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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Anläggning 20. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av Teknisk beskrivning eller Rambeskrivning enligt AMA 
åberopas, samtliga för projektet, relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA 
och AMA-Nytt. Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, för projektet, 
relevanta beskrivningstexter och figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med 
stöd av projekteringsanvisningar tillhörande denna handbok. 

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Röd fet kursiv text = Råd- och anvisningstext 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt 

- Figur = Förslag till figur, att föra in i beskrivning, ska anpassas till aktuellt 
projekt 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 
Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m ska beskrivas i avsnitt 
DEF.1 samt i underliggande avsnitt. 

Anordningar för skyltar för röranläggning m m ska beskrivas i avsnitt DEF.2 
samt i underliggande avsnitt. 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, 
byggnader och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift 
och underhåll samt vid planering inför förändring. 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga objekt 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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YGB.1 Märkning av anläggning 

FRISTÅENDE STATIONER FÖR YTTRE VA O D 

Beteckningssystem 
Anvisningar avseende stationers beteckningar riktar sig till 
Fortifikationsverkets projektledare och/eller projekteringsledare. 

Fristående stationer, såsom pumpstationer, tryckstegringsstationer, nätstationer 
och motsvarande betecknas med anläggningsnummer och ordningsbokstav enligt 
infrastrukturdelen i Fortifikationsverkets fastighetsregister. 

Följande ordningsbokstäver bör inte användas: 

- i, l, m, n, o, q, r, t, w, x, y, z, å, ä, ö 

Där nya stationer tillkommer ska det befintliga beteckningssystemet följas. 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika beteckningar enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare och/eller projekteringsledare. Objektspecifika beteckningar ska 
föras in på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

Märkning 
Utvändiga märkskyltar ska vara av aluminium med svart text. 

Station ska märkas med stationens beteckning, texthöjd 100 mm. 

VA- INSTALLATIONER I MARK 

Beteckningssystem 
Följande anvisningar riktar sig till den som projekterar 
förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar. Objektspecifika 
beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

En komponents hela identifikation består av: 

Etablissement–Byggnadsnummer–System-Komponent 
 

En komponents hela identifikation i befästningsanläggningar består av: 

 

 

Koden kan användas i sin helhet eller till vissa delar beroende på vilken 
tillämpning det är frågan om och vilka krav på tydlighet som finns. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Byggnadsnummer–System–Komponent 
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Etablissement 

Etablissement byggs upp av bokstav och siffror enligt FORTV fastighetsregister, se 
exempel nedan. 

K0031–Byggnadsnummer–System-Komponent 
 

Etablissement tillämpas inte i beteckningar för befästningsanläggningar. 

Byggnadsnummer 

Byggnadsnummer byggs upp av siffror (i vissa fall kompletterad med en bokstav) 
enligt aktuell fastighetsdata, se exempel nedan. Denna position gäller på 
motsvarande sätt även för andra objekt, exempelvis infrastrukturobjekt. 

Etablissement–001–System-Komponent 
 

System 

Systembeteckning byggs upp av bokstäver för systemtyp, till exempel KV, VV, VP 
samt ett löpande nummer från ett och uppåt för system av samma typ enligt 
exempel nedan. Förteckning över systembeteckningar, se bilaga 
Systembeteckningar. 

Etablissement–Byggnadsnummer–LB01-Komponent 

Komponent 

Komponentbeteckning byggs upp av bokstäver och nummer enligt exempel nedan. 
Förteckning över komponentbeteckningar, se bilaga Komponentbeteckningar. 

Etablissement–Byggnadsnummer–System-P01 
 

Etablissement–Byggnadsnummer–System-KVM01 
 

Komponent innehåller information om: 

- Typ av komponent (se bilaga Komponentbeteckningar) 

- Funktion (gäller endast för givare, styrställdon och ventiler) 

- Löpnummer (Komponenter ges unika löpnummer i aktuellt system). 

Märkning av komponenter och anslutningsobjekt i mark 
Komponenter och brunnar ska märkas med system- och komponentbeteckning. 
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Komponenter och brunnar ska märkas med skylt av helgjutet aluminium med 
baksida av utstansad aluminiumplåt. Text, siffror och pilar får vara fastgjutna i 
märkskylten, utgöra lösa plattor eller lösa bokstäver och siffror. 

Märkning på kabel i pumpgrop ska vara av rostfritt material med stansad text. 

Placering 

Skylt ska placeras fullt synlig på ett avstånd högst 7 meter. Beakta vegetation och 
snö. 

- Märkskylt på brunnslock ska placeras på in- och utsida 

- Märkskylt på stolpe ska placeras minst 0,6 m över markytan. 

- Märkskylt på husvägg ska placeras 0,6 – 2,0 m över markytan. 

- Märkskylt för servisventil ska placeras vid den byggnad / det etablissement 
den betjänar. 

- Märkskylt för brandpost ska placeras med underkant 2,2 m över markytan. 

- Märkskylt för pump i pumpgrop ska placeras på kabeln ovan vattenytan. 

Montering 

- På stolpe monteras märkskylt med skylthållare av aluminium. Denna fästs med 
slangklämma, gjuten bygel, gjutet toppfäste eller gjutet genomgående fäste. 

- På husvägg monteras märkskylt med rostfri skruv med plastplugg. 

- På kabel monteras märkskylt med slangklammer eller buntband 

Text 

Text ska ange: 

- System och komponentbeteckning 

- Utmått i m, med en decimal från stolpe eller vägg 

- Sidmått i m, med en decimal från stolpe eller vägg 

- Utmått och sidomått anges från märkskylt till centrum av betäckningsram. 

EL- OCH TELEKANALISATION I MARK 
Beträffande kanalisation i mark, se YGB.61 i bilaga Projekteringsanvisningar 
– El och tele. 

YGB.11 Märkning av pumpanordning i anläggning 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

YGC.1 Skyltning för anläggning 

YGC.13 Skyltning för tunnel, bergrum e d 
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