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Diskussioner om hur relationsritningar skall utformas har pågått under årtionden. 
Nedan  förklaras och preciseras vad som är bäst och enklast för VA:s del. 
 
 
Kodlistor och PXY-filer eller inte: 
Det finns olika behov inom organisationen.  
Alla strävar efter att förenkla och automatisera uppdatering av olika kartdatabaser. 
 
För VA:s räkning för att uppdatera driftkartan så nöjer vi med det enklaste och tyd-
ligaste utan olika kodlistor och annat.  
 
För att uppdatera VA-banken kan en bra PXY-fil underlätta. 
 
Det bästa är om vi får en modellfil i DWG för varje ledningsslag, vatten, spillvatten 
och dagvatten. 
 
Vatten: 
Alla brytpunkter, servisventiler avstängningsventiler, T-rör, anborrningspunkter, brandpos-
ter, etc, mäts in. Svetsmuffar behöver inte mätas in för vår del. Alla punkter redovisas som 
en ”point”, förslagsvis i lager ”0” med vit färg. Punkternas storlek och utseende kan ändras 
med kommando ”PDSIZE” och ”PDMODE”. Någon kodning behövs inte här om den som mä-
ter in kan komma ihåg vad som är vad. Om det är samma person som mäter och sedan ritar 
DWG-filen borde detta inte var något problem.  
Lagernamn skall döpas efter dimension och material. Exempelvis, V32 PE, V110 PE, osv. 
Lagerfärg skall vara blå eller cyan och linjetyp heldragen för enkelhetens skull. 
En linje ritas (i aktuellt lager) och snappas mot inmätta punkter. En enkel symbol, typ streck 
skapas och snappas mot inmätta ventilpunkter och orienteras vinkelrätt mot ledningen. 
Ett lager för beskrivande text kan skapas med vit färg. Här kan man lägga in förtydligande 
text, typ ”AV”, ”SV”, och eventuella höjder in den inmätta punkten. I detta fall anges ÖK-
ledning. 
 
Spillvatten: 
Alla brytpunkter, grenrör, brunnar och servisavsättningar skall mätas in och redovisas som 
en ”point” precis som beskrivits ovan. Lagernamn skapas även här efter dimension och 
material. Exempelvis, S110 PVC, S160 PVC, S500 BTG, etc. Lagerfärg skall vara röd och linje-
typ heldragen. Brunnsmitt mäts in och en lämplig symbol (typ cirkel) snappas mot inmätt 
punkt. Olika storlekar på brunnssymbolen är lämpligt (NB, TB eller spolbrunn) Olika 
brunnstyper och dimensioner kan även här skrivas i klartext i ett eget textlager, typ TB400 
eller TB600. Även material kan anges här. 
Vattengångshöjder på utlopp och inkommande ledningar i brunnar kan anges på olika sätt. 
Om man vill kan alla ledningar ritas (snappas) mot mittpunkten på brunnen. Det vanligaste 
jag sett är att alla anslutande ledningar mäts in varvid vattengångshöjd fås per automatik. 
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Här behöver man inte rita ledningen fram till brunnsmitt. Även här kan vattengångshöjder 
skrivas ett textlager. 
Beträffande servisanslutningar mot huvudledning där prefabricerat grenrör används, mäts 
mittpunkten på huvudledning samt muffen på anslutningen (45 gradaren). 
 
Dagvatten: 
Precis samma regler som för spillvattenledningar. Lagernamn benämns, D110 PVC, D160 
PVC samt D500 BTG. Lagerfärg grön och linjetyp heldragen även här.  
 
Frågor eller kommentarer på detta besvaras av  
hans.gabrielson@jarfalla.se 
 
070-00 261 79 
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