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Mjuka övergångar underlättar vid filmning, rensning och relining

I AMA finns under koder och rubriken 
PN Rörledningar m m den okodade un-
derrubriken Röranslutningar till självfalls-
ledning i avloppsvattensystem.

Under den rubriken finns beskrivet i 
både text och bild hur olika typer av an-
slutningar mellan spillvattenledningar 
ska utföras. Genom att detta finns beskri-
vet på denna höga kodnivå blir dessa ut-
föranden kravställda när någon rörtyp är 

med i beskrivningen och ingår i ett spill-
vattensystem.

NYTT UTFÖRANDE 

I AMA VVS & Kyla 19 infördes mening-
en ” Liggande ledning ska anslutas till stå-
ende ledning med två 45-gradersböjar el-
ler med en så kallad 88-graders långböj.”

Tidigare var anslutningen mellan lig-
gande och stående rörledning beskriven i 

en figur som visade på att det skulle göras 
med en rak 88-gradersanslutning.

Nu är det alltså ändrat till att göras 
med en mjukare övergång. Skälet till att 
använda detta utförande är framförallt 
att underlätta renspolning och invändig 
inspektion med kamera. Det ger också en 
bättre strömningsbild som i sin tur ger 
mindre av störande ljud och mindre risk 
för stopp i rörledningarna. Det är framför 

Mjukare böjar underlättar 
mycket
ä I AMA är det numera standard med mjuka avloppsanslutningar. Men då måste det 
tidigare utförandet skrivas bort.
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Förslag till beskrivningstext:
PN Rörledningar m m 
Utförande enligt figur  
AMA PN/3 utgår.

allt vid höga hastigheter i den liggande 
ledningen som det kan bli problem med 
materia som fastnar på väggen till den 
stående ledningen.

Ytterligare en liten fördel är att om sys-
temet ska relinas i framtiden så är de 
mjuka övergångarna bättre.

LÅNGBÖJAR ÄR OFTAST ATT FÖREDRA

Det kan i vissa fall vara svårt att få plats 
med två stycken 45-gradersböjar. Speciellt 
i låga bjälklag och långa rörledningsläng-
der. Då är långböj eller svängt grenrör en 
bättre lösning eftersom bygghöjden blir 
lägre. Antalet skarvar blir också färre.

När meningen med det nya utförandet 
infördes i AMA VVS & Kyla 19 skulle fi-
guren med det tidigare utförandes tas 
bort. Olyckligtvis blev den figuren kvar 
och måste därför skrivas bort i beskriv-
ningen. Se faktaruta samt text i AMA-
nytt beskrivningsdel. 


