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1. Inledning 

1.1. Generellt 

Detta dokument tillhandahålls av Täby kommun till byggherrar vid byggnation av stationära 

sopsugsanläggningar med kommunalt huvudmannaskap.  

Dessa anvisningar reglerar ansvarsgränsen mellan Täby kommun och byggherren.  

Syftet är att samtliga byggherrar projekterar och bygger installationer efter likartade 

förutsättningar. 

Denna handling är ett styrande dokument, avsteg från handling ska godkännas av Täby 

kommun. 

 

2. Kvartersnät 

Kvartersnät är den del av sopsugssystemet som är installerad innanför fastighetsgräns och 

består av: 

 

 Inkastpunkt(er) 

 Sopsugsledning 

 Kabelskyddsrör 

 Kabeldragningsbrunnar/inspektionsbrunnar 

 Anslutningspunkt till stamnät 

 Teknikutrymme 

     

 

2.1. Inkastpunkt 

En inkastpunk består av ett eller flera inkast som är 

avsedda för att hantera matavfall, hushållsavfall och 

plastförpackningar. Inkastpunkterna är placerade 

inomhus, utomhus på innergården eller i dess 

närhet inne på kvarteret.  

          

2.2. Sopsugsledning 

Sopsugsledning består av ett ø406mm stålrör som sammanbinder inkastpunkterna med 

stamnätets anslutningspunkt.  

Kabelskyddsrör förläggs parallellt med sopsugsledningen och fungerar som kanalisation för 

signalkabel och tryckluftslang. Kabelskyddsrörets diameter är 110mm.  
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2.3. Kabeldragnings- och inspektionsbrunn 

Kabeldragnings-/inspektionsbrunnens funktion är att möjliggöra dragning av signalkabeln samt 

tryckluftsslangen längst med sopsugsledningen. Brunnen möjliggör även åtkomst till 

sopsugsledningar för inspektion.  

2.4. Anslutningspunkt 

Anslutningspunkt är den punkt där kvartersnätets sopsugsledning och kabelskyddsrör ansluts 

mot kommunens stamnät. Anslutningspunkten ligger i fastighetsgräns. 

2.5. Teknikutrymme 

Teknikutrymme är det utrymme under inkasten som innehåller sopventiler och tilluftsventiler. 

Utrymmet möjliggör lagring av avfall under inkasten. Det kan vara ett rum inomhus eller en 

kassun utomhus.  

 

3. Ansvarsfördelning kvartersnät 

Byggherren ansvarar för projektering och anpassning av teknikutrymme för 

sopsugsanläggning på kvartersmark. 

Täby kommun ansvarar för projektering av sopsugsanläggningen på kvartersmark.  

 

Täby kommun har det fulla produktansvaret för sopsugsinstallationen.  

Byggherren ansvarar för att obehöriga inte har tillträde till teknikutrymmen med 

sopsugsutrustning. 
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4. Godkännande och valideringsprocess av kvartersnät 

Processen nedan beskriver förloppet för godkänd och placering och dimensionering av 

inkastpunkterna samt ledningsdragningen på kvartersmark.  

 

 

 

  

GRANSKNINGSHANDLING 
SYSTEMHANDLING

BILAGA 1 Granskningsformulär med bilagor 
skickas till Täby kommun för granskning

GRANSKNINGSPROCESS

Täby kommun återkommer med eventuella 
synpunkter.

ÅTGÄRD GRANSKNINGSSYNPUNKTER

Byggherren upprättar eventuellt inkomna 
synpunkter

GODKÄND SYSTEMHANDLING

Täby kommun ger klartecken för 
detaljprojketering av teknikutrymmen och 
ledningsdragning

PROJEKTERING

Täby kommuns entreprnör projektrar 
sopsugsanläggning på kvartersmark och 
samrodnar med byggherre

GRANSKNINGSHANDLING 
BYGGHANDLING

BILAGA 1 Granskningsformulär med bilagor 
skickas till Täby kommun för granskning

GRANSKNINGSPROCESS

Täby kommun återkommer med eventuella 
synpunkter

ÅTGÄRD GRANSKNINGSSYNPUNKTER

Byggherren upprättar inkomna synpunkter

BYGGHANDLING
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5. Projekteringsförutsättningar 

Inom kvarteret installeras ett gemensamt rörsystem som sammanbinder de olika 

inkastpunkterna med stamnätets anslutningspunkt.  

 

5.1. Avfallsslag  
I sopsugen får endast sådant avfall som inkasten är anpassade för lämnas. Övrigt avfall från 

hushåll och verksamheter såsom grovavfall, pappersförpackningar, wellpapp, färgat/ofärgat 

glas etc. ska hanteras separat. För att undvika att fel avfall lämnas i sopsugen behöver andra 

insamlingsmöjligheter för resterande fraktioner finnas tillgängligt i fastigheten. 

Sopsugssystemet samlar in avfall i tre fraktioner: 

 Restavfall 

 Matavfall  

 Plastförpackningar 

Samtliga bostäder ska ha tillgång att lägga samtliga fraktioner enligt ovan i sopsugen. 

Verksamheter ska ges tillgång att lägga sitt restavfall i ett anpassat inkast för större säckar. 

Plastförpackningar från verksamheter kan hanteras i sopsugen under förutsättning att 

plastförpackningarnas storlek får plats i inkasten. 

 Fraktioner 

 

Restavfall Matavfall Plastförpackningar 

T.ex. diskborstar, blöjor, 

vinkorkar, 

dammsugarpåsar, kvitton 

och kattsand 

T.ex. matrester, skal från frukt 

och grönsaker, äggskal, 

tepåsar, kaffesump och 

hushållspapper 

Mindre plastförpackningar 

 

 

  

 Restavfall Matavfall Plastförpackningar 

Bostäder Skall ansluts till 

sopsugen 

Skall ansluts till 

sopsugen 

Skall ansluts till 

sopsugen 

Verksamheter Skall ansluts till 

sopsugen 

Verksamheter med 

mindre mängder 

matavfall ex. kontor, 

butiker, mindre förskolor 

som inte kräver 

installation av 

fettavskiljare ska 

anslutas till sopsugen 

Vissa verksamheter 

så som kontor med 

mindre än 10 

anställda får ansluta 

sig till sopsugen. 
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5.2. Godkända säckstorlekar för sopsugen 

Fraktion Bostäder Verksamheter 

Restavfall Max 25 liter Max 60 liters säck 

Matavfall Max 9 liters papperspåse Max 9 liters papperspåse* 

Plastförpackningar Max 25 liters Max 25 liters 

*Gäller enbart för verksamheter med mindre mängder matavfall ex. kontor, butiker, mindre 

förskolor som inte kräver installation av fettavskiljare.   

Verksamheter med större mängder matavfall där krav ställs på fettavskiljare ex. caféer, 

restauranger, storkök etc. ska hantera matavfallet separat ex. via sluten matavfallstank eller i 

kombination med fettavskiljare. Plastförpackningar från verksamheter kan hanteras i sopsugen 

under förutsättning att förpackningarnas storlek får plats i inkasten. 

5.3. Tillgänglighet 

Det maximala gångavståndet från port till inkastpunkt får inte överstiga 50 meter. 

Inkasten får inte placeras på så sätt att brukaren behöver gå över gata för att nå 

inkastpunkten.   

5.4. Dimensionering av Inkastpunkter 

Nedanstående avser beräkning/dimensionering av antal inkastpunkter. Anslutningsavgifter för 

lägenheter och lokaler regleras i avtal mellan kommunen och byggherren. 

Antal inkast dimensioneras enligt tabellen nedan.  

 Brännbart avfall Matavfall Plastförpackningar 

Antal lgh per inkast 40 100 100 

Verksamhetsytorna skall räknas om till ekvivalenta lägenheter enligt tabell nedan. Summan av 

antal lägenheter och ekvivalenta lägenheter från verksamheter är den dimensionerande 

faktorn för lagringsvolym vid inkastpunkt. 

Verksamhet Area (m2) 

motsvarande en lgh 

Restaurang, café, bageri, m.m. 40 

Förskola, service- och gruppboenden  120 

Mindre butiker insprängda i bostadskvarteren ex, närlivs, kiosker, m.m.    120 

Hotell, vandrarhem m.m. 120 

Verksamheter med publik ex. bio, teater m.m. 160 

Kontorsverksamhet 140 

Skolverksamhet 240 

Gym, föreningsverksamhet, eller annan verksamhet med 

arealkrävande ytor ex. bibliotek, museum/konst m.m. 
480 
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Om typ av verksamhet är okänd görs en schablonmässig omräkning av ljusBTA till ekvivalenta 

lägenheter där 150 ljusBTA verksamhet motsvarar en ekvivalent lägenhet.  

Garage och teknikutrymmen för fläktar, hissar, el, tele, värme, kyla ska inte tas med i 

beräkningen.  

5.5. Inkast 

Där risk för påkörning av inkast föreligger ska påkörningsskydd installeras. Påkörningsskyddet 

ska säkerställa att inkasten inte kan skjuvas eller vältas så att hål mot sopschakt/lagringsenhet 

kan uppstå. För tillgänglighetskrav se BBR kapitel 3 

5.6. Låsning och säkerhet för stora inkastluckor  

 Inkast med stora inkastluckor, anpassade för minst 60 liters säckar ska alltid vara 

låsta och ska endast kunna öppnas av behörig personal.  

 Inkast för hushållens restavfall ska vara olåsta. 

 Inkast för matavfall och plastförpackningar ska vara låsta. 

5.7. Luftintag 

Utrymmet där sopventilen och tilluftsventilen är placerade skall förses med luftintag för 

erforderlig tilluft i samband med tömning av sopsugssystemet.  

Tas luften från korridorer eller liknade, får undertrycket inte överstiga 100 Pa (10 mm vp). 

Storlek och dimension på luftintaget skall anpassas i samråd med leverantören av terminal. 

Variationer mellan 0,4 till 1,0 m² kan förekomma beroende på rördimension på transportröret 

och systemets förutsättningar.  

Sopsugsledningen ø400 

Utrymme med tilluftsventil Fri tilluftsarea: 0,8m² 

Utrymme utan tilluftsventil Fri tilluftsarea: 0,4m² 

Den anvisade dimensionen är fri area och detta måste tas hänsyn till i samband med val av 

eventuellt inloppsgaller. Sekundärluften kan tas från ytterfasad eller från utrymme med stor 

luftvolym som t.ex. garage, kulvert eller korridor. Om luftintag sker från en yta med större 

volym ska det säkerställas att utrymmen kan förse teknikutrymmet med 5 m3 luft/s under hela 

tömningscykeln. Tider för tömningscykler kan hämtas från Täby kommun.   

5.8. Transportluftsventil  

Täby kommun bestämmer vid vilka inkastpunkter tilluftsventiler ska installeras.  

5.9. Projekteringsförutsättningar för sopsugsledning 

Byggherren skall i samråd med Täby kommun projektera ledningsdragningar inom 

kvartersnätet. 

Sopsugsledningen består av ett ø406mm stålrör, längsmed sopsugsledning förläggs även 

kabelsskyddsrör DN 110 för kommunikationskabel och tryckluft. 
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6. Projekteringsförutsättningar för teknikutrymme 

Teknikutrymmets storlek är beroende av antalet fraktioner som skall insamlas och erforderligt 

antal inkast. Se: 

Bilaga 2 W53-0034-3000-0001 och bilaga 3 W53-0034-3000-0002 

6.1.  Undertryck 

Teknikutrymmets dörr, väggar, tak och golv skall dimensioneras för ett undertryck av min. 2 

kPa (200 mm vp). 

6.2. Ljud 

Ljudisolering av rummet kan erfordras för att ljudproblem inte skall uppstå till angränsande 

utrymmen.  

I teknikutrymme utan ljudabsorbenter med målade väggar och golv av betong gäller följande:  

 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå Bakgrundsnivå 

 LpA, 

dB 

Lp,lin, 

dB 

LpA max 

fast, dB 

Lp,lin, 

max 

fast, dB 

LpA, dB Lp,lin, dB 

Tilluftsventil 84 105 93 119 53 76 

Sopventil 85 111 95 126 53 76 

 

6.2.1. Ljudnivå för tilluftsventil 

Tilluftsventilen avger ljud cirka tre gånger per dag. Hur länge ventilen avger ljud kan variera 

mellan 1-5 minuter per tillfälle. 

  

Spektral fördelning av ljudtrycksnivå i teknikutrymme. Linjära värden. 
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Ljudtrycksnivå [dB] i rummet som funktion av tiden. Linjära värden. 

 

6.2.2. Ljudnivå för sopventil 

Varje sopventilen avger ljud cirka tre gånger per dag, cirka 10 sekunder vid varje tillfälle.  
 
Spektral fördelning av uppmätt ljudtrycksnivå i rummet. Linjära värden. 

 

6.3. Brand 

Vid installation av transportrör, lagringsrör och inkast som skär igenom två separata 

brandceller skall röret isoleras i enlighet med gällande brandbestämmelser. 

Rummet skall uppfylla bandklass EI 60. 

6.4. Väggar 

Väggar och tak i teknikutrymme skall vara släta och lätt att rengöra.  

6.5. Golv 

Golv i teknikutrymmen inomhus skall vara stålglättat för att vara lätt att rengöra. Smygen vid 

golv och vägg skall vara rundad eller fasad ur rengöringssynpunkt. 

6.6. Dörr 

Dörren placeras så att god tillgänglighet för underhåll och service uppfylls.  
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Dörren ska vara brandklassad min. EI 60. Dörren skall vara utåtgående och ha ett minsta 

modulmått på 8x20. Dörren skall vara låsbar. Dörren skall gå att ställa upp i öppet läge.  

6.7. Ventilation 

Teknikutrymmen inomhus skall förses med allmän ventilation med en luftomsättning av 5 

l/kvm/s. 

6.8. Golvbrunn 

Normalt erfordras ingen golvbrunn i rummet. Det kan dock vara bra med en mindre pumpgrop 

för tömning av vatten i samband med större rengöringsbehov. 

6.9.  EL 

Inkastpunkter som betjänar fastigheten, både på kvartersmark och allmän platsmark, ska 

förses med el som betjänar belysning, vägguttag samt inkaststyrning. 

Utrymmet ska förses normkapsling för jordfelsbrytare och säkring 10A. Till den ansluts 

belysning, 1-fas vägguttag och en arbetsbrytare för inkaststyrning. En 

potentialutjämningsskena installeras i närheten av centralen där huvudjord ansluts. Apparater 

ska hålla IP65.  
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7. Projekteringsförutsättningar för anslutningspunkt 

Varje kvarter får en anslutningspunkt. Byggherren kan ansöka om extra anslutning punkt(er) 

mot en självkostnad för material, installation, projektering och administration.  

Placering av anslutningspunkt(er) från kvartersnätet till stamnät sker i samråd mellan Täby 

kommun och byggherren.  

Fler anslutningspunkter kan dras fram till kvarteret om detta är tekniskt möjligt. Kostnad för 

extra anslutningspunkt bekostas av byggherren. Kostnaden beräknas fram för varje enskilt fall.  
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8. Genomförande 

Byggherrens respektive kommunens ansvar framgår av gränsdragningslistan.  

Byggherren ansvarar för samordningen och ska planera att arbetena ska utföras på ett 

effektivt sätt.  

 

8.1. Avrop 

Byggherren ska skriftligen ropa av material minst 15 veckor innan planerad installation.  

Byggherren ska upprätta en tidplan för installation av sopsugsanläggning. Installationstidplan 

stäms av vid samordningsmöten med kommun.    

Byggherren ska planera utförandet av arbeten på ett sätt som säkerställer att samordnad 

provning av systemet kan genomföras minst två veckor innan önskad drifttagning av 

anläggningen. Tid för samordnad provning ska vara redovisad i tidplanen.  

Samtliga avrop görs till Täby kommuns byggledare för sopsug. 

8.2. Markarbeten 

Markarbeten ska utföras enligt Bilaga 4 schaktsektion. 

Innan återfyllning ska gemensam syn utföras av Täby kommuns byggledare för sopsug, 

sopsugsentreprenör samt byggherrens representant.  
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9. Möten och besiktningar 

Byggherren och kommunens representanter ska delta i möten enligt nedan: 

 Samordningsmöten (Byggherre kallar) 

 Byggmöte (Täby kommun) 

 Möten avseende arbetsmiljöfrågor (Byggherre) 

 Teknikmöten (Byggherre) 

Om Kommunens entreprenad befinner sig inom byggherrens arbetsområde ska Kommunen 

underställa sig byggherrens rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och logistik.  

Byggherren och kommunen kallar till besiktning och besiktigar de delar av anläggningen som 

byggherren respektive kommunen ansvarar för.  

Byggherre och kommunen ska delge varandra protokoll från de besiktningar som de ansvarar 

för.  

Byggherren och kommunen är skyldiga att närvara vid slutbesiktningar. 

Byggherren och kommunen ska överlämna relationsritningar digitalt i dwg-format för 

respektive parts utförda delar i samband med slutbesiktning. 

 

10. Garantier och underhåll 

Efter genomförd och godkänd slutbesiktning ansvarar byggherren och kommunen för de 

garantiåtaganden som följer av respektive parts upphandlade entreprenadkontrakt.  

Under garantitid ansvarar parter för fel som framträtt i respektive parts arbeten.  
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11. Gränsdragningslista 

11.1. Gränsdragningslista inkastpunkt på kvartersmark 

TK  = Täby kommun (Sopsugsentreprenör)  

BH = Byggherre (Entreprenör)  

  
  

P = Projekteras av  
Pb = Projektering bekostas av  
G = Genomförs av (Tillhandahålls / Monteras / Utförs)  
Gb = Genomförande bekostas av  
Ä = Ägs av (Funktionsansvar)   
    

Nr Rubrik TK BH Förklaring 

1 Sopsugsutrustning  P, Pb, G, Gb, Ä   
Samtlig utrustning nödvändig för 
drift av sopsugsanläggningen på 
fastighetsmark. 

2 Teknikutrymme  Pb, Gb P, G, Ä  

3 
Serviceplattformar inklusive 
stege/trappa 

  P, Pb, G, Gb, Ä  

4 Elslutbleck i inkastluckan  P, Pb, G, Gb, Ä    

5 Fäste taggläsare till inkast P, Pb, G, Gb, Ä    

6 Skyltar och märkning P, Pb, G, Gb, Ä    

7 Taggläsare   P, Pb, G, Gb, Ä  

Fastighetsägaren ansvarar för och 
bekostar att  lås alltid finns på 
inkasten, eller till utrymme där 
inkasten är belägna. Låsen ska 
bestå av en lås-/taggläsare med 
tillhörande mjukvara. 
Fastighetsägaren ansvarar för och 
bekostar att 
nyckelbrickor/taggar/nycklar kan 
anslutas till låsen vid var tid samt 
vid behov byta ut dessa.  

8 
Utsättning och inmätning 
sopsugsutrustning 

P, Pb, Gb, P, G  
Sopsugsledningar, ventiler, 
inkast, etc. 

9 Utsättning och inmätning övrigt Pb, Gb,  P, G 
Håltagningar, 
håltagningsunderlag, 
ursparingar, väggar, etc. 

10 Håltagningar och ursparingar  Pb, Gb P, G  

11 Kabelskyddsrör ink läggning  Pb, Gb, Ä P, G  

12 Brunnar inkl. betäckningar Pb, Gb, Ä P, G 
Enligt underlag från TK, inkl. 
håltagning & ursparing 

13 Övriga bygg och markarbeten Pb, Gb P, G, Ä 

I övriga bygg och markarbeten 
ingår även tätning, 
brandisolering, ventilation, el-
matning till inkastpunkt, 
jordningsskena för 
potentialutjämning 

14 Stomljudsisolering P, Pb, G, Gb, Ä     

15 Jordning av sopsugsutrustning P, PB, G, Gb, Ä    

16 Inkoppling av taggläsare   P, Pb, G, Gb, Ä   
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11.2. Gränsdragningslista inkastpunkt i allmän platsmark 

 

TK  = Täby kommun (Sopsugsentreprenör)  

BH = Byggherre (Entreprenör)  

  
  

P = Projekteras av  

Pb = Projektering bekostas av  

G = Genomförs av (Tillhandahålls / Monteras / Utförs)  

Gb = Genomförande bekostas av  

Ä = Ägs av (Funktionsansvar)   

    

Nr Rubrik TK BH Förklaring 

1 
Projektering och genomförande av samtliga arbeten förutom 
arbeten som avser el till kassun  

P, Pb, G, 
Gb, Ä 

 
16A, 50m fr. 

montageplats 

2 
Projektering och genomförande av arbeten som avser el till 
kassun  

Pb, Gb P, G, Ä 
  

 

12. Kostnadsreglering 

Byggherren får initialt en kostnad för de arbeten som utförs på kvartersmark åt Täby kommun. 

Denna kostnad ska kommunen ersätta byggherren för, vilket sker genom reducering av 

anslutningsavgift till sopsugssystemet.   

Täby kommun har tagit fram en ersättningsmall som bygger på fasta poster och rörliga poster.  

Ersättningen regleras i avtal mellan byggherre och Täby kommun.  

 

17 Elmatning till avlämningspunkt Pb, Gb, P, G, Ä   

18 Byggström  Pb, Gb P, G 
 16A, 50m fr. montageplats vid 
montage av sopsugsutrusning 

19 Svetsgropar P, Pb, G, Gb     

20 
Materialhantering, transporter, 
upplagsplats 

Pb, Gb P, G 

Gäller både sopsugsutrustning 
samt bygg och markarbeten.  
Gäller även lossning av material 
och lyft under montage 

21 Framkomlighet Pb, Gb P, G TK initierar behovet  

22 Samordning Gb G  


