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Teknik VA har krav pfr hur man skall utfiira en installation av en villapumpstation
som skall anslutastill Kungsbackakommuns avloppsniit, oavsettvilken fabrikat som
levererastill fastigheten.Tillstind ftir anslutning fis av Teknik VA planering.
Fclr att fi en sliker drift av anliiggningen,samtidigt som personsiikerhetenoch
arbetsmilj<insiitts i fokus ftir anliiggningsinnehavarenoch den personalsom skall ge
service it stationeni framtiden. Fclljs inte anvisningarnakan inte det garanterasatt
service kan utftiras av anstiilld personalsom arbetarunder Arbetsmiljdlagen och
Ellagen.

Teknik
Verksamhetschef Vatten & Avlopp
AndersJansson
Direkt 0300- 83 46 14
j ansson@kungsbacka.
se
anders

120925
Krav+pA+Villapumpstationer+

Kungsbackakommun
Teknik
434 81 Kungsbacka
BesOksadress
Stadshuset,Storgatan37
Telefonrx 0300-8340 00
Fax0300-8349 21
teknik@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA
KOMMUN

Fcirinstallatciroch anliiggningsiigare.
o

Pumpstationenskall vara beliigen si att det inte befinner sig hinder ovan eller
invid, den skall vara itkomlig ftr slamsugarbil (lastbil). Vid infart eller
anslutning till vdg. Tiink iiven pi sndskottningvintertid som iligger
fastighetsiigaren.Stationenskall placerasmax 3m fran farbar viig ftir tungt
fordon, om avstindet iir liingre skall skriftlig dispenserhillas ifrin Teknik.

o

Pumpstationenskall vara utrustadmed lisanordning som rippnasmed nyckel
eller verktys.
Fastighetsiigarenskall levererael-kraft enl. pump tillverkaren, utanfcir
byggnadeni anslutningtill villapumpstationen.Huvudledningenfram till
pumpautomatikskApetskall vara TN-C-S 6 kvmm avseddft)r nedgriivning
med skyddsrcjreller efter redovisaddimmentionering efter utltisningsvillkoret
och utftjrt enl. potensialutgiimningenlig norrn. Driftpersonal skall kunna
franskilja spiinningentill stationen(iiven Automatik) vid fels<ikningoch
underhill, lfrsbarfranskiljare och styrutrustning,placerasi anslutning till
pumpstationenovan j ord.
Anordningarna skall ftregis av jordfelsbr54areoch tiverspiinningsskydd.
AnvZindsrekommenderadeautomatiksk6p,finns det redan ovanstiende skydd
och siikringar monterade.Endastkabel EKKJ 4-6+6 Behriver anslutasmellan
Fastighetensel-anliiggning och Automatiksk6pet.(Storel Kristianstad 044
282200)
Inga skarvdosor,viigguttag anslutningsdoneller arbetsbrytarefir installerasi
pumpgropen.Detta giiller inte SkandinaviskKommunaltekniks
Pumpanlliggning.All utrustning i pumpgropenskall g5 oskarvadtill
Automatikskipet. Upphiingningsanordningaroch fiistmatreial skall utfcirasi
syrafastmaterial i brunnen.

o

Automatikskip/Pumputrustning ffir ej placerasi carport eller liknande.

o

I villapumpstationen skall ledandemetallror potensialjordas.

o

HOg nivi Larmlindikering som anordnasutanftir pumpstyrningen(egen
vippa, egen spiinning, egen ledning) . ( finns lampa pi rek. markskip, ansluts
till styrning)

o

Arbetsuttag23}Yll0A fdr servicepersonali anslutningtill stationen.Inom
10m radie. (finns i rek marksk6p)

.

AnlZiggningenskall utftiras enligt god elsiikerhetstekniskpraxis, med
dokumenteradprov fdre drift och funktionskontroll.

o

Material skall minst motsvara
o

TryckavloppsledningarPE80 PN 12,5SDR 11 Brun stripedim 16-90

o

TryckavloppsledningarPE100PN 10 SDR 17 Brun stripedim 110-

Ledningsmaterialetskall vara certifierat enligt det gemensammanordiska
certifieringssystemetNordic Poly Mark ( insta-cert).
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LTA-SYSTEM
Systemetmiste vara beriiknat och tillita en fortatning om minst 20% jilmfrrt med
befintligt antal fastigheter.Systemetskall beriiknassi att maximal uppehillstid 5r 8h
och minst en ging per dygn uppni sjiilvrensandehastighet(0,7mls) detta i enlighet
med SS-EN 1671.Vidare skall kunna visasatt alla pumpstationerkan pumpa ut med
hiinsyn till mottryck.
Di utbyggnad med villapumpstationer sker skall varje fastighet vara anslutentill sin
egenvillapumpstation. Vid val av pumpstationtyp LPS 2000E,skall en spolbrunn
anliiggaspi servisledningenhdgst 1,5 m innan pumpstationen.
Servisanslutningmot huvudledning skall ske med 45 graderst-rtir i PE
Backventil av PE skall monteraspA servisledningdirekt innanftjr servisventilenvid
ftirbindelsepunkt
. LPS dim 40 med RSK nummer 588 68 66
. Flygt dim 50 med RSK nummer 588 68 73

Ledningsniit:
Pumpstationer:
1 fastighet ansluten- Villapumpstation typ Flygt Compit med Flygt Tuggerpump alt
Skandinavisk kommunalteknik typ LPS 2000E eller likvtirdig
2-15 fastigheteranslutna- Pumpstationutan dverbyggnad,St Eriks Premax typ VB
eller likviirdig, "Kungsbacka modellen" enligt vir utrustningslista
> 15 fastigheter anslutna- Overbyggd pumpstation St Eriks Premaxtyp VO elter
likviirdig enligt v6r utrustningslista
UTFORANDE
Vattenledningar och tryckavloppsledningar:
Minsta tiiggningsdjuputan isolering I,2 mtill 6k ror med hiinsyntill frysrisken.
Minsta liiggningsdjup med isolering 0,8 m till dk rdr med hiinsyn till frysrisken.
All svetsningskall utftiras av licensierad svetsaremed kalibrerademaskiner.
> 110 mm skall stumsvetsas.
o Ledningsdimensioner
o

< 110 mm kan enderastumsvetsas
eller anviinda
Ledningsdimensioner
kopplingar

Godkiinda kopplingar iir:
:< 63 mm

Typ Plasson7010,AHL eller likvtirdig

63 < x < 110

DragsiikraTyp Plasson7010,Hawle system2000
drassiiker

Godkiinda Servisventiler:
Servisventiler ska vara av POM, tryckklass PN 16. Rostfri spindel med dubbla oringstiitningar vid spindel. Kiigla med pivulkaniserat EPDM-gummi.
Ventilhuset ska ha fritt, slAtt genomlopp.Kopplingsalternativ ska vara
pe-svetsiindareller insticksmodelltyp BELOS eller likviirdig som kan
sodkiinnasav bestiillaren.
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