
 1 

VATTENSYSTEMET PÅ NÄVERKÄRR 1:5 OCH 1:6         MR 2003 
                                                                  Reviderad 

Innehållsförteckning                                          version 3 
Sidan 1 Försiktighetsregler                                         SR 2015 

  "   1 Kort beskrivning                                           33 sidor 

  "   2 Kranar och ventiler 

  "   2 Vatten vintertid 

  "   2 Igångsättning av vattensystemet 

  "   3    Borrbrunnen (igångsättning) 

  "   5    Den gemensamma vattenledningen (igångsättning) 

  "   6    Badhusduscharna (igångsättning) 

  "   6 Kontrollåtgärder efter igångsättning och under säsongen 

  "   6 Avstängning av vattensystemet 

  "   6    Husägarnas enskilda vattensystem (avstängning) 

  "   7    Badhusduscharna (avstängning) 

  "   7    Borrbrunnen (avstängning, vinterkoppling) 

  "   8    Den gemensamma vattenledningen (avstängning) 

  "   9 Fotobilaga 

 

Skillnad mot version 2: Förbättringar ombesörjda av Lars Hässler har medtagits. 

 

Försiktighetsregler 
När alla våra hus är obebodda längre tid än ett dygn, skall borrbrunnens 

strömbrytare vara frånslagen. Vattensystemet skall vara tömt tiden 1/11 - 

31/3. Den som frångår dessa regler, har förslagsvis att själv bekosta 

reparationerna, om fel uppstår som en följd därav. 

 

Kort beskrivning 
Cirka 70 meter sydsydost om Björkmans hus (= Sofias och Kristoffers hus där 

Lars och Sofia bor) finns en borrad brunn, här kallad "borrbrunnen". I 

brunnen finns en nedsänkt pump, och ovan brunnen finns en radonavskiljare 

och en hydropresstank och elektrisk apparatur, skyddade av en stor 

cementring och ett trälock. Foto Br01-Br22. Elkabeln till brunnen kommer 

från mätarskåpet på baksidan av Björkmans hus. Foto E01. 

 

I gamla trädgården finns två grävda brunnar. Den med störst lock kan 

användas för att få vatten, när borrbrunnen inte fungerar, genom att vatten 

tas upp med en hink med rep knutet i handtaget. I trädgården finns även en 

vattenfördelningsstation, med murade väggar och trätak, belägen mellan 

trädgårdspumphuset (nu ej använt) och brunnen. Foto Vfs01. 

 

Från borrbrunnen leds vattnet i en nedgrävd slang dels till Bosse och Lollo 

och dels i riktning mot Björkmans hus. Bakom Björkmans hus, nedanför berget 

(foto L01), är slangen ihopkopplad med en slang, som leder vatten till 

Björkmans och Wilanders hus, och en grov slang (ej nedgrävd), som leder 

vatten till Mats B och till vattenfördelningsstationen i trädgården. Foto 

Vfs01-Vfs05. I vattenfördelningsstationen är slangar ihopkopplade med 

slangen från borrbrunnen. De leder vatten till Wrenfelts hus 1:14, 

badhuset, Mats Rosenlunds hus, Stig Rosenlunds hus, och till en tappkran på 

trädgårdspumphuset som disponeras av Wrenfelts hus 1:15. 

 

                                                     Trädgårdspumphus 

                                                     (Wrenfelt 1:15) 

                                              Stig R   | 

                                        Mats R   |     | 

          Wilander                 Badhus  |     |     | 

    Lollo o  |               Wrenfelt |    |     |     | 

    Bosse B  |--- Björkman       |    |    |     |     | 

         |   |     Mats B        |    |    |     |     | 

  Borr-  |   |       |           |    |    |     |     | 

  brunn  |   |       |           |    |    |     |     | 

    O----o---o-------o-----------Fördelningsstation i trädgården 

 

 

http://www.stigrosenlund.se/Vattenv3.pdf 

http://www.stigrosenlund.se/Vattenv3.pdf
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Kranar och ventiler 
De kranar som öppnas och stängs genom att vridas med hjälp av skiftnyckel 

ett kvarts varv kallas kikventiler. Om skåran är parallell med vattenflödet 

genom ventilen är ventilen öppen, är den vinkelrät mot flödet är ventilen 

stängd. Kikventiler är normalt avsedda för avtappning av vatten ur rör och 

slangar vid sommarens slut. 

 

De kranar som regleras genom att en ratt vrids ett flertal varv kallas 

skjutventiler. De kranar som regleras med en spak kallas kulventiler, när 

spaken är parallell med vattenflödet är ventilen öppen, och när den är 

vinkelrät mot flödet är ventilen stängd. Skjutventiler och kulventiler är 

normalt kopplade till rör eller slangar på båda sidorna. 

 

De kranar av vanlig hushållstyp som normalt är avsedda för daglig tappning 

av vatten kallas här tappkranar. 

 

Vatten vintertid 
Vattensystemet töms på vatten senast i oktober, och igångsätts igen 

tidigast i april. 

 

Däremellan kan man ta vatten ur trädgårdsbrunnen med en repförsedd hink, 

eller ta vatten ur en slang vid borrbrunnen, när denna är vinterkopplad, 

genom att sluta en nyckelströmbrytare där (radonavskiljaren är dock ej 

inkopplad vintertid). Se nedan om dess nyckel. Om ett lås finns på 

trädgårdsbrunnen skall det vara ett kombinationslås med kod 0523 eller 523. 

 

Vid borrbrunnen finns en stolpe, på vilken slangen till vintervatten 

sitter. På undersidan av den fasta delen av trälocket, cirka en halv meter 

till höger om stolpen, finns nyckelströmbrytaren. Bredvid denna sitter en 

huvudströmbrytare för borrbrunnens pump och radonavskiljaren (den bryter ej 

strömmen till lampan och eluttaget bredvid radonavskiljaren). Vintertid 

skall elektriciteten till borrbrunnen kunna slås på med strömbrytaren inuti 

mätarskåpet på baksidan av Björkmans hus. Huvudströmbrytaren intill skall 

alltid vara tillslagen. Är den ej tillslagen, får den slås till. Det får då 

förutsättas att Björkmans ej har någon lampa, frys, spis eller liknande, 

som går igång, när så görs. (Björkmans /där Sofia och Lars bor/ får slå på 

och av strömmen på annat sätt än med den i mätarskåpet.) Mätarskåpet öppnas 

med en "nyckel". En är lagd framför mätartavlan på foto E01. Det skall 

finnas en i nyckelburken. 

 

Igångsättning av vattensystemet 
Behövlig utrustning: 

Nyckel till nyckelströmbrytare (foto Br21 och Br22). Det skall finnas en i 

  nyckelburken och en bör hänga inne i pumputrymmet. Dessutom har en nyckel 

  utdelats till var och en av Birgitta Wrenfelt, Bo Björkman, Stig 

  Rosenlund, Mats Rosenlund och Eva Wilander. 

Vattenbehållare och tratt (foto Br20) för igångsättning av borrbrunnen 

Skiftnyckel, tio tum (10") är lagom storlek (för vissa enskilt ägda 

   kikventiler) 

 

En kikventil i vattenfördelningsstationen i trädgården skall öppnas och 

stängas med en fast nyckel, som finns där. Öppen = kikventilens skåra går 

längs med röret. Övriga tömningsventiler skall öppnas och stängas genom 

vridning ¼ varv med en blå kran. Öppen = kranens riktning går längs med 

röret. Foto Vfs02-Vfs04. 

 

Obs 1. Innan vattnet sätts på skall dessa ventiler vara stängda: 
Foto Br01 och Br18: I pumputrymmet skall kranarna "Bosse o Lollo" och 

"Övriga"/"Till alla utom Bosse o Lollo" vara stängda. 

 

Foto L02: Tappkranen skall vara stängd. 

 

Foto L03: De två röda skjutventilerna* vid bodhörnet på Björkmans hus till 

Wilander och Björkman skall vara stängda. Stäng avtappningsventilen nere 

till höger på fotot. Ett handtag har varit fastbundet vid väggen men om 

sådant inte hittas får man ta en (skift)nyckel. 
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Foto L05: Mats Björkmans huvudventil A skall vara stängd. 

 

Vattenfördelningsstationen i trädgården: Fatta tag i locket på den sida som 

vetter mot trädgården, lyft lite, och drag av locket så mycket som behövs. 

(När locket skjutits på senare, kontrolleras att locket ligger tätt an mot 

muren runt om). Foto Vfs01. 

 

Stäng kikventilen på avtappningsslangen till diket. Foto Vfs03. Stäng gröna 

ventilen* (kulventilen) på slangen till Wrenfelts hus. Stäng gröna ventilen 

på slangen till badhuset. Stäng gröna ventilen* på slangen till Mats 

Rosenlunds hus. Stäng gröna ventilen* på slangen till Stig Rosenlunds hus. 

Stäng gröna ventilen* på slangen till trädgårdspumphuset (Wrenfelt 1:15). 

Foto Vfs02. De gröna ventilerna är stängda då de står tvärs sitt rör. 

 

*Vattenledningen från borrbrunnen och fram till de ventiler, som markerats 

med asterisk ovan, står under gemensamt ansvar. För vattenledningarna efter 

dessa ventiler svarar respektive husägare. 

 

Alla dessa ventiler skall stå öppna hela vintern när vattnet är avstängt. 

Se dock noten under Obs 2 för beskrivning av annan uppfattning. 

Slut Obs 1 ventiler som skall vara stängda innan vattnet sätts på. 

 

Borrbrunnen (igångsättning) 
Pumpa med hjälp av nyckelströmbrytaren (foto Br22) upp ett antal hinkar 

vatten, minst 50 liter. C:a 40 liter ryms i slangen över pumpen i brunnen. 

Tag undan den sista hinken för att hälla i blå pumpen. Kontrollera därefter 

vattnets kvalitet. Något år har vattnet varit svavelhaltigt och luktat som 

ruttna ägg. Det är dock inte farligt. Kvalitén blir då normalt bättre sedan 

man använt tillräckligt mycket vatten. Radonavskiljaren tar dock i viss 

utsträckning bort dålig lukt och smak. 

  

Motiv för denna procedur 

1. Vattnet i slangen kan ha tagit åt sig av slangens plast. 

 

2. Man vill veta brunnsvattnets kvalitet för att man inte skall tro att det 

   t ex finns en död mus i någon slang och därmed lägga onödig tid på att 

   söka åtgärda det. 

 

Locket öppnas vid södra sidan av cementringen. Om ett lås finns är det ett 

kombinationslås med kod 0523 eller 523. Lyft upp lockkanten och drag av 

locket så mycket som behövs. 

 

Foto Br01: Översiktbild. 

 

Foto Br06: Stäng den skjutventil (5A) som sitter nere i brunnsröret, genom 

att vrida på den rattförsedda stången. Stäng skjutventilen (4A) för slangen 

som går till stolpen (vintervattenslangen). Öppna skjutventilen (8A) på den 

grova slangen till radonavskiljaren. 

 

Foto Br11: Stäng kulventilen (6A) vid botten av radonavskiljaren. 

 

Foto Br16: Stäng avtappningsventilerna (2A) och (3A) på slangen från 

radonavskiljaren till hydropressen. 2A leder ut till diket. 

 

Foto Br17: Kontrollera lufttrycket i hydropressen. Det finns kanske en 

luftpump i trälådan. Luftventilen finns på hydropressens ovansida, under 

ett lock som lyfts bort. Lufttrycket bör vara 2.5 bar, när vattentrycket är 

noll (titta på luftpumpens mätare). 

 

Foto Br01: Två pumpar bredvid radonavskiljaren. Den övre blå pumpar från 

radonavskiljaren till hydropressen. Den nedre gröna cirkulerar vattnet i 

radonavskiljaren. 
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Ur Lars Hässlers och Åsa Wrenfelts instruktion för hantering av dessa pumpar. 

 
Öppna de två blå kranarna/kulventilerna (blå ringar ovan) på den gröna nedre motorn, se till att det 

kommer luft och vatten – till slut bara vatten. Stäng dem igen! 

 

 
Ta de två petflaskorna med vatten och häll vattnet i den övre rostfria tryckpumpen/behållaren. Hålet 

sitter krångligt till under rören - skruva bort den svarta plastpluppen och använd en tratt för att få i 

vattnet. Se röd ring på bild ovan. 
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Längst ner på samma rostfria behållare sitter det en ventil (röd ring på bilden) – öppna den och stäng 

den när det kommer vatten. Fortsätt att fylla till dess att behållaren är helt fylld. 

Slut ur Lars Hässlers och Åsa Wrenfelts instruktion 

 

Foto Br05: Slå över strömbrytaren (1A) märkt "manöverbrytare" till 1 

(radonavskiljaren). Vatten pumpas nu in i radonavskiljaren. Så småningom 

pumpas vatten in i hydropressen. Kontrollera att pumpen automatiskt slås 

ifrån vid trycket 4.2 bar. Töm ut vatten försiktigt genom avtappnings- 

slangen (2A) till diket (kopparnätet vid slangänden kan lossna, om vattnet 

rinner ut med fullt tryck). Kontrollera att pumpen slås till vid trycket 

3.2 bar. Stäng skjutventilen 2A och kontrollera att pumpen slås ifrån vid 

trycket 4.2 bar. Genom att upprepa några gånger kontrolleras att såväl 

radonavskiljarens som hydropressens automatik fungerar oklanderligt. 

 

Foto Br18: Öppna den eller de kranar som leder till ställen som skall få 

vatten och se till att den eventuellt övriga är stängd. T ex, om Bosse och 

Lollo skall få vatten när resten av Slävik är obebodd, så skall deras kran 

vara öppen medan "Till alla utom Bosse o Lollo" skall vara stängd. 

 

Skjut på locket och lås med kombinationslås (kod 0523 eller 523) om sådant 

används. 

 

Den gemensamma vattenledningen (igångsättning) 
Under sommarsäsongen får de ventiler, som ovan angetts skall vara stängda, 

ej öppnas eller stängas utan godkännande av respektive husägare. Vid 

igångsättningen får ventilerna stängas, enligt ovan. (Vid avstängningen av 

systemet på hösten får de öppnas, se avsnittet om avstängning.) 

 

Tömningsventilerna efter dessa ventiler får ej öppnas eller stängas, utan 

godkännande av respektive husägare, vid igångsättningen och ej heller 

under sommarsäsongen (vid avstängningen av systemet på hösten får de 

öppnas, se avsnittet om avstängning). 

 

Syftet med dessa regler är att vatten ej skall strömma ut och ställa till 

skada i något hus. Att vattnet kan tömmas ut från vattenledningen, på 

sommaren i samband med driftstopp, eller på hösten vid avstängningen, får 
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dock varje husägare räkna med. Varmvattenberedare måste därför vara så 

konstruerade, att de ej tar skada av detta, de skall ha backventil på 

anslutningsröret. 

 

Se vidare avsnittet "Kontrollåtgärder efter igångsättning....". 

 

Badhusduscharna (igångsättning) 
Skruva fast handduschslangen på blandararmaturen i duschkabinen och stäng 

tappkranarna. Foto B02. 

 

Om handduschen till uteduschen ligger i badhuset, montera den på 

uteduschen, och stäng tappkranen. Foto B03. 

 

Stäng skjutventilen på avtappningsslangen, under badhusets sydvästra gavel. 

Foto B01. 

 

Vattenfördelningsstationen i trädgården: Stäng blå tömningsventilen på 

badhusslangen och öppna gröna kulventilen till samma slang. Fotobilagan 

Vfs02. Stängd = handtaget står tvärs sitt rör. 

 

Kontrollera vid badhuset att duscharna fungerar, och att det ej läcker 

vatten någonstans. Bl.a. att det ej kommer ut vatten i avtappningsslangen 

intill skjutventilen under sydvästra gaveln. Foto B01. 

 

Kontrollåtgärder efter igångsättning och under säsongen 
Efter igångsättningen av vattensystemet bör man gå runt överallt och 

kontrollera att det inte läcker ut vatten någonstans. Samma kontroll bör 

man göra då och då under sommarsäsongen. Ett annat sätt att upptäcka 

vattenläckage, är att kontrollera hydropressens tryckmätare under någon 

timme, när avsiktlig vattenförbrukning ej förekommer. Trycket får då ej 

sjunka. Tryckmätaren är vid blå pumpen. 

 

Om samtliga hus lämnas tomma för längre tid än ett dygn, när vattensystemet 

är igångsatt, skall huvudströmbrytaren på undersidan av trälockets fasta 

del, ovan borrbrunnen, slås ifrån (strömbrytaren sitter bredvid 

nyckelströmbrytaren, utanför cementringen). Detta för att pumparna ej skall 

gå oavbrutet, till dess att de skadas eller vattnet tar slut, om en 

tappkran öppnas och lämnas öppen, eller ett annat vattenläckage uppstår, 

exempelvis genom att en älg trampar sönder en slang. 

 

Avstängning av vattensystemet 
Behövlig utrustning: 

Skiftnyckel, tio tum (10") är lagom storlek (för vissa enskilt ägda 

   kikventiler) 

 

En kikventil i vattenfördelningsstationen i trädgården skall öppnas och 

stängas med en fast nyckel, som finns där. Öppen = kikventilens skåra går 

längs med röret. Övriga tömningsventiler skall öppnas och stängas genom 

vridning ¼ varv med en blå kran. Öppen = kranens riktning går längs med 

röret den sitter på. Foto Vfs02-Vfs04. 

 

Princip: Systemet töms på vatten i syfte att förhindra issprängning. Alla 

tappkranar och ventiler öppnas, så att vatten ej hålls kvar av undertryck 

i slangar och rör. Om ventiler stängs för tidigt efter öppnandet, finns 

risk att kvarvarande vattendroppar ansamlas till större mängder, som kan 

åstadkomma skada när kylan kommer. Järndetaljer bör få torka, i syfte att 

motverka korrosion. 

 

Husägarnas enskilda vattensystem (avstängning) 
Varje husägare skall tömma det egna vattensystemet vid sommarens slut. 

 

Wilanders stänger skjutventilen A med röd ratt märkt Wilander vid Björkmans 

sydöstra bodhörn. Foto L03 uppe till vänster. Kikventilen B till vänster på 

fotot öppnas så att skåran står längs med röret det sitter på. 

 

Björkmans stänger på samma sätt skjutventilen C med röd ratt märkt Björkman 
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vid bodhörnet (foto L03), och öppnar sedan kikventilen D intill. 

 

Mats B stänger ventilen A (foto L05) och öppnar sedan kikventilen B intill. 

 

Vattenfördelningsstationens lock öppnas på följande sätt: Fatta tag i 

locket på den sida som vetter mot trädgården, lyft lite, och drag av locket 

så mycket som behövs. Foto Vfs01. 

 

Wrenfelts, Mats Rosenlund och Stig Rosenlund stänger gröna kulventilen på 

slangen till det egna huset i vattenfördelningsstationen, och öppnar sedan 

den blå tömningsventilen som sitter bredvid kulventilen. Stefan Wrenfelt 

gör samma sak med ventilerna till gamla pumphuset. Öppen = kranens riktning 

går längs med röret den sitter på. Foto Vfs02-Vfs04. 

 

Därutöver skall givetvis en mängd åtgärder vidtagas på respektive husägares 

vattensystem, för att det skall bli tömt på ett riktigt sätt. T ex Wilander 

öppnar skjutventiler och tömningsventiler i marken intill deras hus. 

 

Badhusduscharna (avstängning) 
Stäng gröna kulventilen på slangen till badhuset i vattenfördelnings- 

stationen i trädgården. Öppna badhusslangens blå tömningsventil, den sitter 

bredvid kulventilen. Öppen = kranens riktning går längs med röret den 

sitter på. Foto Vfs02, fjärde från vänster med stängd grön ventil. 

 

Öppna skjutventilen på avtappningsslangen under badhusets sydvästra gavel. 

Foto B01. 

 

Öppna tappkranen till uteduschen. Foto B03. 

 

Öppna tappkranarna i duschkabinen. Skruva loss handduschslangen från 

blandararmaturen. Foto B02. 

 

Borrbrunnen (avstängning, vinterkoppling) 
Locket öppnas vid södra sidan av cementringen. Om ett lås finns är det ett 

kombinationslås med kod 0523 eller 523. Lyft upp lockkanten och drag av 

locket så mycket som behövs. 

 

Foto Br01: Översiktbild. 

 

Foto Br05: Slå över strömbrytaren (1A) märkt "manöverbrytare" till 2 

(vintervatten). 

 

Foto Br16: Öppna skjutventilerna (2A) och (3A) på avtappningsslangen till 

diket försiktigt, och töm ut vattnet ur hydropressen (kopparnätet vid 

slangänden kan lossna, om vattnet rinner ut med fullt tryck). Slangänden 

skall vara ovanför vattenytan i diket, för att förhindra återsug av 

dikesvatten, när slangen bort mot Björkmans hus senare töms. 

 

Foto Br06: Öppna skjutventilen (4A) för vintervattenslangen som går till 

stolpen. Öppna skjutventilen (5A) som sitter nere i brunnsröret, genom att 

vrida på den rattförsedda stången. 

 

Foto Br11: Öppna kulventilen (6A) längst ner på radonavskiljaren, så att 

vattnet rinner ut. 

 

När vattnet slutat rinna ur radonavskiljaren: Stäng skjutventilen (8A) på 

foto Br06 på den grova slangen mellan brunnsröret och radonavskiljaren. 

Detta för att vatten som vintertid pumpas upp ej skall kunna rinna genom 

denna slang och ut genom de öppna ventilerna (2A), (3A) och (6A). 

 

Foto Br01: Två pumpar bredvid radonavskiljaren. Den övre blå pumpar från 

radonavskiljaren till hydropressen. Den nedre gröna cirkulerar vattnet i 

radonavskiljaren. 

 

För blå pumpen visar foto Br08 ovan gröna pilen en propp i ett hål ovan 

norra gaveln. Denna propp skall skruvas och ventilen på undersidan skall 
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öppnas ut för att tömma ut allt vatten ur pumparna. Förvara den i en 

plastask med lock i pumputrymmet under vintern. De båda ventilerna på gröna 

pumpen skall likaledes öppnas. 

 

Foto Br18: Se till att kulventilerna "Bosse och Lollo" och "Till Alla utom 

Lollo och Bosse" är öppna. 

 

Foto Br02: Se till att frostvakten (värmeelementet) är inkopplad och hänger 

säkert.  

 

Se till att lampans strömbrytare är frånslagen. 

 

Skjut på locket och lås med kombinationslås (kod 0523 eller 523) om sådant 

används. 

 

Borrbrunnen är nu vinterkopplad. Om strömbrytarna i Björkmans mätarskåp, 

se avsnittet "Vatten vintertid". 

 

Den gemensamma vattenledningen (avstängning) 
När borrbrunnen är avstängd, kan resten av det gemensamma systemet tömmas. 

 

Obs 2. Följande ventiler öppnas och skall stå öppna under vintern: 
Foto Vfs03 och Vfs05: Tömning sker genom den avtappningsslang som finns i 

vattenfördelningsstationen i trädgården och utmynnar ovan diket bredvid. 

 

Foto Vfs01: Locket på vattenfördelningsstationen öppnas på följande sätt: 

Fatta tag i locket på den sida som vetter mot trädgården, lyft lite, och 

drag av locket så mycket som behövs. 

 

Foto Vfs03: Öppna kikventilen på avtappningsslangen till diket försiktigt 

med den fasta nyckeln, och töm ut vattnet från den långa slangen från 

borrbrunnen och de övre husen. 

 

Foto L02: Öppna tappkranen på baksidan av Björkmans hus. 

 

Foto L03: De två röda skjutventilerna vid bodhörnet på Björkmans hus till 

Wilander och Björkman öppnas. Öppna också de vidsittande kikventilerna om 

de inte redan är öppna. Skåran skall stå längs röret som kikventilen 

sitter på. Öppna avtappningsventilen nere till höger på foto L03. 

 

Foto L05: Öppna kulventilen A och se till att kikventilen B är öppen. 

 

När vattnet slutat rinna från vattenfördelningsstationen ut till diket 

(foto Vfs03 och Vfs05), öppnas gröna kulventilerna i fördelningsstationen 

på slangarna till Wrenfelts hus, badhuset, Mats Rosenlunds hus, Stig 

Rosenlunds hus och trädgårdspumphuset (foto Vfs02). De blå tömnings- 

ventilerna intill öppnas, om de inte redan är öppna. Primärt är det 

respektive husägare som ansvarar för tömningsventilerna, men den som 

stänger slutgiltigt måste rädda dem som glömt att öppna dem. Se till att 

kikventilen på avtappningsslangen till diket (foto Vfs03) är helt öppen. 

 

Det är viktigt att öppna och stänga ventilen några gånger efter det att 

man tömt ut allt vatten, så att även de sista pyttesmå vattenresterna i 

ventilen (runt kulan) rinner ut. Enligt råd från rörmokare bör alla 

kulventiler (såsom de gröna huvudkranarna och de blå tömningsventilerna i 

vattenfördelningsstationen) ej lämnas helt öppna, utan bara lämnas 75% 

öppna, över vintern, annars kan det möjligen hända att de fryser sönder. Är 

man ambitiös följer man det. 

 

Varför ha kranarna öppna under vintern? 

Om kranarna är stängda finns risk att vatten ansamlas vid en stängd ventil 

så att frysskador uppstår. Det finns flera olika sätt som vatten kan fås 

att oavsiktligt strömma ut i systemet och orsaka frysskador. Vid ett hus 

kan det stå vatten i ledningen som hålls kvar av undertryck. När en kran i 

det huset öppnas kan då vattnet gå ut i systemet. Från vissa hus kan 

vattnet gå ut i den gemensamma ledningen. Från andra kan åtminstone vattnet 
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gå fram till dess avstängningskran och där skada kopplingen. Det kan också 

inträffa att någon sätter på vattnet på vintern och inte dränerar vattnet 

senare. Vidare kan vatten från Mats Björkmans system oavsiktligt komma in i 

det gemensamma systemet, vilket är olämpligt oavsett frostrisk. 

Slut Obs 2 ventiler som skall öppnas och stå öppna under vintern. 

 

Not. Det finns olika uppfattningar om lämpligheten i det som ovan skrivits: 

att ventiler skall stå öppna över vintern. Den angivna policyn stöds av 

Mats R och Peter W, medan Lars Hässler håller före att ventilerna bör 

stängas efter ett tag när rören torkat. Detta för att underlätta påsättning 

av vattnet genom att utföra Obs 1 sidan 2 redan vid stängningen. 

 

Kolla att locket ligger tätt an mot muren runt om, när det skjutits på. 

 

Om någon husägare ej har tömt det egna vattensystemet, så kommer det alltså 

att tömmas (om ej helt, så i varje fall delvis) vid proceduren ovan. 

Eventuella varmvattenberedare måste vara så konstruerade, att de ej tar 

skada av detta (om de är vattenfyllda och påsatta). De skall ha backventil 

på anslutningsröret. 

 

Avstängningsordningen ovan är utformad så, att risken för att vatten skall 

rinna in i ett redan avstängt och tömt system är liten. Har en husägare 

tömt sitt eget vattensystem, skall vatten helst ej rinna in i hans system 

vid avstängningen av det gemensamma systemet. 

 

Innan vatten tillåts strömma ut i systemet när vattnet på våren sätts på, 

skall ett antal ventiler stängas, för att vatten ej skall rinna ut och 

ställa till skada i något hus. De ventilerna skall stå öppna när vattnet är 

avstängt. Se ovan om risk för frysskador. 

 

Den husägare, som är orolig för att vattenskador skall uppstå i huset om 

någon annan sätter igång vattensystemet på våren, bör installera en andra 

huvudventil (med tömningsventil intill), vid eller i det egna huset, en 

ventil som endast husägaren själv får öppna eller stänga. 

 

 

Fotobilaga 
 

Fotobeskrivningarna finns även under varje foto. 

 

Foto  Visar 

----------- 

ELEKTRICITET 
E01   Elektriskt skåp på baksidan av huset där Sofia Björkman och Lars 

      Hässler bor. Som synes slås strömmen till pump och brunn på och av 

      med strömbrytaren till höger. De tre säkringsställena under den är 

      inaktiva. Om strömmen till pumpen är bruten kan man felsöka de övriga 

      tre säkringsställena. Framför mätartavlan en "nyckel". 

 

BRUNNEN 
Br01 Översiktsbild. Hydropresstank till höger. Blå radonavskiljartank till 

     vänster med pumpar vid sidan. Den övre blå pumpar vatten från radon- 

     avskiljartanken till hydropressen. Den undre gröna cirkulerar vattnet 

     i radonavskiljartanken för att lufta det och därigenom få bort radonet 

     genom ett luftningsrör genom cementringen bakom radonavskiljartanken. 

     I förgrunden en tidigare hydropresstank. Den är nu borttagen. 

 

Br02 Frostvakt, dvs värmeelement, inkopplad med stickpropp. Brädan tänktes 

     hindra elementet att hoppa av sitt fäste och ner på marken. Den är nu 

     borttagen. 

 

Br03 Elkopplingstavlan överst. Nere till vänster tre röda kranar. Nere 

     till höger elektriska reläer mm och den blå vattentanken för 

     radonavskiljning. 

 

Br04 Elkopplingstavlan närbild. 
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Br05 Elkopplingstavlan närmare närbild. När strömbrytaren i mitten står på 

     1 är radonavskiljaren inkopplad. När den står på 2 är vintervatten 

     vid tapputloppet på cementringens utsida inkopplat. 

 

Br06 De röda kranarna på Br03. 5A öppnar och stänger en dräneringsventil på 

     tilloppet från brunnen 1½ meter ner i marken. Ventilen tömmer ut 

     vattnet ovanför. Stäng 5A vid igångsättning och öppna 5A vid stängning 

     av vattnet. 4A öppnar och stänger vintervattnet vid tapputloppet på 

     cementringens utsida. 8A är tilloppet till radonavskiljaren. 

 

Br07 Etikett på radonavskiljare. 

 

Br08 Norra delen av blå pumpen. Tryckmätare med rund tavla och svart box 

     med tryckvakt. Vattenpåfyllningshål vid gröna uppåtriktade pilen. 

     Proppen synes kunna skruvas ut med handkraft. Se ovan hur man förfar 

     vid påsättning och avstängning. 

 

Br09 Utgår. Ersatt av Lars Hässlers instruktion med i texten insprängda foton. 

 

Br10 Överdel av tryckvakt för blå pumpen. 

 

Br11 Södra ändarna av pumparna och tömningsventil 6A för radonavskiljaren. 

 

Br12 Utgår. Ersatt av Lars Hässlers instruktion med i texten insprängda foton. 

 

Br13 Utgår. Ersatt av Lars Hässlers instruktion med i texten insprängda foton. 

 

Br14 Blå pumpens etiketter. 

 

Br15 Gröna pumpens etiketter. 

 

Br16 Tömningsventiler 2A och 3A för radonavskiljare och hydropress. Vid 

     stängning av vattnet öppnas först 2A som tömmer ut det mesta utanför 

     brunnen. Därefter öppnas 3A för tömning av resten inne i cementringen. 

 

Br17 Ovansidan av hydropressen med locket ovanpå cykelventilen avtaget. 

     Ibland kan man behöva pumpa in luft genom ventilen för att öka 

     hydropressens kapacitet. 

 

Br18 Förgreningsventiler till "Bosse och Lollo" och "Till Alla utom Lollo 

     och Bosse", däribland till vattenfördelningsstationen i trädgården. 

     När ett rött handtag står tvärs det rör det sitter på stänger det, 

     när det sitter längs röret håller det öppet. 

 

Br19 "Framtida ledning till Kristoffer och Sofia". Den andra änden mynnar 

     i marken c:a 40-50 meter åt nordväst. Ännu ej ansluten. 

 

Br20 Mats Rosenlund med vattenbehållare av mjölkpaket och tratt, avsedda  

     för påfyllning av vatten i hålen på ovansidan av de båda pumparna. 

 

Br21 Norra sidan av cementringen. Vintervatten fås vid tapputloppet till 

     vänster genom en nyckelströmbrytare under locket till höger. 

 

Br22 Under locket på cementringens norra utsida. Huvudströmbrytare för 

     borrbrunnens pump och radonavskiljaren (den bryter ej strömmen till 

     lampan och eluttaget bredvid radonavskiljaren) till vänster och 

     nyckelströmbrytare för vintervatten till höger. 

 

VATTENLEDNINGEN 
L01   Vattenkopplingsställe bakom huset där Sofia Björkman och Lars Hässler 

      bor, nedanför barnkammarfönstret och en decimeter norrut i slutet av 

      sluttningen. Nedre röda kranen A sitter på inloppet från brunnen. 

      Övre röda kranen B sitter på tilloppet till Björkman och Wilander. 

      Lars Hässler håller handen på kranen C som sitter på det fortsatta 

      flödet till nedre husen. Dessa kranar skall normalt inte röras. 
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L02   Kran och nu borttagen luftningsmöjlighet bakom huset där Sofia 

      Björkman och Lars Hässler bor. 

 

 

L03   Kopplingar för vatten till 1:27 och 1:20 (Eva Wilander och Sofia 

      Björkman, Lars Hässler och Kristoffer Björkman). Finns vid sydöstra 

      hörnet av huset där Lars Hässler och Sofia Björkman bor. Två 

      huvudventiler A och C med röda kranar. Två avtappningsventiler B och 

      D av kiktyp och en E av skjuttyp, nu med grön kran. Vid påsättning av 

      vatten till andra än dessa hus måste huvudventilerna stängas. Vid 

      avstängning av allt vatten måste alla ventiler öppnas och stå öppna 

      så länge att all fukt hinner dräneras. Kikventilerna skåra skall då 

      stå längs med de rör de sitter på. 

 

L04   Mats Björkmans anslutning till gemensamma systemet med 25 mm slang. 

 

L05   Mats Björkmans huvudventil A och kikventil B för tömning. Den är 

      belägen 4 meter från anslutningen. Båda måste öppnas när den grova 

      huvudslangen är tömd, vid höstavstängningen av gemensamma systemet. 

      Huvudventilen A skall vara stängd när vattnet är påslaget och Mats 

      Björkmans hus är obebott. 

 

VATTENFÖRDELNINGSSTATIONEN I TRÄDGÅRDEN 
Vfs01 Vattenfördelningsstation i gamla trädgården. Öppnas genom att lyfta 

      locket någon decimeter, dra åt vänster på fotot tills två reglar på 

      locket på undersida kommer över betongmurkanten, lägga ner det och 

      sedan dra det åt vänster tills tillträdet till rören är fritt. 

 

Vfs02 Kranar inne i vattenfördelningsstation. Från vänster till höger 

      går förgrenade rör till: 

        Trädgårdspumphuset (Wrenfelt 1:15) 

        Stig Rosenlund 

        Mats Rosenlund 

        Badhuset (på fotot stängd) 

        Wrenfelt 

      Vattnets inlopp är genom slangen uppe till höger och går till 

      förgreningsrören. 

 

Vfs03 Närbild på vattnets inlopp. Den fasta nyckeln vid ett snöre används 

      för att vrida kikventilen. På fotot är kikventilen stängd. När den 

      öppnas genom vridning ¼ varv töms vattnet ut i diket åt vänster. 

      Slangen åt höger används ej. Andra änden har en koppling för 

      vattenslang och finns på foto Vfs05. Öppningen ovan gröna skylten 

      "Tätar ej" är proppad och skall så vara. 

 

Vfs04 Närbild på några förgreningsrör. I de visade lägena är vattnet 

      påslaget. Vid avstängning vrids kranarna ¼ varv. De gröna står då 

      tvärs sitt rör och stänger. De blåa står då längs sitt rör och håller 

      öppet så vattnet från husen töms i stenbädden. 

 

Vfs05 Tömningsutloppet till diket nämnd vid foto Vfs03. Utloppet är genom 

      den undre kortare slangen. Den övre har försetts med en koppling för 

      en vattenslang men används ej. (Andra änden finns på foto Vfs03 och 

      står öppen.)  

        

BADHUSET 
B01   Avtappningsventil vid badhusets sydvästra gavel / västra hörn. 

 

B02   Kranar vid inomhusduschen. 

 

B03   Utomhusdusch på badhusets norra gavel. 

 

 

Foto Br11 har tagits av Peter och Åsa Wrenfelt. De i texten insprängda av Lars Hässler 

eller Åsa Wrenfelt. Övriga av Stig Rosenlund. 
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E01. Elektriskt skåp på baksidan av huset där Sofia Björkman 

och Lars Hässler bor. Som synes slås strömmen till pump och 

brunn på och av med strömbrytaren till höger. De tre 

säkringsställena under den är inaktiva. Om strömmen till 

pumpen är bruten kan man felsöka de övriga tre 

säkringsställena. Framför mätartavlan en "nyckel". 
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Br01. Översiktsbild. Hydropresstank till höger. Blå radonavskil-

jartank till vänster med pumpar vid sidan. Den övre blå pumpar 

vatten från radonavskiljartanken till hydropressen. Den undre 

gröna cirkulerar vattnet i radonavskiljartanken för att lufta det 

och därigenom få bort radonet genom ett luftningsrör genom 

cementringen bakom radonavskiljartanken. I förgrunden en tidigare 

hydropresstank. Den är nu borttagen. 

 

 
Br02. Frostvakt, dvs värmeelement, inkopplad med stickpropp. 

Brädan tänktes hindra elementet att hoppa av sitt fäste och 

ner på marken. Den är nu borttagen. 
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Br03. Elkopplingstavlan överst. Nere till vänster tre röda 

kranar. Nere till höger elektriska reläer mm och den blå 

vattentanken för radonavskiljning. 

 

 
Br04. Elkopplingstavlan närbild. 
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Br05. Elkopplingstavlan närmare närbild. När strömbrytaren i 

mitten står på 1 är radonavskiljaren inkopplad. När den står 

på 2 är vintervatten vid tapputloppet på cementringens 

utsida inkopplat. 

 

 
Br06. De röda kranarna på Br03. 5A öppnar och stänger en 

dräneringsventil på tilloppet från brunnen 1½ meter ner i 

marken. Ventilen tömmer ut vattnet ovanför. Stäng 5A vid 

igångsättning och öppna 5A vid stängning av vattnet. 4A 

öppnar och stänger vintervattnet vid tapputloppet på cement- 

ringens utsida. 8A är tilloppet till radonavskiljaren. 
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Br07. Etikett på radonavskiljare. 
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Br08. Norra delen av blå pumpen. Tryckmätare med rund tavla 

och svart box med tryckvakt. Vattenpåfyllningshål vid gröna 

uppåtriktade pilen. Proppen synes kunna skruvas ut med 

handkraft. Se ovan hur man förfar vid påsättning och 

avstängning. 

 

Br09 har utgått och ersatts av Lars Hässlers och Åsa Wrenfelts 

foton insprängda i texten på sidan 4. 
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Br10. Överdel av tryckvakt för blå pumpen. 



 19 

 
Br11. Södra ändarna av pumparna och tömningsventil 6A för 

radonavskiljaren. 

 

 

Br12 och Br13 har utgått och ersatts av Lars Hässlers och Åsa 

Wrenfelts foton insprängda i texten på sidan 4 och 5. 
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Br14. Blå pumpens etiketter. P/N° 1665050000. 
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Br15. Gröna pumpens etiketter. 
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Br16. Tömningsventiler 2A och 3A för radonavskiljare och 

hydropress. Vid stängning av vattnet öppnas först 2A som 

tömmer ut det mesta utanför brunnen. Därefter öppnas 3A för 

tömning av resten inne i cementringen. 

 

 
Br17. Ovansidan av hydropressen med locket ovanpå cykel- 

ventilen avtaget. Ibland kan man behöva pumpa in luft 

genom ventilen för att öka hydropressens kapacitet. 
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Br18. Förgreningsventiler till "Bosse och Lollo" och "Till 

Alla utom Lollo och Bosse", däribland till vattenfördel- 

ningsstationen i trädgården. När ett rött handtag står tvärs 

det rör det sitter på stänger det, när det sitter längs 

röret håller det öppet. 

 

 
Br19. "Framtida ledning till Kristoffer och Sofia". Den andra 

änden mynnar i marken c:a 40-50 meter åt nordväst. Ännu ej 

ansluten. 
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Br20. Mats Rosenlund med vattenbehållare av mjölkpaket och 

tratt, avsedda för påfyllning av vatten i hålen på ovansidan 

av de båda pumparna. 

 

 
Br21. Norra sidan av cementringen. Vintervatten fås vid 

tapputloppet till vänster genom en nyckelströmbrytare  

under locket till höger. 
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Br22. Under locket på cementringens norra utsida. 

Huvudströmbrytare för borrbrunnens pump och radonavskiljaren 

(den bryter ej strömmen till lampan och eluttaget bredvid 

radonavskiljaren) till vänster och nyckelströmbrytare för 

vintervatten till höger. 
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L01. Vattenkopplingsställe bakom huset där Sofia Björkman 

och Lars Hässler bor, nedanför barnkammarfönstret och en 

decimeter norrut i slutet av sluttningen. Nedre röda kranen 

A sitter på inloppet från brunnen. Övre röda kranen B sitter 

på tilloppet till Björkman och Wilander. Lars Hässler håller 

handen på kranen C som sitter på det fortsatta flödet till 

nedre husen. Dessa kranar skall normalt inte röras. 
 

 

L02. Kran och nu borttagen luftningsmöjlighet bakom huset 

där Sofia Björkman och Lars Hässler bor. 
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L03. Kopplingar för vatten till 1:27 och 1:20 (Eva Wilander 

och Sofia Björkman, Lars Hässler och Kristoffer Björkman). 

Finns vid sydöstra hörnet av huset där Lars Hässler och Sofia 

Björkman bor. Två huvudventiler A och C med röda kranar. Två 

avtappningsventiler B och D av kiktyp och en E av skjuttyp, 

nu försedd med grön kran. Vid påsättning av vatten till andra 

än dessa hus måste huvudventilerna stängas. Vid avstängning 

av allt vatten måste alla ventiler öppnas och stå öppna så 

länge att all fukt hinner dräneras. Kikventilernas skåror 

skall då stå längs med de rör de sitter på. 
 

 

L04. Mats Björkmans anslutning till gemensamma systemet med 

25 mm slang. 
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L05. Mats Björkmans huvudventil A och kikventil B för tömning.  

Den är belägen 4 meter från anslutningen. Båda måste öppnas 

när den grova huvudslangen är tömd, vid höstavstängningen av 

gemensamma systemet. Huvudventilen A skall vara stängd när 

vattnet är påslaget och Mats Björkmans hus är obebott. 
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Vfs01. Vattenfördelningsstation i gamla trädgården. Öppnas 

genom att lyfta locket någon decimeter, dra åt vänster på 

fotot tills två reglar på locket på undersida kommer över 

betongmurkanten, lägga ner det och sedan dra det åt vänster 

tills tillträdet till rören är fritt. 

 

 

Vfs02. Kranar inne i vattenfördelningsstation. Vattnets inlopp  

är genom slangen uppe till höger och går till förgreningsrören. 
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Vfs03. Närbild på vattnets inlopp. Den fasta nyckeln vid ett 

snöre används för att vrida kikventilen. På fotot är 

kikventilen stängd. När den öppnas genom vridning ¼ varv 

töms vattnet ut i diket åt vänster. Slangen åt höger används 

ej. Andra änden har en koppling för vattenslang och finns på 

foto Vfs05. Öppningen ovan gröna skylten "Tätar ej" är 

proppad och skall så vara. 
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Vfs04. Närbild på några förgreningsrör. I de visade lägena är 

vattnet påsatt. Vid avstängning vrids kranarna ¼ varv. De gröna 

står då tvärs sitt rör och stänger. De blåa står då längs sitt 

rör och håller öppet så vattnet från husen töms i stenbädden. 
 

 

Vfs05. Tömningsutloppet till diket nämnd vid foto Vfs03. 

Utloppet är genom den undre kortare slangen. Den övre har 

försetts med en koppling för en vattenslang men används ej. 

(Andra änden finns på foto Vfs03 och står öppen.) 
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B01. Avtappningsventil vid badhusets sydvästra gavel / västra 

hörn. 

 

 
B02. Kranar vid inomhusduschen. 
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B03. Utomhusdusch på badhusets norra gavel. 


