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1 OM DETTA DOKUMENT

1.1 FÖRORD

Den här Geberit kompetensbroschyren i avloppshydraulik ger användarspecifika kunskaper för planering, dimensionering och rördrag-
ning av avloppssystem. Med utgångspunkt från de viktigaste standarderna och regelverken leder den genom de olika rörledningsområ-
dena i ett avloppssystem och ger vägledning om regler och rekommendationer för dimensionering. Med vår mångåriga erfarenhet inom
sanitetsteknik erbjuder vi en kombinerad lärobok och uppslagsverk som bygger på praktisk erfarenhet och är avsedd för praktisk an-
vändning.

1.2 ANSVARSFRISKRIVNING

Samtliga uppgifter i denna broschyr, som härstammar från normer, förordningar och regelverk etc. har sammanställts efter grundligt
forskningsarbete och med största möjliga omsorg. Vi kan trots detta inte ta något ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och
aktuell. Geberit tar inget ansvar för skador som kan uppstå utifrån dessa uppgifter.

1.3 UPPHOVSRÄTT

Geberit International AG

Alla rättigheter förbehålls. Text, bilder, grafik samt deras layout är skyddade enligt upphovsrätten.
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2 STANDARDER OCH REGELVERK

2.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Inom byggnadsavlopp finns grundläggande standarder och regelverk som gäller för byggnader, tomter eller för båda områdena.
Följande bild ger en överblick.

1 Byggnadens gräns
2 Tomtgräns
A SS-EN 12056-2:2001-01
B DIN 1986-100:2016-12, SS-EN 12056-4:2001-01
C SS-EN 752:2017-07, SS-EN 1610:2015-12
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2.2 AVLOPPSSYSTEM I

Avloppssystem I är ett enskilt avloppsstamssystem med delvis fyllda anslutningsledningar och ett av fyra avloppssystem som definieras
och beskrivs i SS-EN 12056-2:2001-01.

De fyra avloppssystemen har tagits med i standarden på grund av olika avloppstraditioner. Inom ett system finns dock variationer som
kan bero på nationella och regionala föreskrifter. Dessa föreskrifter står i bilaga A till SS-EN 12056-1:2001-01 .

I Sverige används avloppssystemet I.

Bild 1: Avloppssystem I: Enskild avloppsstam med delvis fyllda anslutningsledningar med en fyllnadsgrad på h/di = 0,5
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3 GRUNDLÄGGANDE

3.1 AVLOPPSENHETER

Avloppsenheter samlar upp det avloppsvatten som uppstår och leder bort det i avloppssystemet. De kan delas in efter från vilken typ av
källa som avloppsvattnet kommer ifrån.

• Hushållsavloppsvatten: hushållets avloppsenheter
• Regnvatten: takbrunnar

3.1.1 Hushållets avloppsenheter

I byggnader hör varje uttag av dricksvatten ihop med en avloppsenhet som är ansluten till ett avloppssystem. Sådana avloppsenheter
kan vara:

• handfat, bidéer och urinaler
• duschkar i golvnivå eller med kant
• badkar
• köksvaskar och tvättställ
• diskmaskiner och tvättmaskiner
• toaletter
• golvavlopp

Hushållets avloppsenheter måste vara försedda med ett vattenlås för att förhindra att avloppsgaser kommer in i byggnaden. Undantag
är:

• golvavlopp i garage som är anslutna till ett blandsystem och vars vattenlås finns i rörledningen på ett frostfritt ställe
• golvavlopp som ligger i strömningsriktningen före avskiljare för lätta vätskor
• överfyllnad i andra utloppsställen
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3.1.2 Åtgärder mot förlust av vatten i vattenlåset

Vattnet i vattenlåset måste ha en vattenlåshöjd H på 50 mm. Den tillåtna förlusten av vatten i vattenlåset uppgår till 25 mm. Den tillåtna
avdunstningen ligger på 1 mm per dag.

Bild 2: Tillåten förlust av vatten i vattenlåset

H Höjd, vattenlås
h Höjd, förlust av vatten i vattenlåset

I utrymmen med över- och undertryck måste vattenlåsets höjd anpassas efter tryckskillnaderna. Vattnet i vattenlåset får vare sig tryckas
uppåt vid övertryck eller sugas ut vid undertryck.

Om avloppsenheter inte används regelbundet, som exempelvis golvavlopp, finns risk att vattenlåsen torkar ut. I dessa fall måste vatten
fyllas på.

Golvavlopp i källare, badrum eller i rum med golvvärme måste planeras så att ytterligare en avloppsenhet är ansluten till golvavloppet
och som används regelbundet, t.ex. ett handfat. Här måste man se till att vattenlåsen i golvavloppet och avloppsenheten inte kopplas i
serie.
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3.2 DIMENSIONERINGENS PRINCIPER

3.2.1 Maximalt totalt avloppsflöde från markavlopps- och samlingsledningar

I SS-EN 12056-2:2001-01 fastställs det maximala totala avloppsflödet från markavlopps- och samlingsledningar beroende på fyllnads-
grad och lutningar. I nedanstående tabeller finns värden för fyllnadsgrader på 50 % och 70 %.

Tabell 1: Maximalt totalt avloppsflöde i l/s för grund- eller samlingsledningar vid en fyllnadsgrad på 50 % enligt SS-EN 12056-2:2001-01

Lutning J Rördimension
ø [mm] / DN0,5 %

(1 : 200)
1 %
(1 : 100)

1,5 %
(1 : 66)

2 %
(1 : 50)

2,5 %
(1 : 40)

3 %
(1 : 33)

3,5 %
(1 : 28)

4 %
(1 : 25)

4,5 %
(1 : 22)

5 %
(1 : 20)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 56/56
0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 63/60
0,6 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 75/70
1,0 1,4 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 2,9 3,1 3,1 90/90
1,8 2,5 3,1 3,5 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 110/100
3,4 4,1 5,0 5,7 6,4 7,1 7,6 8,2 8,7 9,1 125/125
5,3 7,7 9,4 10,9 12,2 13,3 14,4 15,4 16,3 17,2 160/150
10,5 14,2 17,4 20,1 22,5 24,7 26,6 28,5 30,2 31,9 200/200
19,0 26,9 32,9 38,1 42,6 46,7 50,4 53,9 57,2 60,3 250/250
35,1 48,3 59,2 68,4 76,6 83,9 90,7 96,6 102,8 108,4 315/300

Tabell 2: Maximalt totalt avloppsflöde i l/s för grund- eller samlingsledningar vid en fyllnadsgrad på 70 % enligt SS-EN 12056-2:2001-01

Lutning J Rördimension
ø [mm] / DN0,5 %

(1 : 200)
1 %
(1 : 100)

1,5 %
(1 : 66)

2 %
(1 : 50)

2,5 %
(1 : 40)

3 %
(1 : 33)

3,5 %
(1 : 28)

4 %
(1 : 25)

4,5 %
(1 : 22)

5 %
(1 : 20)

3,1 4,2 5,1 5,9 6,7 7,3 7,9 8,4 8,9 9,4 110/100
5,7 6,8 8,3 9,6 10,8 11,8 12,8 13,7 14,5 15,3 125/125
9,0 12,8 15,7 18,2 20,3 22,3 24,1 25,8 27,3 28,8 160/150
17,5 23,7 29,1 33,6 37,6 41,2 44,5 47,6 50,5 53,3 200/200
31,7 44,9 55,0 63,6 71,1 77,9 84,2 90,0 95,5 100,7 250/250
58,6 80,6 98,8 114,2 127,7 140,0 151,2 161,7 171,5 180,8 315/300

3.2.2 Belastningsfaktor K

Belastningsfaktorn K är ett mått för samtidigt utsläpp av avloppsvatten från avloppsenheter som är anslutna till en avloppsstam. En
faktor 0,5, exempelvis för lägenheter eller kontor, tar hänsyn till att det inte rinner in i vatten i avloppsstammen från alla anslutningsled-
ningar samtidigt.

I SS-EN 12056-2:2001-01 rekommenderas följande belastningsfaktor K:

Tabell 3: Belastningsfaktor enligt SS-EN 12056-2:2001-01

Byggnadstyp och användning K
Oregelbunden användning: t.ex. bostadshus, hotell/pensionat, kontor 0,5
Regelbunden användning: t.ex. sjukhus, skolor, restauranger, hotell 0,7
Frekvent användning: t.ex. offentliga toaletter, duschutrymmen 1,0
Särskild användning: t.ex. laboratorier 1,2
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3.3 RÖRDRAGNINGSPRINCIPER

3.3.1 Serviceöppningar

Serviceöppningar används för inspektion, rengöring och reparation av avloppssystem.

Serviceöppningar kan vara utförda som:
• rörändesförslutningar
• rengöringsförslutningar
• rensrör med rund öppning
• rensrör med rektangulär eller oval öppning
• rensrör som skjutstycke
• öppna rörgenomföringar i schakt

Serviceöppningar måste monteras enligt följande:
• som rengöringsförslutningar i markavloppsledningar och samlingsledningar minst var 20:e m
• som rengörings- eller rörändesförslutningar i samlingsledningar
• som rensrör direkt vid övergången till avloppsstammen i en horisontell rörledning
• som rensrör i avloppsstammar eller som rörändesförslutningar på tillgängliga ställen vid övergången från en vertikal rörledning i en

samlingsledning

Bild 3: Rörändesförslutning direkt på 45°-grenrör

Vid planering av serviceöppningar måste följande regler följas:
• Serviceöppningar måste planeras separat för varje avloppssystem.
• Serviceöppningen måste placeras så nära tomtgränsen som möjligt.
• Serviceöppningar får inte monteras mer än 15 m från det offentliga avloppssystemet.
• Serviceöppningar får inte monteras i utrymmen där livsmedel bearbetas, bereds eller förvaras.
• Inspektionsbrunnar måste alltid kunna nås med fordon och utrustning.

Vid installation av serviceöppningar måste följande regler följas:
• Rensrör med rektangulär eller oval öppning får användas i alla ledningsområden.
• Rensrör med rund öppning får endast används i anslutningsledningar, avloppsstammar och samlingsledningar.
• Om ett rensrör inte kan installeras direkt på avloppsstammens övergång till samlingsledningen, till exempel eftersom det då skulle

ligga i en bostad, får rensröret installeras direkt efter övergången till samlingsledningen.

Avstånden mellan serviceöppningar i markavloppsledningar utan riktningsändringar är:
• 40 m till DN 150
• 60 m från DN 200 vid schakt med öppet genomflöde

Avstånden gäller också vid riktningsförändringar av markavloppsledningar > 30° när inspektionsöppningar mellan serviceöppningarna
planeras in så när som möjligt vid riktningsförändringen. Undantag är axialförskjutningar med två 30°-böjar.
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Geberit serviceöppningar
Geberit erbjuder för varje Geberit rörledningssystem passande serviceöppningar.

Benämning Geberit PE Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Geberit Silent-Pro
Rensrör 45° med rund öppning

– –

Rensrör 90° med rund öppning

Rensrör 90° med oval öppning

–
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4 DIMENSIONERING OCH
RÖRDRAGNING

4.1 ANSLUTNINGSLEDNINGAR

4.1.1 Typer av anslutningsledningar

Anslutningsledningar kan delas in i följande typer:
• enskilda anslutningsledningar
• gemensamma anslutningsledningar

Bild 4: Enskilda och gemensamma anslutningledningar

1 Enskild anslutningsledning
2 Gemensam anslutningsledning
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4.1.2 Dimensionering av enskilda anslutningsledningar

I en enskild anslutningsledning samlas avloppsvatten från en enda avloppsenhet. Den nominella storleken DN i en enskild anslutnings-
ledning beror på avloppsenhetens anslutningsvärde DU.

Tabell 4: Dimensionering av enskilda anslutningsledningar beroende på anslutningsvärde DU

Avloppsenhet DU
[l/s]

DN
Enligt DIN 1986 Rekommendation

Geberit
Handfat, bidé 0,5 40 56
Dusch utan ventilkona 0,6 50 60
Dusch med ventilkona 0,8 50 60
Urinal med cistern 0,8 50 60
Urinal med flottörventil 0,5 50 56
Stående urinal 0,2 50 56
Urinal utan spolning 0,1 50 56
Badkar 0,8 50 60
Köksvask och diskmaskin med gemensamt vattenlås 0,8 50 60
Köksvask, tvättställ 0,8 50 60
Diskmaskin 0,8 50 60
Tvättmaskin med kapacitet upp till 8 kg 0,8 50 60
Tvättmaskin med kapacitet upp till 12 kg 1,5 56 70
WC med cistern 4,0/4,5 l 1,8 90
WC med cistern/flottörventil 6,0 l 2,0 90
WC med cistern/flottörventil 7,5 l 2,0 90
WC med cistern/flottörventil 9,0 l 2,5 100
Golvavlopp DN 50 0,8 50 56
Golvavlopp DN 70 1,5 70
Golvavlopp DN 100 2,0 100
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4.1.3 Rördragning av enskilda anslutningsledningar

Enskilda anslutningsledningar kan delas in i följande typer:
• oventilerad enskild anslutningsledning
• ventilerad enskild anslutningsledning

Oventilerad enskild anslutningsledning
De oventilerade enskilda anslutningsledningarna omfattas av följande användningsgränser:

Bild 5: Användningsgränser oventilerad enskild anslutningsledning

Maximal ledningslängd L 4 m
Maximal höjdskillnad Δh1) 1 m
Maximalt antal riktingsförändringar 90°2), 3) 3
Minsta lutning J 1 %

1) Höjdskillnaden Δh betecknar måttet mellan anslutningen av en avloppsenhet och anslutningsledningens botten vid övergången till
avloppsstammen.

2) Anslutningsböjen i slutet av en enskild anslutningsledning som håller fast vattenlåset räknas inte som riktningsförändring.
3) Normativt är bara riktningsförändringar på 90° reglerade. Om riktningsförändringar med en vinkel < 90° (t.ex. 45°) används får

vinkelsumman 270° inte överskridas (t.ex. 6 • 45° = 270°).

Om någon av användningsgränserna inte kan uppfyllas måste den enskilda anslutningsledningen ventileras. Den nominella storleken
på den enskilda anslutningsledningen förblir då oförändrad.

Luftningen kan ske genom följande luftningstyper:
• cirkulationsluftning
• sidoluftning
• återsugningsventiler som tillåtna enligt byggnadsregler

Ventilerad enskild anslutningsledning
De ventilerade enskilda anslutningsledningarna omfattas av följande användningsgränser:

Maximal ledningslängd L 10 m
Maximal höjdskillnad Δh1) 3 m
Maximalt antal riktningsförändringar 90° Inte begränsat
Minsta lutning J 0,5 %

1) Höjdskillnaden Δh betecknar måttet mellan anslutningen av en avloppsenhet och anslutningsledningens botten vid övergången till
avloppsstammen.

Användningsgränserna gäller också för en ventilerad enskild anslutningsledning som är ansluten till en gemensam anslutningsledning.
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4.1.4 Dimensionering och rördragning av gemensamma anslutningsledningar

I en gemensam anslutningsledning samlas avloppsvatten från minst två avloppsenheter.

Gemensamma anslutningsledningar kan delas in i följande typer:
• oventilerade gemensamma anslutningsledningar
• ventilerade gemensamma anslutningsledningar

Oventilerade gemensamma anslutningsledningar
De oventilerade gemensamma anslutningsledningarna omfattas av följande användningsgränser:

DN Σ DU
[l/s]

Maximal led-
ningslängd L

[m]

Maximal
höjdskillnad

Δh3)

[m]

Maximalt
antal rikt-

ningsföränd-
ringar 90°

Minsta lut-
ning J

[%]Enligt DIN
1986

Re-
kommenda-
tion Geberit

K = 0,5 K = 0,7 K = 1,0

50 56 1,0 1,0 0,8
4

1 3 1
56 60 2,0 2,0 1,0

701) 9,0 4,6 2,2
902) 13,0 10,0 5,0

10
100 16,0 12,0 6,4

1) Inga WC
2) Maximalt 2 WC
3) Höjdskillnaden Δh betecknar måttet mellan anslutningen av en avloppsenhet och anslutningsledningens botten vid övergången till

avloppsstammen.

Om en av användningsgränserna inte kan följas måste den gemensamma anslutningsledningen ventileras.

Följande illustrationer visar exempel på oventilerade gemensamma anslutningsledningar med motsvarande användningsgränser.

Bild 6: Användningsgränser oventilerad gemensam anslutningsledning nominell storlek ≤ DN 70

Bild 7: Användningsgränser oventilerad gemensam anslutningsledning nominell storlek ≤ DN 90 i samband med oventilerad gemensam anslutningsledning no-
minell storlek  ≤ DN 70

Bild 8: Användningsgränser oventilerad gemensam anslutningsledning nominell storlek ≤ DN 90 i samband med oventilerad enskild anslutningsledning nomi-
nell storlek  ≤ DN 70
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Ventilerade gemensamma anslutningsledningar
Den ventilerade gemensamma anslutningsledningen dimensioneras i regel efter markavlopps- och samlingsledningar. Om den ventile-
rade gemensamma anslutningsledningen däremot uppfyller ett av följande villkor måste den dimensioneras enligt den oventilerade ge-
mensamma anslutningsledningen:

• användning i bostadsbyggande (K = 0,5)
• Σ DU < 2,0

Den ventilerade gemensamma anslutningsledningen omfattas av följande användningsgränser:

Bild 9: Användningsgränser ventilerade gemensamma anslutningsledningar

Maximal ledningslängd L 10 m
Maximal höjdskillnad Δh1) 3 m
Maximalt antal riktningsförändringar 90° Inte begränsat
Minsta lutning J 0,5 %

1) Höjdskillnaden Δh betecknar måttet mellan anslutningen av en avloppsenhet och anslutningsledningens botten vid övergången till
avloppsstammen.

4.1.5 Förbindelseledningar

En förbindelseledning leder ut avloppsvatten från flera avloppsenheter av samma slag genom ett gemensamt vattenlås.

Förbindelseledningen omfattas av följande regler och användningsgränser:

Bild 10: Användningsgränser förbindelseledning

• Ledningslängden l får maximalt uppgå till 4 m.
• Slutet av förbindelseledningen måste vara försedd med en serviceöppning.
• Beräkningen måste ske enligt specifikationerna för enskilda och gemensamma anslutningledningar.

Förbindelseledningen lämpar sig inte för att förhindra obehaglig lukt från avloppsröret.
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4.1.6 Anslutning till avloppsstam

Vid anslutning av anslutningsledningar till avloppsstammen måste följande regler följas:
• Höjdskillnaden Δh mellan anslutningen av en avloppsenhet och anslutningsledningens botten vid övergången till avloppsstammen

måste vara minst en nominell storlek större än anslutningsledningens nominella storlek.
• Obehöriga inlopp i anslutningsledningen måste förhindras genom:

– höjdförskjutning av avloppsstammens anslutningar
– inga mittemotliggande anslutningsledningar om höjdförskjutning saknas
– användning av grenrör, swept entry, dubbel vid mittemotliggande anslutning av WC

• Anslutningsledningar ≥ DN 70 måste anslutas med grenrör 88±2° på avloppsstammen.

Bild 11: Höjdskillnad Δh vid anslutning till avloppsstammen med Geberit schaktförgrening

Bild 12: Höjdskillnad Δh vid anslutning till avloppsstammen med Geberit hörngrenrör

Bild 13: Anslutning till avloppsstam med höjdförskjutning
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Bild 14: Anslutning till avloppsstam med grenrör, swept entry, dubbel vid mittemotliggande anslutning av WC

Om grenrör, swept entry, dubbel 87,5° eller 88,5° med en innerradie på D/2 används för att ansluta till avloppsstammen kan mittemot-
liggande anslutning (spridningsvinkel = 180°) för fekaliefria och fekaliehaltiga anslutningsledningar göras på samma rörbotten och med
respektive samma nominella storlek på anslutningsledningen.

Bild 15: Grenrör 88,5°, swept entry, dubbel 87,5° eller 88,5° med en innerradie på D/2

Bild 16: Anslutning av fekaliefri och fekaliehaltig anslutningsledning på avloppsstammen med grenrör 88,5°, swept entry, dubbel med innerradie D/2

Till skillnad från ett dubbelt grenrör utan innerradie, där det på båda anslutningarna bara får anslutas vardera en WC, kan det dubbla
grenröret, swept entry vid enskilda eller gemensamma anslutningsledningar belastas enligt summan av anslutningsvärdet DU eller vid
samlingsledningar enligt det totala avloppsflödet (sannolikt flöde) Qtot.
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4.1.7 Geberit-grenrör för anslutning av anslutningsledningar med WC:ar

Tabellen nedan visar de grenrör från Geberit avloppssystem som kan användas för att ansluta anslutningsledningar med WC. Grenrö-
ren delas upp efter placeringen av förgreningarna.

Placering grenrör Geberit PE Geberit Silent-db20

90°

Kulgrenrör 88,5°, dubbelt, anslutningar i 90°
vinkel till varandra

Schaktgrenrör 88,5°

Hörngrenrör 88,5°

Höjdförskjuten

Grenrörskombination Grenrörskombination

Specifikt formad

Kulgrenrör 88,5°, dubbelt, anslutningar i 180°
vinkel till varandra Grenrör 88,5°, swept entry, dubbel
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4.2 AVLOPPSSTAM

4.2.1 Dimensionering av avloppsstammar

Avloppstammar kan belastas på olika sätt beroende på använda grenrör och typen av luftning. Avloppstammar som är utrustade med
”swept-entry” grenrör tål högre belastning än avloppsstammar med raka grenrör. Avloppsstammar med sidoluftning klarar vid samma
nominella storlek och samma grenrörstyper en större mängd avloppsvatten än avloppsstammar med huvudluftning.

Avloppsflöde i avloppsstammar
Som relevant parameter för dimensionering av avloppsstammar används avloppsflöde Qww i avloppsstammen som beräknas med
följande formel:

Qww Avloppsflöde
K Belastningsfaktor
Σ D
U

Summa av anslutningsvärden DU

Avloppsstam med huvudluftning
För en avloppsstam med huvudluftning gäller beroende på grenrörstyp följande maximala avloppsflöde Qww max:

DN Qww max
[l/s]

Grenrör utan innerradie Grenrör, swept entry
70 1,5 2,0
901) 2,7 3,5
100 4,0 5,2
125 5,8 7,6
150 9,5 12,4
200 16,0 21,0

1) Minsta nominella storlek för anslutning av WC

Avloppsstam med sidoluftning
För en avloppsstam med sidoluftning gäller beroende på grenrörstyp följande maximala avloppsflöde Qww max:

DN Qww max
[l/s]

Grenrör utan innerradie Grenrör, swept entry
70 2,0 2,6
901) 3,5 4,6
100 5,6 7,3
125 7,6 10,0
150 12,4 18,3
200 21,0 27,3

1) Minsta nominella storlek för anslutning av WC

Avloppsstam i kök
För att förhindra att fettavlagringar täpper till avloppsstammen får maximalt fyra avloppsenheter från kök anslutas till en avloppsstam
DN 70. Vid mer än fyra avloppsenheter från kök måste avloppsflödet QWW beräknas och avloppsstammen dimensioneras minst en no-
minell storlek större.
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4.2.2 Rördragning av avloppsstammar

Vid rördragning av avloppsstammar måste följande regler följas:
• Den nominella storleken måste vara densamma över hela avloppsstammen.
• Avloppsstammar måste ventileras över taket.
• Avloppsstammar måste dras så rakt som möjligt.
• Rördragningar av avloppsstammar måste utföras med ≤ 45°-böjar.

Bild 17: Dragning av avloppsstam med ≤ 45°-böjar

Om dragningen av avloppsstammen är ≥ 1 m och vinkeln på en riktningsförändring på ≥ 45° måste följande kompletterande regler
följas:

• Om rördragningen av avloppsstammen består av två 45°-böjar och en mellandel på 250 mm får inga avloppsenheter anslutas i
området för mellandelen.

• På grund av ogynnsamma tryckförhållanden i området för avloppsstammens rördragning måste avloppsenheter anslutas under en
avloppsstamsdragning med ett avstånd på minst 50 cm.

Bostäder som ligger bredvid varandra får på grund av buller- och brandskyddsregler endast anslutas till en gemensam avloppsstam.
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Avloppsstammar ≤ 10 m
På grund av bättre hydrauliska och ljudtekniska egenskaper rekommenderas att riktningsförändringar från avloppsstammen utförs i den
horisontella rörsektionen med två 45°-böjar. För anslutningar till avloppsstammen måste följande avstånd från riktningsförändringar hål-
las.

Bild 18: Rekommenderat utförande av en riktningsförändring med två 45°-böjar

Avloppsstammar över 10 m
Vid avloppsstammar över 10 m måste i området för avloppsstamsdragningen avloppsenheter anslutas genom förbiströmningsledningar
till avloppsstammen.

Vid avloppsstamsdragningar under 2 m kan riktningsförändringar utföras med två 45°-böjar. Förbiströmningsledningen måste anslutas
på följande avstånd från riktningsförändringarna på avloppsstammen.

Bild 19: Avloppsstamsdragning mindre än 2 m

Vid avloppsstamsdragningar ≥ 2 m sker enligt normer utförandet av riktningsförändringen från avloppsstammen i den horisontella
rörsektionen med två 45°-böjar och en mellandel med en längd på 25 cm.
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Bild 20: Avloppsstamsdragning ≥ 2 m: Utförande enligt normerna sker en riktningsförändring med två 45°-böjar och en mellandel med en längd på 25 cm

Förbiströmningsledningen måste anslutas på följande avstånd från riktningsförändringarna på avloppsstammen:

Bild 21: Avloppsstamsdragning ≥ 2 m
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4.3 SAMLINGSLEDNINGAR

Samlingsledningar är att föredra framför markavloppsledningar inuti byggnader. Till skillnad från markavloppsledningar är de fritt till-
gängliga och kan därmed bättre inspekteras och underhållas.

4.3.1 Dimensionering av samlingsledningar

För dimensionering av samlingsledningar gäller följande värden:
Fyllnadsgrad h/di 0,51)

Minsta lutning J 0,5 %
Minsta flödeshastighet 0,5 m/s

1) Om volymflöde från en avloppspumpstation leds in kan efter avloppspumpstationen en fyllnadsgrad h/dipå 0,7 dimensioneras.

Dimensioneringen riktar sig efter det totala avloppsflödet (sannolikt flöde) Qtot och det största enskilda anslutningsvärdet DU. Avgörande
för dimensioneringen är det större av de båda värdena. Utifrån det beräknade värdet dimensioneras samlingsledningarna enligt SS-EN
12056-2:2001-01.

Det totala avloppsflödet Qtot beräknas med följande formel:

Qtot Totalt avloppsflöde (sannolikt flöde) [l/s]
Qww Avloppsflöde [l/s]
QC Kontinuerligt avloppsflöde [l/s]
QP Pumpmatningsflöde [l/s]

Om det totala avloppsflödet (sannolikt flöde) Qtot  uppgår till < 2,0 l/s kan samlingsledningarna dimensioneras enligt kriterierna för
oventilerade gemensamma anslutningsledningar.

4.3.2 Dimensioneringsexempel

Följande exempel visar uträkningen av det avgörande värdet för dimensionering av en samlingsledning.

Givet:
• 1 WC-system 6 l: DU = 2,0 l/s
• 1 golvavlopp DN 70: DU = 1,5 l/s

Sökt:

Volymflöde för dimensioneringen

Lösning:

Uträkning av det totala avloppsflödet (sannolikt flöde) Qtot

Beräkning av det största enskilda anslutningsvärdet DU:

DU = 2,0 l/s

Jämförelse Qtot med DU:

DU (2,0 l/s) > Qtot (0,94 l/s)

Resultat:

Samlingsledningen måste vara dimensionerad för 2,0 l/s.
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4.3.3 Rördragning av samlingsledningar

Vid dragning av samlingsledningar måste följande regler följas:
• Riktningsändringar måste utföras med 45°-böjar.
• Grenrör i horisontella rörledningar måste utföras med 45°-böjar. Lutningsvinkeln i sidoanslutningen får vara mellan 15° till 45°.
• Dubbla grenrör får inte användas.
• Samlingsledningar som inte ansluter till en avloppsstam måste utföras med minst en luftningsledning DN 70 som förs över taket.
• Serviceöppningar måste finnas på var 20:e meter.

Bild 22: Riktningsändringar med 45°-böj

Bild 23: Grenrör med förgreningar 45°

Bild 24: Inte tillåtet: grenrör med dubbla förgreningar 45°
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4.4 MARKAVLOPPSLEDNINGAR

4.4.1 Dimensionering av markavloppsledningar

Markavloppsledningar kan dras såväl inuti som utanför byggnader. För dimensioneringen gäller följande värden:
Inuti byggnader Utanför byggnader

Fyllnadsgrad h/di 0,51) 0,72)

Minsta lutning J 0,5 % 1 : DN
Minsta flödeshastighet 0,5 m/s 0,7 m/s
Maximal flödeshastighet – 2,5 m/s

1) Om volymflöde från en avloppspumpstation leds in kan efter avloppspumpstationen en fyllnadsgrad h/dipå 0,7 dimensioneras.
2) Om volymflöde från en avloppspumpstation leds in kan efter ett schakt med öppen flödesnivå en fyllnadsgrad h/di på 1,0 dimensio-

neras.

Markavloppsledningar dimensioneras efter samma förfarande som samlingsledningar.

Om den hydrauliska beräkningen tillåter kan markavloppsledningen fram till nästa schakt utanför byggnaden dimensioneras i den nomi-
nella storleken DN 90.

Om markavloppsledningar dras i marken måste i följande situationer en statisk beräkning enligt ATV-DVWK-A 127:2000-08 genomfö-
ras:

• Markavloppsledningens rördragningsdjup ≥ 6 m
• Förekomst av grundvatten, trafikbelastning eller andra påverkande faktorer
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4.4.2 Dragning av markavloppsledningar

Vid dragning av markavloppsledningar måste följande regler följas:
• Riktningsändringar måste utföras med ≤ 45°-böjar.
• Riktningsändringar utanför byggnader i öppna eller slutna schakt måste utföras med 45°-böjar.
• Grenrör i liggande rörledningar måste utföras med 45°-böjar. Lutningsvinkeln i sidoanslutningen får vara mellan 15° till 45°.
• Dubbla grenrör får inte användas.

Bild 25: Riktningsändringar med 45°-böj

Bild 26: Riktningsändringar med 45°-böjar i schakt

Bild 27: Grenrör med förgreningar 45°

Bild 28: Inte tillåtet: grenrör med dubbla förgreningar 45°
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4.5 LUFTNINGSLEDNINGAR

4.5.1 Dimensionering av luftningsledningar

De öppna ändrören från luftningsledningar som förs över tak måste ha samma tvärsnitt som luftningsledningen. Öppningarna får inte
täckas över.

Vatten- och luftmängder i avloppsstammar
I avloppsstammen strömmar avloppsvattnet som vattenmantel längs rörets vägg. I mitten bildas en luftkärna. Avloppsstammar behöver
en stor mängd luft för att kunna fungera felfritt hydrauliskt. Luftens volymflöde kan vara upp till 35 gånger större än avloppsvattnets.
Följande tabell visar förhållanden mellan volymflöde och den nominella storleken.

DN Qvatten
[l/s]

Qluft
[l/s]

Qluft : Qvatten

70
1,0 10,2 10,2
1,7 10,5 6,3

100

0,8 29,2 35,2
1,7 39,0 23,4
3,3 43,0 13,0
5,0 45,0 9,0

125

0,8 28,8 34,7
1,7 49,3 29,5
3,3 64,2 19,5
5,0 75,0 15,0

Enskild huvudluftning
Vid dimensionering av enskild huvudluftning måste följande regler följas:

• Den nominella storleken på enskild huvudluftning måste motsvara den nominella storleken på avloppsstammen.

Gemensam huvudluftning
Vid dimensionering av en gemensam huvudluftning måste följande regler följas:

• Rörets tvärsnittsyta i den gemensamma huvudluftningen måste vara minst lika stor som hälften av summan på rörets tvärsnittsyta i
avloppsstammarna.

• Den nominella storleken på den gemensamma huvudluftningen måste minst vara en nominell storlek större än den nominella stor-
leken på den enskilda huvudluftningen. Undantag är den gemensam huvudluftningen i enfamiljshus.

Direkt sidoluftning
Dimensioneringen av den direkta sidoluftningen beror på avloppsstammens nominella storlek.

DN
Avloppsstam

DN
Direkt sidoluftning

70 50
901) 50
100 50
125 70
150 90
200 100

1) Minsta nominella storlek för anslutning av WC
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Indirekt sidoluftning
Dimensioneringen av den indirekta sidovluftningen beror på avloppsstammens nominella storlek.

DN
Avloppsstam

DN
Indirekt sidoluftning

70 50
901) 50
100 50
125 70
150 90
200 100

1) Minsta nominella storlek för anslutning av WC

Cirkulationsluftning
Dimensioneringen av den indirekta sidoluftningen beror på den gemensamma anslutningsledningens nominella storlek.

DN
Gemensam anslutningsledning

DN
Cirkulationsluftning

≤ 70 = DN gemensam anslutningsledning
> 70 70

Återsugningsventiler
I luftningsledningar med återsugningsventiler motsvarar återsugningsventilens nominella storlek luftningsledningens nominella storlek.

Dimensionering av återsugningsventiler:
• vid enskilda och gemensamma anslutningsledningar är Qa ≥ Qtot

• vid avloppsstammar är Qa ≥ 8  • Qtot

Qa Efterströmmande luft [l/s]
Qtot Totalt avloppsflöde [l/s]

Återsugningsventil d
[mm]

Qa vid 250 Pa
[l/s]

Qtot
Enskilda och gemensamma

anslutningledningar
[l/s]

Qtot
Avloppsstam

[l/s]

GRB50 32/40 /50 7,5 7,5 –
GRB90 75/90 /110 32,0 32,0 4,0
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4.5.2 Tvärsnittsytor Geberit-rör

Tvärsnittsytor Geberit PE rör
DN d

[mm]
A

[cm2]
30 32 5,3
40 40 9
50 50 15,2
56 56 19,6
60 63 25,4
70 75 37,3
90 90 54,1

100 110 80,7
125 125 104,5
150 160 171,1
200 200 276,4
250 250 431,5
300 315 685,3

Tvärsnittsytor Geberit PE rör PN4
DN d

[mm]
A

[cm2]
200 200 268,4
250 250 418,2
300 315 663,8

Tvärsnittsytor Geberit Silent-db20 rör
DN d

[mm]
A

[cm2]
56 56 19,3
60 63 25,1
70 75 36,1
90 90 49

100 110 75,4
125 135 118,7
150 160 167,4

Tvärsnittsytor Geberit Silent-PP rör
DN d [mm] A² [cm²]
30 32 6,2
40 40 10,2
50 50 16,6
70 75 38,3
90 90 55,2

100 110 83,0
125 125 106,8
150 160 175,8
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Tvärsnittsytor Geberit Silent-Pro rör
DN d [mm] A² [cm²]
50 50 15,2
70 75 35,7
90 90 52,0

100 110 80,1
125 125 103,9
150 160 172,0

4.5.3 Dimensioneringsexempel

Följande exempel visar uträkningen av den nominella storleken i en samlad primär luftning med Geberit Silent-db20.

Givet:
• Nominell storlek L1–L3 = DN 100
• Rörets tvärsnittsyta L1–L3 = 75,4 cm2

Sökt:

Nominella storlekar på L4 och L5

Lösning:

Uträkning av nominell storlek på L4:

AL4 = (AL2 + AL3) / 2

AL4 = (75,4 cm2 + 75,4 cm2) / 2

AL4 = 75,4 cm2

Nominell storlek L4 vid enfamiljshus = DN 100

Nominell storlek L4 vid alla andra byggnader = DN 125

Uträkning av nominell storlek på L5:

AL5 = (AL1 + AL2 + AL3) / 2

AL5 = (75,4 cm2 +75,4 cm2 + 75,4 cm2) / 2

AL5 = 113,1 cm2

Nominell storlek L5 = DN 125

Resultat:

Den gemensamma huvudluftningen måste dimensioneras med DN 125.
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4.5.4 Dragning av luftningsledningar

Vid dragning av luftningsledningar måste följande regler följas:
• Luftningsledningar måste dras så rakt och med så få riktningsförändringar som möjligt.
• Luftningsledningarna måste föras lodrätt över taket.
• Förskjutningar måste ha en lutning och i möjligaste mån vara korta.
• Riktningsförändringar måste utföras med ≤ 45°-böjar.
• Längden på en flexibel anslutning till luftningshuven får vara max. 1 m.
• Vid mynning över taket måste luftningsledningens avstånd från fönster och tilluftsöppningar vara minst 2 m. Är avståndet < 2 m

måste luftningsledningen dras minst 1 m över fönster och tilluftsöppningar.

Bild 29: Avstånd för mynning av luftningsledning från fönster och tilluftsöppningar

Indirekt sidoluftning
Vid dragning av indirekt sidoluftning måste följande regler följas:

• Den indirekta sidoluftningen måste vara ansluten före den sista avloppsenheten i den gemensamma anslutningsledningen.
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Cirkulationsluftning
Vid dragning av cirkulationsluftning måste följande regler följas:

• Cirkulationsluftning måste vara ansluten före den sista avloppsenheten i den gemensamma anslutningsledningen.

Återsugningsventiler
Om en huvudluftningen förs över taket i ett en- eller flerfamiljshus kan alla andra huvudluftningar ersättas av återsugningsventiler. Åter-
sugningsventiler ska installeras så att lufttillförseln är tillfredsställande och så att de är åtkomliga, exempelvis för underhåll.

I följande fall får återsugningsventiler inte användas:
• i områden med risk för återströmning under den högsta möjliga avloppsvattennivån
• som luftning för avskiljnings- eller lyftanordningar

Vid dragning av luftningsledningar med återsugningsventiler måste följande regler följas:
• Luftningsledningen med återsugningsventil måste vara ansluten före den sista avloppsenheten i den gemensamma anslutningsled-

ningen.
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4.6 BLANDVATTENLEDNINGAR

4.6.1 Dimensionering av blandvattenledningar

Den minsta nominella storleken för blandvattenledningar uppgår till DN 100. För dimensioneringen måste följande värden användas:
Fyllnadsgrad h/di 0,71)

Minsta lutning J 1 : DN
Minsta flödeshastighet 0,7 m/s
Maximal flödeshastighet 2,5 m/s

1) Om volymflöde från en avloppspumpstation leds in och den nominella storleken på blandvatteninstallation är ≥ DN 150 kan efter ett
schakt med öppen flödesnivå en fyllnadsgrad h/di på 1,0 dimensioneras.

Blandvattenledningar dimensioneras efter samma förfarande som markavloppsledningar.

Blandvattenutlopp Qtot beräknas med följande formel:

Qm Blandvattenutlopp [l/s]
Qww Avloppsflöde [l/s]
Qr Regnvattenutlopp [l/s]

Om blandvattenledningar dras i marken måste en statisk beräkning enligt ATV-DVWK-A 127:2000-08 genomföras i följande situationer:
• blandvattenledningens förläggningsdjup ≥ 6 m
• förekomst av grundvatten, trafikbelastning eller andra påverkande faktorer

4.6.2 Rördragning av blandvattenledningar

Blandvattenledningar leder bort avloppsvatten och regnvatten i en gemensam rörledning.

Vid ett blandvattensystem ska avloppsvatten- och regnvattenledningen i byggnaden ledas separat och utanför byggnaden föras
samman i en brunn med öppen flödesnivå.

Bild 30: Sammanföring av regn- och avloppsvattenledningar utanför byggnaden

1 Regnvattenledning
2 Avloppsvattenledning
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