningar ska finnas:
-

Framför och bakom samtliga riktningsförändringar
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-

Vid alla transportfickor, rörförgreningar och inspektionsluckor
Vid anslutning av en stigledning till en ovanliggande ledning måste infästning med dämpning
installeras både efter toaletten och under taket.

Stålrör utan riktningsförändringar bör infästas på ett avstånd av min 1,75 m.
Plaströr bör infästas med ett avstånd av min 1,25 m.
Dämpning vid infästningar ska utföras med extra noggrannhet då det annars föreligger risk för att
infästningen förstärker ljud.

4.9.

Avstängningsventiler

Avstängningsventiler måste vara avsedda för användning i avloppssystem t.ex. av typen kulventil,
membranventil eller kilslidsventil. Skjutspjällsventil och vridspjällventiler är inte lämpade för
undertryck.
Avstängningsventiler ska vara placerade för att kunna avskilja den felande delen av systemet för att
möjliggöra fortsatt drift i de fungerande delarna av systemet.
Varje avgrening från huvudledning ska förses med avstängningsventil.
Avstängningsventilens invändiga diameter får inte vara mindre än den anslutna ledningens
innerdiameter.
Det får inte förkomma några riktningsförändringar av flödet inuti avstängningsventilen i öppet läge.
Avstängningsventil bör placeras i botten på den vertikala delen av en fall-ledning så att inte
avlagring/sedimentering orsakar svårigheter att manövrera ventilen. Se Figur 23.

Figur 23 Lämplig placering av avstängningsventil på vertikal fall-ledning (Hamburg water cycle 2019, 26)

Ventiler placeras så de är lättåtkomliga och tydligt märkta för att servicepersonal lättare ska kunna
felsöka vakuumsystemet.
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4.10. Automatventil med tryckgivare
Automatventiler med tryckgivare kan med fördel placeras på varje huvudstam, eller som minst vid
varje servisanslutning. Automatventilen ska då styras så att den stänger när tryckgivaren ger
indikering på att tappa undertrycket (<X bar). På detta sätt kan eventuella läckor snabbt sektioneras
bort för att behålla funktionen i övriga systemet och underlättar även för rutinmässig läcksökning
efter pysläckage varje natt.

4.11. Genomföringar
Genomföringar ska utföras med erforderliga brandtätningar.
Genomföringar ska tätas med till exempel mineralull eller likvärdigt. Det är viktigt att undvika
ljudbryggor så som lister, spik eller genom otät isolering. Även vid brandtätning är det viktigt att tillse
att inte ljudbryggor skapas när brandtätningen limmas fast vid vägg.

4.12. Tillgänglighet/åtkomst
För toaletterna är åtkomst av ventiler och styrenheter för tekniskt underhåll eller rengöring endast
möjlig via relativt små väggpaneler och för vissa modeller krävs demontering av toalettholken.
Kontrolluckor installeras vanligen inte då de inte är så estetiskt tilltalande men någon form av
åtkomst till systemet rekommenderas (Hamburg water cycle 2019, 15).
I övrigt ska kontrolluckor finnas för tillträde till avstängningsventiler och inspektionsöppningar.
Ingen vakuumenhet ska vara öppen för inflöde mer än max 10 s för att inte hindra övriga
vakuumenheter från erforderlig drift.
Automatiserad återstart är väsentligt för systemets tillgänglighet. Systemet ska ha funktionalitet för
automatisk återstart inom föreskriven tidsrymd även givet att alla vakuumenheter är fulla med
avloppsvatten och slår på spolning direkt vid återstart.
Systemet ska ha hög grad av tillförlitlighet och fel på enstaka komponenter ska kunna åtgärdas
snabbt och få liten påverkan på systemet i dess helhet.
Redundans ska finnas på såväl systemnivå som komponentnivå och möjlighet ska finnas att
sektionera systemet för reparationsarbeten. Fel i en vakuumenhet ska inte påverka driften av övriga
vakuumenheter utan ska avskiljas automatiskt. Alternativt ska möjlighet finnas att avskilja felkällan
manuellt för att förhindra påverkan på undertrycket.
Det ska vara lätt att identifiera, isolera och laga defekta komponenter.
Då systemet är känsligt för felhantering är det viktigt att åtkomst till systemet enbart ges till
behörig/utbildad personal. Detta gäller tillexempel vid spolning av systemet, byte av felande
apparatur samt renoveringsarbeten.

5. Styr och övervakningssystem
Styr och övervakning av vakuumsystemet ska vara erforderligt för att upprätthålla undertryck i
systemet samt skydda utrustningen från torrkörning och översvämning.
Systemet ska kunna detektera och larma på onormala vattennivåer, tryckvariationer och större
utrustningsfel.
Styr- och övervakningssystemet ska vara placerat så att det är åtkomligt och enkelt att övervaka.
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Systemägaren behöver också tillse att det finns personal (egen eller inhyrd) som har kompetens att
övervaka och drifta systemet.

6. Anslutning mot stamnät
Systemgräns mot stamnätet är avhängigt VA-huvudmannen, men bör vara samma som för
självfallssystem d.v.s. efter fasadliv.
Avstängningsventil och tryckgivare på utgående servisledning är nödvändigt och behöver vara
åtkomligt för VA-huvudmannens driftpersonal i de fall det är VA-huvudmannen som tillhandhåller
undertrycket i systemet.
Automatventil rekommenderas och kan komma att bli krav i vissa kommuner. Placering och funktion
hos automatventil och tryckgivare kan kontrolleras i VA-anmälan.
Systemet ska designas så att utlopp från det interna systemet inte påverkar det mottagande
avloppssystemet negativt.

7. Kvalitet
Den vakuumanslutna enheten i sin helhet (inklusive avstängningsventil, buffertvolym, sensor och
styrenhet) ska ha en avbrottsfrekvens, MTBF, på minimum 250 000 manövreringar och de enskilda
huvudkomponenterna (nivågivare, styrenhet och pneumatisk avstängningsventil) ska klara minst
300 000 manövreringar utan avbrott under normala driftförhållanden. Detta motsvarar, om
underhåll sköts enligt föreskrifter, en livslängd på väl över 10 år i ett privat hushåll.
Underhållsintervall behöver beaktas och att förskrivna komponenter lever upp till kraven. Till
exempel gummitätningar, muffar och anslutningsslangar utsätts för mycket slitage på grund av
åldrandeprocesser, vibrationer eller användning.
För att undvika störningar och driftstopp i systemet bör regelbunden inspektion utföras, inklusive en
täthetsprovning vart femte år - se t.ex. SS EN 1091, Annex 1 (SIS 1997). Detta bör omfatta följande
kontroller:
- Täthetskontroll på samtliga stammar
- Okulärbesiktning av samtliga infästningar och rörproppar
- Funktionskontroll av samtliga styr och reglerenheter
Instruktioner och utbildning av de verkställande företagen inom vakuumtekniken av en behörig
ingenjör. Monteringskontroller av utbildade och behöriga personer.
Elektrisk utrustning ska:
-

efterlev kraven i EN60204.
Vara ex-klassad om placerad i avlopp eller omges av avloppsgaser.
Alla elektriska komponenter i vakuumenheter ska efterleva IEC 335-2-84

Alla vakuumenheter ska vara förhindrade från att uppnå nivåer av undertryck som kan vara skadliga
för brukarna. Om toaletten spolas med stängt lock ska undertrycket inte vara större än 0,05 bar
under mer än 1 sekund i ett vakuumsystem vid 0,5 bar undertryck.

23

8. Provtryckning och täthetskontroll
Provtryckning och täthetskontroll är extra viktiga för vakuumsystem då eventuella läckage ger
effekter på hela systemets funktionalitet. Eftersom delar av systemet kommer att vara oåtkomligt i
till exempel schakt är det dessutom viktigt att täthetskontroll genomförs innan systemet byggs
in/schakten försluts.
Förskriven täthetskontroll bör bestå av:
-

3 mellanliggande provningar av de installerade vakuumledningarna
1 huvudprovning med alla anslutna vakuumenheter
Provtryckningsprotokoll ska upprättas och loggas för alla delar
Täthetskontroll ska ske med undertryck (Vakuumpumpar för läckagetestning kan vanligtvis
hyras från systemleverantörerna)

Provtryckning ska ske i enlighet med SS-EN 12109 Annex B (SIS 2000)

9. Dokumentation
Dokumentation ska som ett minimum innefatta systemritningar, reservdelslista och teknisk
beskrivning. Till exempel är en strategisk reservdel som behöver finnas en propp för att kunna
montera bort toalett utan påverkan på övriga systemet.
Det ska tydligt framgå vilka vakuumenheter som är kopplade till vilka ledningar/linjer/stråk och vilka
ventiler som försörjer vilka stammar för att underlätta vid sektionering samt fel-/läcksökning.
Förändringar i rörsystemets utförande orsakade av omständigheter på plats vid byggnationen måste
meddelas konstruktören då exempelvis förändring av placering, höjder mm påverkar trycket och
flödet i systemet.
Förändringar i systemet som avviker från ritning får inte orsaka oönskat backflöde.
Alla avloppsvattenledningar ska förses med entydig och beständig märkning. Dessa kan bestå av
bruna ränder på rörmaterialet eller annan väl synlig märkning på regelbundet avstånd.
Tydlig märkning och dokumentation så som principschema ska finnas på plats vid rör samt lätt
tillgänglig för servicepersonal vid underhåll/kontroll/läcksökning. Det bör även tydligt framgå vilka
lägenheter som är kopplade till vilken ventil så att information når ut vid servicearbeten.
Drift- och underhållsinstruktioner ska finnas för alla systemdelar. Instruktionerna ska vara på svenska
och ska specificera förebyggande underhåll samt innehålla lista över nödvändiga verktyg och
reservdelar. De ska även innehålla säkerhetsinstruktioner för all installerad utrustning.
Dokumentation och anvisningar ska även finnas för vart och hur djupt man får borra för att undvika
risk för att borra hål i rörsystemet. Denna information ska distribueras till byggare, hyresvärden och
hyresgästen.
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