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RUTIN VID IBRUKTAGANDE AV NYLAGD 
LEDNING  
GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 

Ansvarig för dokumentet: Dricksvattenansvarig, Miljö- och dagvattengruppen.  

SYFTE 

Att säkerställa att nylagd ledning är tillräckligt ren för att tas över i NVOAs regi samt anslutas till den 
allmänna distributionsanläggningen för dricksvatten.   

OMFATTNING 

Rutinen gäller för projekt i egen regi samt externa entreprenörer. Rutinen gäller inför ibruktagande av 
nylagd, eller renoverad, ledning oavsett dimension som kopplas till den allmänna 
distributionsanläggningen för dricksvatten.   

TILLÄMPNING 

Innan en nylagd ledning överlämnas till Drift Ledningsnät eller tas i bruk ska godkända vattenprover 
enligt nedan tillhandahållas gruppchef ledningsnät eller beställare.  

Rutinen finns i Teknisk handbok.  

EFTERLEVNAD  

Internt ansvarar respektive gruppchef inom drift för efterlevnad av rutinen. Projektledare inom NVOA 
ansvarar för att den efterföljs inom respektive projekt.  
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SPOLNING 

En ny ledning omsätts vanligtvis ett antal gånger innan provtagning. För att säkerställa att sedimenterade 
partiklar spolas ur krävs högre flödeshastighet än den hastighet då partiklarna sedimenterar. För att 
bestämma vilken flödeshastighet som behövs för aktuell rördimension rekommenderas anvisningar i 
Svenskt vattens publikation P 77 (revideras genom P115). Som exempel behövs för en partikel med 
diameter 0,2 mm ett flöde om ca 15 l/s för att spolas ur en ledning med dimension 100 mm. Kan spolning 
ske genom flera brandposter samtidigt ökar vattenhastigheten och spoltiden minskas.  

MEKANISK RENING 

Används ledning av sådan dimension att effektiv spolning inte blir möjlig, måste planering för erforderlig 
rengöring göras på ett tidigt stadium. Pluggrensning är en effektiv metod för att säkerställa att inget 
främmande material finns kvar i vattenledningar innan de ska tas i drift. Eftersom pluggen skjuter allt 
gammalt vatten framför sig så behövs bara en ledningsvolym med vatten för att få ut allt gammalt vatten 
ur den nylagda ledningen. Dock finns det begränsningar i användningsområde, se Svenskt vattens 
publikation P 77 (revideras genom P115). 

PROVTAGNING  

Prover ska företrädesvis alltid tas av personal utbildad inom hygien och provtagning. Inom en 
entreprenad utförs provtagning av entreprenör. NVOA ska alltid erbjudas delta vid med personal eller 
representant från NVOA vid provtagningstillfället.   

För att en nylagd ledning ska vara godkänd och kunna övertas av Nacka vatten och avfall krävs två på 
varandra följande godkända prover. Proverna ska vara tagna med minst 6 timmars mellanrum. Efter att 
första provet tagits ut ska spolning vara avstängd under minst 6 timmar innan nästa prov tas ut.  
Proverna måste också vara tagna inom tre veckor för att kunna godkännas. 

ANALYS  

Prover ska analyseras hos laboratorium ackrediterat för dricksvattenanalys, analyser ska utföras i 
enlighet med SLVFS 2001:30. För att proverna ska vara godkända ska nedanstående parametrar ha 
resultat tjänligt i kemisk och mikrobiologisk bedömning enligt Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30 
enligt följande:  

PARAMETER  RAPPORTGRÄNS  GRÄNSVÄRDE  
PH  pH vid 20 grader pH ska vara >6,5 och <9,5  
TURBIDITET  FNU  <1,5 
LUKT  Lukt Ingen  
E.COLI  cfu/100 ml  <1 
KOLIFORMA 
BAKTERIER 35 
GRADER C 

cfu/100 ml <1 

ODLINGSB.  
MIKROORG. 22 
GRADER C 3 
DYGN  

cfu/ml  <100  
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KLORERING 

En ledning ska normalt inte behöva desinficeras för att få godkänd vattenkvalitet. Kan inte godkända 
vattenprover uppnås genom spolning eller annan mekanisk rening, se alternativ Svenskt vattens 
publikation P 77 (revideras genom P 115), kan klorering eventuellt vara ett alternativ.   

Klorering sker alltid i samråd NVOA och i enlighet med Svenskt vattens publikation P77 (revideras genom 
P115). Följande uppgifter ska alltid redovisas i förväg:   

• Säkerhetsdatablad för kemikalie.  
• Uppgifter om vilken koncentration som ska uppnås.   
• Uppgifter om vilken kontakttid som erfordras.  
• Uppgifter om hur ev klorhaltigt vatten som urspolas ska hanteras.  

 
Hypoklorithaltigt vatten kan eventuellt tillföras spillvattennätet efter överenskommelse med NVOA.  

Efter klorering krävs att ledningen omsätts tillräckligt innan prov tas ut, vid provtagningstillfället får det 
inte finnas klor i vattnet där halten totalt aktivt klor är högre än 0,2 mg/l.  

Ett annat alternativ är att total klorhalt mäts på den klorerade ledningens vatten och jämförs med 
klorhalt i närliggande ledning. Först när resultaten är lika kan ett prov tas ur från den klorerade 
ledningen.  

EFTER GODKÄNDA VATTENPROV 

Efter godkända vattenprover ska ledningen skyndsamt tas i bruk. Ledning som inte omgående kopplas in 
på distributionsanläggningen ska hålla ett litet vattenflöde för att säkerställa kvaliteten, eller sparas på 
annat sätt i överenskommelse med NVOA.   

I de fall ledning inte kopplas in omgående utan blir stående en längre period ska två på varandra följande 
vattenprov tas ut på nytt innan anslutning sker. Ett vattenprov är färskvara.  

ÖVRIGT 

NVOA är alltid behjälpliga och kan samråda i frågor som rör provtagning, analyser och bedömningar av 
vattenkvaliteten.  

Avsteg från rutinen görs i samråd med dricksvattenansvariga på NVOA.    
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