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Råda 2.0 

Inledning 

Allmänt 

RÅDA är förvaltningens röst i såväl små som stora projekt. Erfarenheter av mindre lyckade lösningar 

skall återföras i nya projekt för att optimera förvaltningen av Poseidons fastigheter. 

 

RÅDA är en handbok som ger generella råd och anvisningar. I vissa fall uttrycks dessa som ska krav. 

Åtgärder som regleras genom lagar och andra myndighetskrav ska följas och är inte med i denna 

handbok.  

 

Uppbyggnad och status 

Byggande inklusive reparation och underhåll styrs bland annat av lagar och förordningar. Tekniska 

synpunkter och detaljutformning finns utförligt beskrivet i AMA-texter. RÅDA utgör ett komplement 

till både lagtext och AMA-text. 

 

RÅDA Miljöhus/Miljörum är ett kompletterande dokument till RÅDA som inriktar sig på utformning 

av avfallsutrymmen. 

 

Läsanvisning 

Eftersom RÅDA ska läsas av så väl projektörer i ny och ombyggnadsprojekt, som Poseidons 

förvaltningspersonal i mindre projekt och i avrop mot ramavtal, är innehållet mer allmänt förklarande 

och rubriceringen ansluter inte till AMA-koderna. 

 

RÅDA ska användas då man utarbetar handlingar, beskrivningar och ritningar för så väl ny- som 

ombyggnadsentreprenader. RÅDA ska inte användas rakt av som underlag, informationen ska alltid 

omarbetas så att den textmässigt blir korrekt i respektive handling. 

 

RÅDA är indelat i fyra huvudkapitel: 

1. BYGGNAD 

(råd och anvisning till Ramhandling Bygg / Byggnadsbeskrivning). 

 

2. RUM 

(råd och anvisning till Rumsbeskrivning). 

 

3. TEKNISKA INSTALLATIONSSYSTEM  

(råd och anvisning till Ramhandlingar El-, VVS och övrig installation). 

 

4. UTEMILJÖ 

(råd och anvisning till Ramhandlingar Mark). 

 

I huvudkapitel 1 och 2 finns för respektive underkapitel två spalter: Checklista respektive Tips & Råd: 

 

Checklista: läses i sin helhet och aktuella punkter beaktas. 

 

Tips & Råd: baseras på Poseidons erfarenheter från byggnation och förvaltning. Erfarenhetsåterföring 

är en väsentlig del av kvalitetsarbetet inom Poseidon. Innehållet i Tips & Råd är inte att anse som 

komplett och det är viktigt att det ständigt fylls på och förnyas utifrån nya erfarenheter. 

 

Avsteg från RÅDA 

Mot bakgrunden att råd och checklistor är framtagna för att uppnå optimal funktion/ekonomi för 

företaget, ska avvikelser ske endast efter noggrann prövning och förankring hos projektets styrgrupp. 

Beslut om avvikelser från RÅDA noteras och motiveras i det sammanhang RÅDA används. 
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Utvecklingsrutiner 

För att göra Handboken ännu bättre och anpassad till verksamheten ska förslag från projekt och/eller 

förvaltning, hanteras enligt rutin för att säkerställa att detta dokument utvecklas till ett 

kommunikationsverktyg mellan nyproduktion ombyggnad och förvaltningsuppdrag. 

 

Förslag till förändring och förbättring levereras till rada@poseidon.goteborg.se 

 

På erfarenhetsåterföringsmöten i större och medelstora projekt har RÅDA frågan en egen punkt. 

Protokoll med synpunkter på RÅDA från ett sådant möte mailas av ansvarig projektchef eller annan 

ansvarig för dessa möten till rada@poseidon.goteborg.se. 
 

I Samarbetsytan “RÅDA- gruppen” i Sharepoint på Poseidons intranät samlas fortlöpande de synpunkter 

och kommentarer som kommit till rada@poseidon.goteborg.se så att RÅDA-gruppen kan hålla sig 

uppdaterad. 

 

I oktober varje år sammankallas RÅDA gruppen för att gå igenom de synpunkter som kommit in under 

året. Synpunkterna bearbetas I gruppen och underlag till ny version av RÅDA skall vara klar senast 

februari nästkommande år. 

RÅDA-gruppen 

RÅDA-gruppen är sammansatt av: 

 

Från förvaltningen: 

Fastighetsingenjör (FI) 

Distriktschef (DC) 

Husvärd (HV) 

Miljövärdssamordnare (MVS) 

 

Från teknikavdelningen: 

Teknisk Chef (sammankallande) 

Projektchef 

Controllers/Strateger inom respektive fackområde 

  

mailto:rada@poseidon.goteborg.se
mailto:rada@poseidon.goteborg.se
mailto:rada@poseidon.goteborg.se
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1. BYGGNAD 

1.1 RIKTLINJER / KRAV 

1.1.1 Brand 

Checklista: 

- Bostads AB Poseidon tillhandahåller 
brandvarnare som installeras i varje lägenhet. 

 
Tips & råd: 

-  

 

1.1.2 Tillgänglighet 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

-  

1.1.3 Ljud 

Checklista: 

- Vid nyproduktion av bostäder ska kravnivåer 
enligt ljudklass B säkerställas. Avsteg tillåts 
enligt bilaga Ljudkrav vid nybyggnad av 
bostäder se kap 1.6 

- Vid ombyggnad av bostäder gäller att ljudklass 
C betraktas som minimikrav. 

 
Tips & råd: 

-  

1.1.4 Miljö 

Checklista: 

- Byggvaror ska miljögranskas enligt Sunda hus 
bedömningssystem. Avsteg från ovan måste 
rapporteras till och godkännas av 
projektansvarig. 

- Om vi bygger på kommunens mark ska 
”Miljöanpassat byggande” följas. 

- Viktigt att förtydliga för E och/eller projektör att 
de ska ligga på leverantör att lämna in till 
Sunda Hus för granskning. 

-  

 
Tips & råd: 

- Beakta Ekodesigndirektivet. 
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1.1.5 Energi 

1.1.5.1 På- och tillbyggnadsprojekt 

Checklista: 

- Byggnadens energiprestanda ska motsvara 
krav ställda av bygglagstiftning samt 
Poseidons krav för respektive projekt. 

- IMD – Mätning av individuell 
varmvattenanvändning – ska installeras. 

 
Tips & råd: 

Exempel på åtgärder som utvärderas 

- Tvättmaskin och torktumlare i lägenhet i stället 
för central tvättstuga. 

- Energieffektiva klimatskal, minimera 
köldbryggor. 

- Effekteffektiv ventilation med hög 
värmeåtervinning. FX / FTX 

1.1.5.2 Ombyggnadsprojekt 

Ombyggnadsprojekt 
- Vi ska vi utvärdera möjligheten att i samband med underhåll även göra åtgärder för att minska 

energianvändningen. 

 

Checklista: 

- Exempel på åtgärder som utvärderas 

- IMD – Mätning av individuell 
varmvattenanvändning 

- Värmeåtervinning  

- Tilläggsisolering fasad och grund 

- Lågenergifönster 

- Kulvertbyte  

 
Tips & råd: 

-  

1.1.6 Förnyelsebar energi 

1.1.6.1 Solceller 

Checklista: 

-   

 
Tips & råd: 

-  

1.1.6.2 Laddningsstolpar 

Checklista: 

-   

 
Tips & råd: 

-  
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1.2 BYGGNADSDELAR 

1.2.1 Tak 

Checklista: 

- Utred för- och nackdelar med gröna tak innan 
beslut tas 

- Ventilerad takfot – utred ur brandhänseende 

 
Tips & råd: 

-  

1.2.1.1 Takavvattning 

Checklista: 

- Dimensionering av takavvattning kontrolleras. 

 
Tips & råd: 

-  

 

1.2.2 Ytterväggar 

1.2.3 Innerväggar 
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1.3 KOMPLETTERINGAR & SAKVAROR  

1.3.1 Dörrar / Entrépartier 

1.3.1.1 Tamburdörr 

Checklista: 

Ljudkrav 

-  

 
Brandkrav 

-  

 
Inbrottsskydd 

- Tamburdörrar ska vara tillverkade med 
inbrottsskydd klass MK 3 enligt SS- EN 
1627:2011. 

 
Tillgänglighet 

- Tröskel 

 
Val av material 

- Beslag ska vara av nickelfritt material, dock ej 
plast. 

 
Beslag 

- Trycke 

- Ringklocka 

- Dörrkikare 

- Dörrnyckeltub /servicecylinder 

- Tidningshållare (vid sidan av dörr) 

- Lägenhetsnummerskylt (skruvas) 

- Namnskylt (tex på tidningshållare) 

- Dörrstopp 

 
Tips & råd: 

- Säkerhetsdörrar är mest stabila i området runt 
trycket. Bra att placera dörrstopp där. Risk att 
dörrblad blir skevt om dörrstopp tar emot t.ex. 
i övre ytterhörn.  

- Mekanisk ringklocka medför håltagning i 
säkerhetsdörr. 

- Tänk på tillgängligheten vid placeringen av  
nyckeltub 

- Avväg/välj nyckeltub eller serviceläge: 
Nyckeltub perforerar säkerhetsdörren. 
Cylindern med serviceläge har färre 
omkodningar. 

1.3.1.2 Ytterdörr / Entréparti 

Checklista: 

Brandkrav 

- Dörrstängare 

- Öppningskraft 

 
Inbrottsskydd /Brytskydd 

- Ytterdörrar /entrépartier ska vara tillverkade 
med inbrottsskydd klass MK3 enligt SS-EN 
1627:2011. 

 
Tillgänglighet 

 

Slagning 

 
Tips & råd: 

Hängning 

- Vid vindutsatta lägen kan förhärskande 
vindriktning avgöra. 

- Beakta eventuella uteluftintag i entrépartier 
för trapphusventilation. 

 
Beslagning 
- Tydlig adressiffra 

- Avlånga draghanddtag 

o Beakta åtkomlighet för underhåll 
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- Utrymningsväg 

- Med hänsyn till förhärskande vindriktning? 

 
Ventilation 

 
Styrutrustning 

 

Dörrautomatik 

 
Kanalisation 

- Ev. portlås/porttelefon 

 
Val av material 

- Beslag ska vara av nickelfritt material, dock ej 
plast. 

- Tillse att dörrblad har rätt antal gångjärn. 

 
Beslag entrédörrar 

- Draghandtag / tryckplatta 

- Dörrupphållare med stopp  

- Dörrautomatik 

- Elektroniskt lås 

 
Beslag övriga ytterdörrar 

- Trycke / draghandtag / tryckplatta 

- Dörrupphållare med stopp 

- Dörrstängare / eventuell dörrautomatik  

- Eventuellt elektroniskt lås 

1.3.1.3 Innerdörr  

Checklista: 

Brandkrav 

- Dörrstängare? 

- Öppningskraft 

 
Inbrottsskydd /Brytskydd 

 
Tillgänglighet 

 
Slagning 

- Utrymningsväg? 

 
Ventilation 

 
Styrutrustning 

 
Dörrautomatik 

 
Kanalisation 

 
Tips & råd: 

- Beakta eventuella överluftsmöjligheter i 
underkant dörr. 
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Val av material 

- Beslag ska vara av nickelfritt material, dock ej 
plast. 

 
Innerdörrar lägenhet 

- Trycke 

- Toalettlåsbehör med rödvit markering på in 
och utsida. 

- Låsbara dörrar eller med täckbricka? 

 
Innerdörr allm. utrymme 

- Trycke 

- Rumsskylt 

- Dörrstopp 

- Dörrautomatik 

- Eventuellt elektroniskt lås 

1.3.2 Fönster / Fönsterpartier 

Checklista: 

Material/beklädnad 

- Fönster ska vara typ trä/aluminium alternativt 
helaluminium. 

 
U-värde 

 
Placering 

- Utvändig smyg? 

- Fönsterbänk 

 
Öppningsbart 

- Vädringsbeslag 

- Slagning 

 
Tvättbarhet 

 

Solskydd 

 

Insynsskydd 

 
Beslag 

- Nickelfritt, dock ej plast 

- Lås (markplan/inbrottsrisk) 

 

Persienner 

- Beslutas av förvaltningen 

 
Säkerhet vid användning 

 
Tips & råd: 

Generellt 

- Beakta eventuella krav på uteluftsintag typ 
spaltventiler. 

- Beakta bröstningshöjd gällande 
radiatorsystem och uteluftsdon vid val av 
fönster. 

- Beakta risk för höga värmelaster i trapphus. 

 

Persiennbeslag 

- För att undvika skador på smyginklädnaden 
bör avståndet mellan c/c gångjärn och smyg 
om möjligt vara 25 mm. Övriga avstånd 
mellan båge och smyg likaså 25 mm så att 
eventuell tilluftsventil respektive 
vädringsbeslag får plats. 

 
Slagning 

- Vid inåtgående fönster: sämre användbarhet 
för hyresgäster men ökad risk för fuktskador 
vid vädring. 

 
H-hängda 

- Tidigare erfarenheter visar problem med 
efterjustering och persienner. 

 

Ljudkrav 

- Välj högre ljudkrav åt bullrig sida. Anlita ev 
ljudkonsult. 

- Beakta bef vägg vid angivande av ljudkrav på 
fönster vid ombyggnad. 
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Skydd mot fall 

 

Fuktsäkerhet 

- Fogning/drevning 

- Utformning fönsterbleck 

- Anslutning smyg 

 

Brand 

- Brandfönster i innerhörn mellan olika 
brandceller. 

 

Miljöstörande ämnen 

- Observera risken för att fogar runt fönster kan 
innehålla asbest eller PCB (ffa från-60-70- 
talet). 

1.3.3 Låssystem 

1.3.3.1 Låssystem / Passersystem 

Checklista: 

Val av låssystem 

- Välj patenterat och kopieringsskyddat 
låssystem. 

- Passersystem? 

- Inbrottsskydd motsvarande skyddsklass som 
vald dörr och vice versa. 

 
Låsschema 

- Antal nycklar/brickor. 

- Lägenhetsnycklar - 3 st per lägenhet - ska 
ingå i låssystem på sådant sätt att de öppnar 
respektive lägenhet samt entré och i vissa fall 
miljörum. 

- Separata nycklar/brickor till cykel- och 
barnvagnsrum samt övriga allmänna 
utrymmen som hyresgäst ska ha tillträde till 
ska ingå i låssystem. 

- GE nyckel till elcentral, elmätarrum, fläktrum, 
undercentraler. 

- Låscylindrar ska vara av typ passande till GE-
nyckel i system 387 G alt. "apparatrums"-
nyckel. 

- Hissmaskinrum har särskilt låssystem, system 
357BX. 

 
Tips & råd: 

- Låsschema upprättas alltid tillsammans med 
förvaltningen. 

- Inte samma nyckeltubcylinder till alla tuber – 
begränsa! 

 

1.3.4 Inredning 

Checklista: 

Postboxar i entré 

- Se kap 1.6 – Bilaga Checklista för dig som ska 
göra inköp av fastighetsboxar  

 

Gardinbeslag 

- Ska ingå. 

 

 
Tips & råd: 

-  
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Hörnskydd på vägg 

- Hörn av gipsskivor, putsade eller 
kakel/klinkerklädda väggar ska förses med 
hörnskydd, särskilt vid transportstråk och 
entréer eller andra utsatta ställen. Avser i 
första hand allmänna utrymmen. 

 
Hänvisning:  
- Inredning se även respektive rum i kapitel 2. 
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1.4 MATERIAL 

1.4.1 Betong 

Checklista: 

- Utstående hörn ska dövas eller avrundas, som 
alternativ används trekantslist i form  

- Överytan ska vara finskurad eller filtad på 
balkong / loftgång  

 
Tips & råd: 

- Vid betongrenovering utför kontroll av 
karbonatisering och kloridhalt. 

- Vid markradon beaktas detta vid val av 
betong. 

1.4.2 Golvbeläggning 

1.4.2.1 Plastmatta (PVC) 

Checklista: 

Hållbarhet / klassning 

- I våtrum, dusch, badrum, tvättstuga i lägenhet 
eller där funktionen så kräver (rum med 
golvbrunn) läggs homogen plastmatta minst 
2,0 mm, klass VT, utförande enligt krav 
angivna i GVK Golvbranschens.  

 

Våtrumskontroll 

 

Halksäkerhet 

 

Rengöring, underhåll 

 
Tips & råd: 

- Golvbeläggning ska alltid läggas in under 
flyttbara skåp och vitvaror. 

- Observera att branschen utvecklas hela tiden 
och att det kommer nya krav/anvisningar. 

- Uppvik min 50mm i teknikutrymmen på 
väggar och sarg för 
installationsgenomföringar. 

- Att använda PVC-matta är ett avsteg och får 
endast användas i angivna rum 

- Välj mönster/kulör som inte är smutskänslig,  

- Gamla mattor kan slipas 

1.4.2.2 Linoleummatta 

Checklista: 

Val av kvalitet 

- I lägenheter läggs linoleum minst 2,0 mm. 
Linoleum i allmänna utrymmen ska vara minst 
2,5 mm. 

 
Utförande 

- Fogförslutning med smälttråd ska ske i 
samtliga utrymmen med linoleummatta. 

 
Boning 

- Där leverantörsanvisningar inte beskriver 
annat så ska linoleummatta behandlas och 
poleras med polermaskin efter slutstädning. 

 
Tips & råd: 

- Linoleummatta som har åldrats kan släppa 
ifrån sig poleringsdamm som innehåller 
allergener. 

- Linoleummatta ska behandlas regelbundet 
och även slipas efter upprepade 
behandlingar. 

- Gamla mattor kan slipas för att bli ”som nya”. 

- Gamla mattor kan efterbehandlas med UV-
ljus => Blir mer lättstädat 

- Äldre linoleummattor samt svart lim kan 
innehålla asbest. 

1.4.2.3 Keramiska plattor 

Checklista: 

Halksäkerhet 

 
Tips & råd: 

Ombyggnad 
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Stegljud 

 

Städbarhet 

- Val av mönster/kulör som inte är smutskänslig. 

- Efterbehandling som motverkar nedsmutsning. 

 

Kostnad 

 
Utförande 

- För utförande med keramiska plattor på golv, 
gäller direktiv och krav enligt ”BBV:s 
Branschregler” utgivna av Byggkeramikrådet.. 

- GOLVAVJÄMNINGSMASSORS INVERKAN 
PÅ STEGLJUDSISOLERINGEN: I hus från 
50-talet är det ofta förekommande att bjälklag 
utgörs av konstruktionsbetong och övergolv 
av kalkstenskross med avjämningsmassa. 
Övergolvet är att betrakta som en form av 
"flytande golv", då man vid denna lösning 
oftast har lagt in en "kantisolering" som 
förhindrar att överbetongskiktet gjuts samman 
med" flankerande" väggar. 

Om man i samband med ombyggnad avser 
att komplettera bjälklag med "golvspackel" är 
det ytterst viktigt att principen med 
kantisolering fullföljs. Kantisoleringen kan t ex 
utgöras av = 5 mm cellplast i form av remsor 
som limmas mot väggen innan golvspacklet 
läggs ut. 

Anm. 
- Om denna åtgärd inte kommer till utförande 

erhålls mycket betydande försämringar av 
stegljudsisoleringen såväl horisontellt som 
vertikalt mellan lägenheter. 

1.4.2.4 Parkett 

Checklista: 

- Skall klara omslipning, 2-3 ggr. 

 
Tips & råd: 

- Kan behöva flytspackling under vid 
ombyggnad pga ojämnheter. 

- Undvik i kök – problem med vattenskador och 
hårt slitage. 

- Undvik i allmänna utrymmen. 

1.4.2.5 Massagolv 

Checklista: 

- Beakta städbarhet kontra halksäkerhet. 

 
Tips & råd: 

- Stark lukt vid läggning som kan sprida sig till 
hyresgäster – informera. 

1.4.3 Isolering, fogning 

Checklista: 

- Fogmaterial ska i möjligaste mån undvikas. 

- Skruvhål för beslag och diverse anordningar i 
utrymmen där fukt kan förekomma ska alltid 
fyllas med mjukfog för att undvika att fukt 
tränger in i stommen. 

- Fogning av genomföringar för vvs och el i 
väggar, golv och tak ska utföras mot ljud, 
brand, fukt och lukt.  

- Fog mellan bänkskiva och diskbänk. Om 
diskbänk ej har uppvikt bakkant ska mjukfog 
ske även innan stänkskyddet monteras. 

 
Tips & råd: 

- Mögelresistent silikon för genomföringar i 
våtrum, applicerad i dammfri miljö. 
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1.4.4 Murverk  

1.4.4.1 Tegel 

Checklista: 

Val av material 

- Massivtegel ska eftersträvas. 

- Ange beteckning på tegelsten, kulör, 
murbrukskvalitet och om murning ska ske med 
färgat bruk. 

 
Provmurning 

- Tegel och fog ska provmuras. 

 
Luftspalt 

- Vid 1/2-stens yttervägg med bakomliggande 
isolerad konstruktion ska den luftade spalten 
vara minst 40 mm så att den inte sätts igen av 
vid murningen utträngande bruk.(OBS! För 
bred spalt kan leda till att bruk ramlar ned och 
sätter igen luftningsöppningarna). 

 
Luftningsöppningar 

- Minst var fjärde stötfog i första och andra 
skiftet ska vara öppen för luftning och 
dränering, i andra skiftet förskjuts 
öppningarna. 

- Luftningsöppningar bör förses med nät eller 
fogventil av veckad zinkplåt, alt rostfri plåt. 

- Luftningsöppningar kan med fördel även 
utföras uppe i skalmuren. 

 
Vattenutledande plåt 

- Mellan sockel och fasadtegel monteras rostfri 
vattenutledande plåt. 

 
Garanti 

- Garanti för frostbeständighet av fasadmurverk 
ska krävas.  

 
Tips & råd: 

- Representant för tegelfabrikanten kan 
medverka vid kvalitetskontroll och 
beredningsmöte. 

- Beakta risken för brännglasverkan vid vissa 
typer av glashålblock i samband med solljus.  

 

1.4.4.2 Puts 

Checklista: 

Val av putssystem 

- Det bör eftersträvas tjockputs system 

- Certifierat system 

 
Tidsperiod för utförande 

- Krav bör ställas på planering för 
säsongsbundet arbete när det gäller 
putsfasader, ej vinterarbete.  

 
Intäckning, klimatskydd  

 
Tips & råd: 

- Besök referensobjekt innan val av 
putssystem. 

- Ställ som krav att putssystem ska vara 
certifierat, beprövat och att relevant 
närliggande referensobjekt ska finnas i 
förfrågningsunderlaget. 

- Fasadentreprenörer ska vara certifierad enligt 
CFE. 

- Inte cellplast som putsbärare med 
kvarboende. Brandfara! 
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Övrigt 

- Förstärkning av ytterhörn ska utföras vid 
exempelvis entréer, balkonger, osv. Kan 
utföras med prefab fiberbetong eller likvärdig.  

- Ojämnheter i underlaget får ej tas upp av 
ytputsen. Underlag ska ytavjämnas före 
isolering. 

- Putsad yta ska ej gå ned i mark för att undvika 
fuktskador. Välj alltid hård putsbärare eller 
förstärkt puts i bottenvåningen. 

 
Garanti 

- Garanti för fasadens funktion, utförande och 
utseende i 10 år. 

- Beakta vilken last bef betongelement klarar. 
Inte alla som klarar tjockputs. (Infästningen av 
yttre betongskivan i sandwichelement). 

 

1.4.5 Plåt - aluminium / stål / koppar / zink 

Checklista: 

- ”Rostfritt” ska inte rosta. 

- Vid val av mörka kulörer ska plåtens rörelse 
beaktas. 

 

 
Tips & råd: 

- Beakta att beroende på tillverkningsland kan 
material har olika kvaliteter, tex aluzink 

- I byggnader eller utrymmen där det finns risk 
att vatten kan utfällas på takets undersida kan 
åtgärder behöva vidtas för att förhindra 
droppbildning. 

- Vid kombination av olika sorters plåt, beakta 
galvanisk korrosion. 

- Aluzink är inte bra ihop med bitumen och 
betong. – Aluzinken äts upp. 
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1.4.6 Trä: utvändigt 

Checklista: 

Val av träslag 

- Enbart träslag som är godkända av aktuellt 
miljöklassningssystem (Sunda Hus) får väljas. 

 
Fukt 

 
Behandling 

- Tryckimpregnerat 

- Målningsbehandlat 

 
Impregnerat virke 

- Vid användning av impregnerat trä ska 
träskyddsmedel vara godkänt av Sunda Hus, 
Nordiska Träskyddsrådet samt följa 
Kemikalieinspektionens föreskrifter. 

 
Lagring, hantering 

- Hänvisa till kraven på Svenskt Trä hemsida. 

 
Tips & råd: 

- Första målningsbehandling av utvändig 
träpanel utförs på fabrik 

 
- Spikning av träpanel är störande men 

underlättar vid byte/renovering. Att skruva 
panel bullrar inte, men går byte/renovering 
krångligt och dyrt. 

- Svenskt Trä har utmärkt information 
angående allt som är viktigt när man valt att 
använda trä. www.traguiden.se. 

- Användande av trä kräver alltid noggrann 
fuktsäkerhetsplanering. Hänvisning/krav till 
ByggaF är lämpligt. 

 

1.4.7 Fibercementskivor (fasad) 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

- Välj helst en genomfärgad skiva – skador 
syns mindre. 

- Välj repskyddande beläggning, 

- Anpassa storlek på skivor (mönster) mht 
arbetsmiljö. 

1.4.8 Kompositmaterial 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

- Massiv trall blir väldigt tungt m a p 
arbetsmiljö. 

 

  

http://www.traguiden.se/
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1.5 MÅLNING 

1.5.1 Målning inomhus 

Checklista: 

- Välj glanstal som underlättar rengöring, 
särskilt i trapphus, garage, etc. 

- Välj pigmenterad färg vid målning/ 
dammbindning golv, detta är ett krav på golv i 
hisschakt. 

- Microlit väv eller likvärdigt vid lätt-
byggnadsstomme. 

 
Tips & råd: 

- För bättringsmålning och ommålning gäller att 
okulär besiktning på plats ligger till grund för 
målningsåtgärd. 

- Lämna exakt behandling/ommålning öppen till 
E att välja => kräv provtagning på typ av bef 
färg. 

- Ange hellre önskemål om färdigt resultat eller 
t.ex. ”underbehandling + 2 ggr 
färdigstrykning”. 

- Beakta rengöringsgrad vid tapet. 

- Takfärg dras ner några mm på vägg. 

- Vattenånga går genom vattentät betong => 
måla med diffusionsöppen färg, 

 
Hänvisning:  
- Nedanstående behandlingar har 

erfarenhetsmässigt visat sig ge goda resultat 
och kan utgöra rekommendationer. 

 
Angivna koder nedan hänför sig till AMA Hus 08: 
Säkerhet på bef underlag/färgtyp måste finnas för att ange exakta ommålningskoder! 
 

 målning ommålning 

TAK 
- betong, målning 
- gipsskiva, målning 
 
Enklare utrymmen 
- betong, målning   
- gipsskiva, målning 
    

 
26-01810 
56-03510 
 
 
26-01310 
56-02810    
 

 
966-30510 
966-30510 
 
 
966-30510 
966-30510 
 

VÄGGAR-  
- betong, målning  
- betong, tapet  
- gipsskiva, målning   
- gipsskiva, tapet   
- tapet, tapet  
- målning, tapet 
 
*Vattenavvisande målning utförs 

enligt resp färgfabrikants 
system. 

 
Enklare utrymmen 
- betong, målning 
- gipsskiva, målning 
 

 
26-01810  
21-01304T  
56-03510  
51-03504T 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-01110 
56-03210 

 
966-30510  
911-37903T  
966-30510  
911-37903T  
911-11104T  
961-30502T 
 
 
 
 
 
 
966-30510 
966-30510 

ÖVRIGT 
- Smygbräder, foder lister, till 

fönster, målning 

 
industri 
 
industri 

 
955-35609 
 
966-35609 
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- Golvsocklar, foder, lister i övrigt, 
målning 

- Radiatorer 
 

 
industri  
(synlig yta) 

 
956-25340 
 

1.5.2 Målning av EL- och VVS installationer 

Checklista: 

- Fabrikslackering av installationer föredras 
framför platsmålning i ’’finare’’ utrymmen som t 
ex lägenheter, trapphus, entré, lokaler, 
tvättstuga, miljörum.  

- För tekniska utrymmen, förråd, övriga ’’grova’’ 
utrymmen ska ej ledningar och kanaler målas. 

  

Checklista vid ombyggnad: 

- Befintliga radiatorer, även baksidan. 

 
Tips & råd: 

- Synlig text på ledningar som inte målas kan 
med fördel tas bort. 

- I de projekt omålade installationer är tänkta, 
ska dessa då särskilt väljas med omsorg för 
att få en estetisk helhet. 

- Beakta förbehandling och tvättning för 
vidhäftning. Produkttext kan behöva tas bort. 

- Klarlägg tidigt vilka installationer som vi 
förväntas måla. Avser både in- och utvändiga 
komponenter och ansvar. 

 

1.5.3 Målning utomhus 

Checklista: 

- För bättringsmålning och ommålning gäller att 
okulär besiktning på plats ligger till grund för 
målningsåtgärd. 

 

Särskild checklista vid bättrings-målning plåt:  

- Konstatera typ av beläggningssystem och plåt. 

- Kontakt med materialleverantör, besiktning m 
m före val av målningssystem. 

- Garantier avseende vidhäftning, rostskydd, 
kulörbeständighet etc. 

 
Tips & råd: 

- Tänk på att det kan vara svårt att göra partiell 
ommålning. Den ommålade delen kommer 
med stor sannolikhet att åldras annorlunda än 
inte ommålade delar. 

 
Angivna koder nedan hänför sig till AMA Hus 08. 
Säkerhet på bef underlag/färgtyp måste finnas för att ange exakta ommålningskoder! 
 

 målning ommålning 

- träpanel   
 
- stål och plåt, vfz  
- stål och plåt, grundmålat  
 
- räcke av trä   
- räcke av stål 
 
- vindskivor, lister, synliga takstolstassar, 

undersida taksprång 
  

 
- ny puts  
* 2 ggr strykning med silikatfärg. 
 

67-04410 
 
75-34510 
75-26964 
 
67-04410 
75-39210 
 
 
67-04410 
 
 
12-00010 
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- bef puts, obehandlad  
* Högtryckstvättning, 2 ggr strykning med 

silikatfärg 
 
- bef puts, tidigare målad 
* Rengöring till fast underlag, 

uppskrapning, 2 ggr strykning, alt 
omputsning. 

  

 
12-40010 
 
 
 
922-20010 
 

 
 
 
 
 
*Rekommenderad färg för 
målning på puts utvändigt är 
oorganisk färg. 
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1.6 Bilagor kapitel BYGG 

Dessa bilagor finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs) 
 

- Ljudkrav vid nybyggnad av bostäder 2012-11-05 
- Dokumentationsanvisningar ver 1.3 2016 

- Checklista för dig som ska göra inköp av fastighetsboxar 

-  

  

http://www.poseidonprojekt.se/
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2. RUM 

2.1 LÄGENHET 

2.1.1 Generellt 

Checklista: 

- Städskåp med anpassad inredning samt 
låsbart medicinskåp.  

- Garderober samt inredning enligt SS 914221, 
SS 914222, SS 914231. 

- Mediaskåp kan med fördel koordineras med 
elskåp. 

- Poseidon tillhandahåller brandvarnare. 

- Fönsterbänkar i stenmaterial. 

 

 
Tips & råd: 

- Utdragbar städinredning för tillgänglighet i 
vissa lägen. 

- Ange inredning för skjutgarderob; hyllor, 
stång och trådbackar (t.ex.) – ange mängd 

- Elstyrbeslag väljs vita eller genomfärgade, 
pga hårt slitage 

2.1.2 Badrum  

2.1.2.1 Badrum BYGG  

Checklista: 

Utrustning & Beslag  

- Utrustning väljs med hänsyn till målgrupp, 
utrymme, ventilation m m. 

- Förstärkning i vägg ska finnas för montage av 
utrustningsdetaljer.  

 
Minimikrav 

- Spegel ovan handfat 

- Badrumsskåp  

- Toalettpappershållare 

- Klädkrok 

- Handdukshängare 4-kroks 

- Handdukshängare 2-kroks  

- Torkreda 1 vid badkar, torkreda 2 vid dusch. 

- Duschdraperistång 

- Artikelhylla på duschstång 

 
Eventuellt ytterligare 

- Duschvägg 

- Badkar  

- Badkarshandtag 

- Toalettpappershållare för reservrulle. 

- Förvaringsskåp för hygienartiklar och 
handdukar. 

- Handdukstork 

 
Tips & råd: 

- Badrumsskåp placeras helst ej över 
porslininredning på grund av skador som 
uppkommer av fallande föremål. 

- PVC-matta bör enbart läggas i rum med 
golvbrunn där keramiskt material ej är valbart 
eller vid trästomme. 

- Välj enhetlig ytbehandling på krokar, beslag 
mm. 

- Så mycket som möjligt av olika krokar och 
beslag bör limmas. 

- Se över ev placering av torkreda. Montage 
undviks i våtzon. Erbjud ev golvstående 
torkställning som gåva. 
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2.1.2.2 Badrum EL 

Checklista: 

- Belysningsarmatur 

- Uttag 230 V i anslutning till tvättställ. 

- Plats för tvättmaskin och torktumlare monteras 
uttag, säkrat 16A. 

 
Tips & råd: 

- Uttag monterad i belysningsarmatur kopplas 
inte över tändningen. 

- Spotar i tak ovan spegel (som 
spegelbelysning) utvärderas. 

2.1.2.3 Badrum VVS 

Checklista: 

- Vid projektering ska slitsens läge grundligt 
utredas. I slits ska vatten och avlopp placeras 
så att de framledes kan bytas ut utan att störa 
övrig installation och utan större ingrepp på 
byggnadsdelar. 

- Badkar utan front väljs i första hand. Badkars 
storlek bör vara minst 1500 mm.  

- I samtliga utrymmen där avsättning görs för 
tvättmaskin ska golvbrunn installeras. 

- Vid all genomgång av rör i badrummets 
väggar och tak monteras vägg- eller 
täckbrickor enligt RSK 853 eller likvärdiga 
beroende på krav och läge. 

- Golvbrunn i dusch skall inte placeras centriskt 
för att undvika att man står på den. 

- Placering avluftsdon ska vara inom duschzon 
och om möjligt på motsatt sida överluft. Risk 
för kortslutning mellan överluft och frånluft ska 
beaktas. 

 
Tips & råd: 

- Planering krävs gällande placering av 
torktumlare och tvättmaskin m a p 
avloppsanslutning, spilltratt och tappkran för 
avstängning. 

- Beakta ventilationsfrågan vid val av 
torktumlare. 

- TM/TT bör inte erbjudas i hus med självdrag 
pga fuktrisk. 

- Tvättpelare är inte OK ur 
tillgänglighetshänseende. Erbjud att ersätta 
med kombimaskin om behov uppstår. 

2.1.3 Kök 

2.1.3.1 Kök BYGG 

Checklista: 

- Kök ska förberedas för framtida installation av 
diskmaskin. Exempel på förberedelse som ska 
utföras är hål i sidovägg för kabel och 
avloppsdragning, delad sockel samt 
förstärkning för bänkskiva. 

- Diskbänksskåp ska vara min 800 mm för att 
kunna få den större typen av slaskho + 
disklåda. 

- Diskbänkskåp ska utrustas med anordning för 
källsortering. Beakta antalet fraktioner. 

- Diskbänksbeslag av rostfritt stål. 

- Barnsäkerhetsbeslag monteras i 
diskbänksskåp samt i en låda. 

- Förstärkning av plåt el dyl på undersida 
diskbänksbeslag vid köksblandare. Ej trä. 

- Överväg plats för micro i överskåp. 

 
Tips & råd: 

- Överskåp bör vara av lackerad plåt lika 
kyl/sval, kyl/frys, kyl, frys, justerbara i höjd 
(teleskop). 

- Under samtliga diskbänkskåp, kyl, frys, spisar 
och diskmaskiner samt utrymme förberett för 
diskmaskin, bör matta dras in och vikas som 
sockel, h= 50 mm, alternativt utföras med 
separat sockel, fogning ska då ske i golv-
väggvinkel. Matta får inte skarvas direkt 
framför ovan angivna delar.   

- Alternativt används ¨tråg¨ under kyl, frys samt 
diskmaskin. I diskbänkskåp måste tråg 
skapas i eller under för detta alternativ. 

- Anslutning mellan bänkskiva och diskbänk 
utförs med list eller fog. 
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- Skåp över spiskåpa ska ta hänsyn till 
tillgänglighet rensbarhet mm för imkanal. 
utförs enl bilaga Skåp över fläktkåpa - se kap 
2.4. 

- Beakta öppningsbara fönster map 
köksblandarens placering vid fönster. 

- Observera att köksluckor utsätts för stort 
slitage och vattenskador vid diskbänk. 

 2.1.3.2 Kök EL 

Checklista: 

- Kök ska förberedas för framtida installation av 
diskmaskin. 

- Belysningsarmatur monteras i tak och under 
överskåp. 

- Kök förses med uttag bl a för diskmaskin, 
micro och kaffebryggare.  

- Inkoppling spiskåpa. 

 
Tips & råd: 

- Timer för uttag till kaffebryggare. 

- Överväg placering av micro i skåp. 

2.1.3.3 Kök VVS 

Checklista: 

- Kök ska förberedas för framtida installation av 
diskmaskin. 

- Spiskåpa 

- Överskåp ska ta hänsyn till tillgänglighet 
rensbarhet mm för imkanal. 

 
Tips & råd: 

- Placering avluftsdon för grundflöde frånluft 
om möjligt i anslutning till matberedning. 

2.1.4 WC 

2.1.4.1 WC BYGG 

Checklista: 

- Över tvättställ monteras stänkskydd av tex 
kakel. 

- Spegel ovan handfat 

- Ev Badrumsskåp  

- Toalettpappershållare 

- Klädkrok 

- Handdukshängare 4-kroks 

 
Tips & råd: 

-  

2.1.4.2 WC EL 

Checklista: 

- Checklista för BAD tillämpas i lämplig 
omfattning. 

 
Tips & råd: 

-  

2.1.4.3 WC VVS 

Checklista: 
 

Tips & råd: 

-  
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- Checklista för BAD tillämpas i lämplig 
omfattning. 

2.1.5 Förvaringsutrymmen i lägenhet & klädkammare 

2.1.5.1 Förvaringsutrymmen i lägenhet & klädkammare BYGG  

Checklista: 

- Lägenhetsförråd ska ha minst samma 
utrustning som lägenhetsförråd i 
komplementutrymme. 

- Klädkammare förses med utrustning/inredning 
i omfattning motsvarande de garderober den 
ersätter. 

 
Tips & råd: 

- Beakta möjligheten till ett återvinningsskåp 
med torra fraktioner som tidningar, papp etc. 

2.1.5.2 Förvaringsutrymmen i lägenhet & klädkammare EL 

Checklista: 

- Armatur 

 
Tips & råd: 

- Uttag kombinerat med strömbrytare. 

2.1.6 Hall 

2.1.6.1 Hall BYGG 

Checklista: 

- Hatthylla 

- Garderob i mån av plats med klädstång och 
hylla. 

 
Tips & råd: 

- Tåligt golvmaterial 

- Tänkt på stegljud 

2.1.6.2 Hall EL 

Checklista: 

- Porttelefon 

 
Tips & råd: 

-  

2.1.7 Balkong & Uteplats 

2.1.7.1 Balkong & Uteplats BYGG 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

- Beakta att färgade genomsiktliga 
balkongfronter kan färga ljuset inne i rummet. 

2.1.7.2 Balkong & Uteplats EL 

Checklista: 

- Armatur Beakta om hyresgästen själv skall 
styra. 

- Eluttag  

 
Tips & råd: 

- I de fall armatur monteras måste placering 
beaktas så att den inte bländar. 
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2.2 KOMPLEMENTUTRYMME 

2.2.1 Kallvind 

2.2.1.1 Kallvind BYGG 

Checklista: 

- På vindar med bjälklagsisolering ska 
landgångar monteras från uppstigningsluckor i 
bjälklag till takluckor, fläktar, sotningsluckor 
etc.  

- I entré eller på fasad i anslutning till entré ska 
anvisning om var uppstigningslucka är 
belägen finnas. 

 
Tips & råd: 

-  

2.2.1.2 Kallvind EL 

Checklista: 

Oinredd kallvind 

- Belysning 50 lux i gångstråk. 

- Förstärkt belysning utförs vid arbetsställe 300 
lux. 

- Automatik för tändning och släckning. 

- Innan belysning helt släcks ska belysningen 
dämpas till ett ”nattljus” under en inställbar tid. 

- Vägguttag sätts upp. 

 
Inredd vind 

- 1 x dubbelt vägguttag per trapphus som ligger 
kopplat på belysningen (släckt belysning = 
ingen spänning i vägguttaget). 

- Belysning, 100 lux i gångstråk. 

- Armaturer monteras i gångstråk. 

- Automatik för tändning och släckning 

- Innan belysning helt släcks ska belysningen 
dämpas till ett ”nattljus” under en inställbar tid. 

 
Tips & råd: 

-  

2.2.2 Miljö- hus/rum 

2.2.2.1 Miljö- hus/rum BYGG 

Checklista: 

Se Bilagor till kapitel RUM 

RÅDA Miljöhus/miljörum ver 2.0 2017-03-10. 

Koncept för Miljöhus och Miljörum ver 2.0 2017. 

 
Tips & råd: 

-  
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2.2.3 Lägenhetsförråd 

2.2.3.1 Lägenhetsförråd BYGG 

Checklista: 

- Lägenhetsförråd ska märkas med 
lägenhetsnummer. 

- Front- och mellanväggsektioner ska ha sådan 
höjd (till tak) att risk för inbrott undviks, 
mellanrum max 15 cm. Eventuellt kan ett tak 
över förrådet vara en lämplig lösning. 

Frontväggar 

- Väggsektion fabrikat Troax eller likv typ Cetus 
UX450, inklusive dörrsektion med förstärkt 
stomme och 1 låsbleck, dörrbredd 900 mm. 

Mellanvägg  

- Väggsektion fabrikat Troax eller likv typ Cetus 
UR350. 

- Förrådshyllor, komplett med hyllplan, 
galgstång och konsoler, fabrikat Troax eller 
likv.  

 
Tips & råd: 

- Om golv är bottenplatta kan man minimera 
risk för framtida fuktskador och lukt genom att 
montera plasttrall eller liknande. 

- Servicepunkter för installationer undviks inom 
av hyresgäst låst utrymme. 

2.2.3.2 Lägenhetsförråd EL 

Checklista: 

- Belysning 100 lux i gångstråk. 

- Armaturer monteras i gångstråk. 

- Automatik för tändning och släckning. 

- Innan belysning helt släcks ska belysningen 
dämpas ned till ett ”nattljus” under en 
inställbar tid. 

- Kabelstegar monteras inte inne i förråden. 

 
Tips & råd: 

- . 

2.2.4 Trapphus 

2.2.4.1 Trapphus BYGG 

Checklista: 

Skyltning 

- Kan vara digital. 

- Hyresgästregister 

- Anslagstavla 

- Informationstavla, upphängningslist. 

- Separat låsbar anslagstavla/ informationstavla 
för LHF, lokala hyresgästföreningen 

- Namntavla/tidningshållare 

- Namnskylt utvändigt vid entré och i 
kombination med porttelefon. 

- I anslutning till entré / trapphus ska det finnas 
anvisning om var uppstigningslucka till vind är 
belägen. 

 
Tips & råd: 

- Tidningshållare vid respektive lägenhetsdörr. 

 

Hänvisning: 

- Beakta även postboxsystem (se kapitel 1.6 - 
Bilaga Checklista för dig som ska göra inköp 
av fastighetsboxar 
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 2.2.4.2 Trapphus EL 

Checklista: 

Belysning & armaturer 

- Belysningsnivå, 100 lux, på stannplan och 
vilplan. 

- Möjlighet att tidsstyra belysningen från DUC. 

- Armaturer i trapphus som saknar dagsljus: 
Automatik för tändning och släckning. Övrig tid 
ska det finnas ett ”nattljus”. 

- Armaturer i trapphus med dagsljus: Automatik 
för tändning och släckning. 

 
Tips & råd: 

- Den fastljuspunkt som finns i entrén placeras 
så att den lyser på namntavlan. 

- Armaturplacering med tanke på förvaltning, 
byte ljuskälla. 

 2.2.4.3 Trapphus VVS 

Checklista: 

- Temperaturkrav 

- Beakta risk för övertemperaturer i trapphus 
pga värmealstring via fördelarskåp. 

- Beakta placering och omfattning av radiatorer i 
trapphus. 

- Beakta placering och omfattning av luftdon i 
trapphus. 

- Beakta placering och omfattning av eventuell 
stigarledning med uttag. 

 
Tips & råd: 

- Många moderna trapphus blir för varma på 
grund av glaspartier osv, tänk på att ett tydligt 
temperaturkrav kan underlätta. 

2.2.5 Allmän Tvättstuga 

2.2.5.1 Allmän Tvättstuga BYGG 

Checklista: 

- Golv utförs med spolbara ytskikt. 

- För utförande med keramiska plattor på golv 
och vägg, gäller direktiv och krav enligt BBV. 

- RF hörnplåtar till ök 1,2 m för dörrposter samt 
utsatta vägghörn. 

 

Utrustning 

- Vitvaror placerade på stativ.  

- Tvättmaskiner 

- Torktumlare 

- Torkskåp 

- Avfuktare (eventuellt vid torkrum) 

- Mangel 

- Tvättbänk, beakta fri höjd mellan bänk och 
utkastare. 

- Arbetsbänk, väggmonterad med konsoler av 
varmförzinkat stål. 

- Lakanssträckare + hylla 

- Ev. mattvättho 

 
Tips & råd: 

- Som projekteringshjälpmedel användes 
leverantörers dimensioneringshandböcker. 

- Observera tillgänglighetsaspekten vid val av 
maskiner och placering. 

- Maskiner placeras för åtkomlighet runt om, för 
rengöring och service. 
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- Transportvagn, korg och underdel i en enhet 
(OBS dörröppning) 

- Galghängare 

- Sopsäckshållare med lock 

- Städutrustning 

- Informationsskylt 

- Anvisning tvättrutiner 

- Väggmonterad pall, uppfällbar 

- Ev. dörrvakt anpassad till låscylinder för dörr 
till separat tvättavdelning. 

- Bokningstavla  

- Luddlåda  

2.2.5.2 Allmän Tvättstuga EL 

Checklista: 

- Uttag för strykjärn med inbyggd timer och 
jordfelsbrytare. 

- Maskiner ansluts med gummikabel och 
kombinerad säkerhets- och arbetsbrytare.  

- Till tvättmaskiner och torktumlare framdrages 
min 3x16A. 

- Belysning 300 lux vid arbetsplats. 

- Automatik för tändning och släckning. 

- Övrig tid ska det finnas ett ”nattljus”. 

- Elcentral monteras i låsbart skåp med lås för 
GE-nyckel, alternativt i närmsta elrum. 

- Styrningar och ellås vid elektronisk bokning. 

 

Styrning 

- Utrustning ska ha tidsstyrning från egen 
tidkanal via DUC. 

- Tidkanal 1 = Tvättmaskin. 

- Tidkanal 2 = Torkutrustning. 

 
Tips & råd: 

-  

2.2.5.3 Allmän Tvättstuga VVS 

Checklista: 

- Avlopp ska anslutas till separat avloppskar 
("luddlåda") med lättåtkomligt rensgaller.  

- Rengöring av brunnar ska beaktas vid 
skötselprogram för tvättstugor. 

- Golvbrunnar ska placeras med lokalt fall i 
rumsdel. 

- Val av vitvaror och maskintyp påverkar 
installationernas omfattning. 

 
Tips & råd: 

-  
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2.3 TEKNIKUTRYMME 

2.3.1 Fläktrum 

2.3.1.1 Fläktrum BYGG 

Checklista: 

- Där golvbrunn installeras ska helsvetsad 
plastmatta med uppvikt sockel läggas. 

 
Tips & råd: 

-  

2.3.1.2 Fläktrum EL 

Checklista: 

- Belysningen, 300 lux vid arbetsställen. 

- Minst 1 ledigt dubbelt uttag för servicearbeten. 

- 3-fasuttag 16A 

 
Tips & råd: 

- Belysning bör vara närvarostyrd. 

2.3.1.3 Fläktrum VVS 

Checklista: 

- Fläktrummets disposition och serviceytor ska 
medge goda förutsättningar för underhåll och 
service av samtliga installationer. Beakta 
gällande arbetsmiljölagstiftning. Se även 
publikation "Rätt arbetsmiljö för montörer och 
driftspersonal" utgiven av VVS-installatörerna, 
www.vvsi.se och SBUF, www.sbuf.se. 

- Fläkt ska placeras på vindsbjälklag såvida inte 
synnerligen svåra omständigheter föreligger.  

- Landgångar över isolering för tillträde till 
aggregat, rensluckor och spjäll läggs ut där 
vindsplan i övrigt är outnyttjat. 

- Där risk föreligger för läckage från vatten- eller 
ventilationsinstallation ska avlopp installeras. 

- Behov av vatten (utslagsback) i fläktrum 
bedöms från fall till fall. Beakta härvid 
stillastående vatten m a p legionella. 

- Tilluftsfläktar på vind byggs in frostskyddat. 
Beakta bullerreducerande åtgärder m a p 
bjälklag och ev. intilliggande lägenheter. 

 
Tips & råd: 

- Om åtkomlighet så kräver kan lös stege 
placeras i teknikutrymmet.  

2.3.2 Elrum / Elcentral 

2.3.2.1 Elrum / Elcentral BYGG 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

-  
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2.3.2.2 Elrum / Elcentral EL 

Checklista: 

- Belysningen 300 lux. 

- I huvudelrum monteras ett 3-fasuttag 16A. 

- Minst 1 ledigt dubbelt uttag för servicearbeten. 

 
Tips & råd: 

-  

2.3.3 Undercentral 

2.3.3.1 Undercentral BYGG 

Checklista: 

-  

 
Tips & råd: 

-  

2.3.3.2 Undercentral EL 

Checklista: 

- Belysning, 300 lux vid arbetsställen. 

- 1 x 3-fas uttag 16A. 

- Belysning i DUC ansluts till rumsbelysning. 

- Minst 1 ledigt dubbelt uttag för servicearbeten. 

 
Tips & råd: 

- Belysning bör vara närvarostyrd. 

2.3.3.3 Undercentral VVS 

Checklista: 

- Behov av vatten (utslagsback) i undercentral 
bedöms från fall till fall  

- Där risk föreligger för läckage från vatten- eller 
annan utrustning ska avlopp installeras. 

- Golvytan ska vara lätt att hålla ren samt tålig 
mot slitage och vätska. 

 
Tips & råd: 

- Om åtkomlighet så kräver kan lös stege 
placeras i teknikutrymmet. 
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2.4 Bilagor kapitel RUM 

Dessa bilagor finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs) 
 

- RÅDA Miljöhus/miljörum ver 1.0 2015-11-18. 

- Koncept för Miljöhus och Miljörum ver 2.0 2017. 

- Skåp över fläktkåpa (excelfil) dat 2017-03-10. 

 

  

http://www.poseidonprojekt.se/
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3. TEKNISKA INSTALLATIONSSYSTEM 

3.1 EL 

Se även Kapitel 2 Rum. 

3.1.1 Belysning 

3.1.1.1 Belysning Lägenhet 

Checklista: 

- Nivån för omfattning av belysning och 
lamputtag bestäms i respektive projekt. Vid 
nyproduktion beaktas krav enligt svensk 
standard senaste gällande utgåva. 

- Vid ombyggnad bibehålles lamputtag i tak i 
möjligaste mån. Vid nyinstallation placeras ett 
av lamputtagen i centrum av taket. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.1.2 Belysning Allmänna utrymmen 

Checklista: 

- Belysning förses med automatik för tändning 
och släckning. 

- Automatik med inställbar frånslagsfördröjd 
tidstyrning minst 0-2 timmar. 

- Armaturer bestyckas med LED.  

- Nattljus utförs så att belysningsnivå i armatur 
sänkes till cirka 10% av fullt ljus. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.1.3 Belysning Utomhus 

Checklista: 

- Utomhusbelysning tänds och släcks 
behovsstyrt från DUC. 

- Fasadarmaturer bestyckas med LED. 

- Stolparmaturer bestyckas med LED. 

- Armaturen avsäkras i stolpen. 

- Stolpar bör vara galvade, ej målade.  

 
Tips & råd: 

- Förstärkt skydd (rostskydd) på stolpe mot 
hundkiss 

- Dränering måste finnas under varje 
markstrålkastare. 

3.1.1.4 Belysning Nödljusarmatur 

Checklista: 

- Belysningen ansluts inte till jordfelsbrytare. 

- Batteri för nödljusarmatur monteras i 
armaturen. 

- Nödljusbelysning ansluts till egen säkring. 

 
Tips & råd: 

-  
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- I större belysningsanläggningar för nödljus 
placeras centralenheten för 
nödkraftanläggningen i fastighetens elrum. 

3.1.1.5 Belysning Ljuskällor 

Checklista: 

- LED, färgtemperatur 3000K. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.2 Kanalisation 

Checklista: 

Allmänt 

- För framtida installationer förläggs ett 
reservrör Ø 20 från källarplan till varje 
lägenhet. 

- Mellan källare och vind förläggs minst 3st 
reservrör Ø 32. 

- Kabelstegar bör inte monteras inne i 
lägenhetsförråd. 

- Mellan byggnader förläggs minst 3 st reservrör 
Ø 50. 

- Reservrör förses med dragtråd och märkning 
som anger vart de går. 

- För mätning av varmvatten till lägenheter 
förläggs rör Ø 16 till varje mätare. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.3 Kraft 

3.1.3.1 Kraft Lägenhet 

Checklista: 

- Nivån för omfattning av uttag bestäms i 
respektive projekt. Vid nyproduktion beaktas 
krav enligt svensk standard senaste gällande 
utgåva. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.3.2 Kraft Allmänna utrymmen 

Checklista: 

- Uttag, 2- vägs med inbyggd jordfelsbrytare. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.3.3 Kraft Teknikutrymmen 

Checklista: 

- Uttag ska vara 2- vägs med inbyggd 
jordfelsbrytare. 

 
Tips & råd: 

-  
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- I tekniska utrymmen med egen elcentral 
godtas att jordfelsbrytare är placerad i 
elcentral. 

3.1.3.4 Kraft Julgransuttag 

Checklista: 

- Julgransuttag får inte monteras i julgransfot. 
Styrning lika ytterbelysning. 

- Uttag med inbyggd jordfelsbrytare. 

 
Tips & råd: 

- Lämplig placering är på närliggande 
belysningsstolpe eller husfasad. 

3.1.3.5 Kraft uttag till motorvärmare 

Checklista: 

- Timeruttag med inbyggd jordfelsbrytare och 
10A automatsäkring. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.4 Elcentral / Fastighetscentral 

Checklista: 

- Minst 20 % reservutrymme i volym och 
säkringsgrupper. 

- Elcentral i allmänna utrymmen monteras i 
låsbart skåp med lås för GE-nyckel. 

- Tidkanaler hämtas från DUC. Manöverbrytare 
för tidkanaler. 

- Manöverbrytare som har automatikfunktion 
ska vara kopplade över Hand-0 Auto. 

- Manöversäkring i den elcentral 
manöverbrytaren är monterad. 

- Brytare och reläer märks i klartext vid 
apparaten. 

- Samtliga ledningar ansluts med plintar, även 
reservgrupper. 

- Knivsäkringar föregås av separat brytare. 

- En halv moduls luftspalt mellan reläer och 
kontaktorer. 

- Belysning och uttag får inte läggas över 
samma jordfelsbrytare. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.5 Elcentral / Lägenhet 

Checklista: 

- Normcentral, färg vit och försedd med huv. 

- Mediaskåp för bredbandsutrustning i 
kombination med elcentralen utförs så det 
finns gott om plats för kraftuttag och 
bredbandsutrustning. 

 
Tips & råd: 

- Mediaskåp bör vara minst 400x800 (bxh) och 
försedd med 4 st kraftuttag. 
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3.1.6 Tele / TV / Datakommunikation 

3.1.6.1 El rikstelefon  

Checklista: 

- Vid ombyggnation bestämmes för respektive 
fall om befintligt telefonnät ska vara kvar eller 
inte. 

- Vid nybyggnation ingår telefoni i 
bredbandsnätet. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.6.2 Kabel-TV 

Checklista: 

- Vid ombyggnation demonteras befintligt kabel-
TV nät. 

- Vid nybyggnation ingår TV i bredbandsnätet. 

 
Tips & råd: 

- Innan demontering kontrollera att det inte 
finns när för marksänd TV i fastigheten. Gäller 
i första hand blockuthyrda fastigheter. 

3.1.6.3 Bredbandsnät 

Checklista: 

- För internet, telefoni och TV tjänster samt 
fastighetstjänster installeras ett fiber nät. 

- Nätet ansluts till Framtidens Bredbands nät. 

- Ett fiberpar förläggs från nodrum/nodskåp till 
varje lägenhet och lokal samt till fastighetens 
huvudelrum. 

- I lägenheter avslutas fiber i mediaskåpet.  

- Material och utförande nodrum/nodskåp och 
fibernät se projekteringsanvisningar för 
Framtidens Bredband. 

- Inom lägenheter och lokaler förläggs ett 
bredbandsnät typ Kat 6E. 

- Nivån för omfattning av datauttag i lägenheter 
bestäms i respektive projekt. Vid nyproduktion 
beaktas krav enligt svensk standard senaste 
gällande utgåva.  

- Korskopplingspanel monteras i mediaskåpet. 

- För fastighetens tekniska nät förläggs ett 
bredbandsnät typ Kat 6E. Alla teknikrum för El 
och VVS förses med dubbla datauttag. 

- Korskopplingspanel för fastighetens tekniska 
nät placeras i elrum. 

 
Tips & råd: 

- Mediaskåpet kan utföras som en del i ett 
högskåp eller i en kapsling i kombination med 
lägenhetens elcentral. 

- Placering i högskåp samordnas så att 
bredbandsutrustning och lägenhetens 
elcentral placeras i skåpets överkant. 
Kapsling i kombination med elcentral se 
elcentral för lägenhet. 

3.1.6.4 Passersystem 

Checklista: 

- Systemet hanterar porttelefon, 
passerkontrollsystem, tvättstugebokning samt 
informationstavlor, elektroniska namntavlor, 
mm. 

 
Tips & råd: 

- Kontakta Framtidens IT i uppstartsskedet. 

- Ev stäm av systemval med IT-rådet. 
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- Systemet ansluts mot Poseidons server och 
klientsystem via Framtidens Bredband. 

- Programmering enligt Poseidons 
programmeringsstandard. 

- Beröringsfria taggar numreras 1,2,3 osv i de 
fall hyresgäster får fler. 

- Centralenheter för de olika systemen 
monteras i elrum. 

- Vid centralutrustningen monteras nätschema 
för respektive anläggning. 

3.1.6.5 Porttelefon 

Checklista: 

- Vid placering av portregister och 
våningsapparater, beakta tillgänglighet för 
funktionshindrade. 

- Porttelefonregister 

- Front utförs i eloxerat aluminium eller 
likvärdigt. 

- Frontplåtar och namntavlor fästs med skruv 
eller annan anordning som kräver 
specialverktyg. 

- Bostads AB Poseidon emblem samt 
gatuadress i fronten. 

- Knapparna typ vandalsäkra. 

- Kodlåstablå / kortläsare infälls i fronten. 

- Om möjligt monteras porttelefonregister 
infälld. Vid utanpåliggande montage förses 
register med extra kraftiga infästningar. 

- Porttelefonregister utformas antingen med 
namntavla vid varje knapp eller med 
lägenhetsnummer vid varje knapp och separat 
namntavla intill tablån. 

- Kodlåstablå / kortläsare och elektroniska 
namntavlor ska integreras med passersystem. 

- Våningsapparat 

- Ringsignal ska kunna stängas av.  

- I de fall då entrèsignal till lägenhet är elektrisk, 
ska ringsignal urskilja sig från anropssignal 
från portregister. 

 
Tips & råd: 

- Våningsapparat: placering beaktas så att 
sladd till luren inte kommer framför/över 
annan apparat, t ex strömbrytaren. 

- Beakta mobiltäckning vid val av system. 

- Porttelefon, beakta bländning av display i 
solljus. 

- Täckbricka bakom våningsapparat. 

3.1.6.6 Passerkontrollsystem 

Checklista: 

- Dörrar till allmänna - och tekniska utrymmen 
förses med ellås. 

- Dörrar med automatöppnare förses med 
elslutbleck. Övriga förses med 
eltryckesfunktionslås. 

- Trapphusentré dörrar förses med kraftigt 
elslutbleck. 

 
Tips & råd: 

- Ny typ av ellås, magnetlås beaktas. 
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- Beröringsfri kortläsare på utsidan. Tryckknapp 
på insidan. 

3.1.6.7 Tvättstugebokning 

Checklista: 

- Elektronisk bokningscentral styr access till 
tvättstuga samt även till respektive tvätt 
utrustning i de fall maskinerna tillåter detta.  

- Bokning ska även vara möjlig via internet. 

 
Tips & råd: 

- Styrning av respektive maskin kräver 
inmonterat interfacekort i maskinen. 

3.1.7 Hiss 

Checklista: 

Allmänt 

- Hissautomatik, kollektiv vid nedfärd. 

- Manöverpanel i korg och kallelseknappar 
utförs med täckplåt och knappar av metall, all 
text graveras. 

- Vid nyckelmanövrering används "vandalsäker" 
nyckelbrytare. 

- Nödtelefon, tvåvägs kommunikation, kopplas 
via mobiltelefonnätet till av Bostads AB 
Poseidon anlitad larmcentral. SIM kort 
tillhandahålls av Bostads AB Poseidon. 

- Skruvar som är synliga för hyresgäst, ska 
endast kunna öppnas med specialverktyg. 

- Byte av ljuskälla i hisskorg från insida korg. 

- LED-belysning i hisskorg förses med 
automatik som släcker ner belysningen när 
hissen inte är i drift. 

- Dörrmaskineri dimensioneras för normal drift 
400.000 starter/år. 

- Drivsystem dimensioneras för 180 
starter/timma. 

- Överlastfunktion ska uppfylla krav på prov 
utan last vid årlig återkommande besiktning. 

 
Tips & råd: 

- Servicearbeten, se även PM för 
servicearbeten på hissar inom Bostads AB 
Poseidons fastigheter. 

- För att minska antalet körningar bör hiss 
stanna kvar i det plan dör den sist stoppat tills 
ny kallelse kommer.  

3.1.8 Material 

3.1.8.1 Material - Kablar 

Checklista: 

- Halogenfritt och blyfritt installationsmaterial 
ska användas. 

- Infälld installation och ledningar i mark ska 
förläggas i rör. 

 
Tips & råd: 

-  
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3.1.9 Utrustning / Tillbehör 

Checklista: 

- Täcklock för samtliga uttag (el, telefon, data 
etc) ska vara i samma kulör. 

- Rörelsevakter ska vara av typ med montering i 
fast läge. Rörelsevakt på ledbar arm får ej 
förekomma. 

- I allmänna utrymmen monteras slagfasta 
strömställare och uttag. 

 
Tips & råd: 

-  

3.1.10 Laddstolpar 

Kapitel under framtagande! 

3.1.11 Solceller 

Kapitel under framtagande! 

3.1.12 Dokumentation (El) 

Kapitel under framtagande! 
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3.2 VVS GENERELLA KRAV, SAMMANSATTA SYSTEM 

För generell systemuppbyggnad gällande respektive system hänvisas till kap 3.2.6  Bostads AB 
Poseidons Målbilder som finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs). 

3.2.1 Nybyggnation Generella krav 

- Följande parametrar ska beaktas vid projektering: 

- Brukarkrav klimat och komfort. 

- Förvaltningskrav. 

- Energikrav. 

- Energiförsörjning och energibehov. 

- Effektbehov. 

- Ventilationsbehov. 

- Luftbehandlingsprincip. 

- Anslutningspunkter och höjder för vatten, dagvatten, avlopp samt kulvertar. 

- Teknikrum, utformning, storlek och placering. 

- Miljökrav. 

- Tänk på systemlogistik. Teknikrums och huvudkomponenters placering i byggnaden är viktigt för 
bra funktion, enkelt underhåll och god energiprestanda. Systemsymmetri bör eftersträvas för goda 
driftförhållanden och god injusterbarhet.  

- Schakt, kanalisationsvägar och slitsar, storlek, placering och utformning  

- Lägen för schakt och slitsar ska vara anpassat utifrån lägenheternas planlösning och dess interna 
möjligheter för kanalisation. Storleken på dessa ska medge försörjning med låga tryckfall och 
minimerad oönskad värmeöverföring med god servicebarhet och utbytbarhet. Observera 
servicepunkter som måste vara åtkomliga för förvaltningen. 

- Sektionering ska utföras så att lämpligt valda delar kan stängas för service och underhåll. 
Sektioneringen ska också bidra till en god injusterbarhet. 

- Klimatskal och dess påverkan på installationernas utformning, exempelvis fönsterytor, 
energiförbrukning, kylbehov, köldbryggor etc. 

3.2.2 Ombyggnad Generella krav 

- Vid ombyggnation ska befintliga systems funktion, status, drifthistorik och system-dokumentation 
inventeras och dokumenteras, exempelvis filmning avlopp. 

- Hämta drifthistorik och drifterfarenhet förvaltning. 

3.2.3 Påverkan på andra discipliner 

- Arkitekter måste i tidigt skede beakta installationers utformning samt kanalisation. Därför ska en 
principiell utrymmesdispositionsplan för teknisk installation i byggnaden alltid framarbetas i samråd 
med sakkunnig. 

- Teknikrum. Optimeras med tanke på antal huskroppar mm. Undercentral och ventilationsaggregat 
ska vara anpassade till respektive huskropp. Om möjligt bör undercentralen ej försörja mer än ca 
80 lägenheter. Ventilationsaggregatens storlek ska optimeras i förhållande till antal försörjda 
lägenheter map reglering och platsbehov. 

- Yttre markanläggning/landskapsarkitektur map yttre VA, LOD, kulvertar o.d. 

- Som underlag för dimensionering och systemutformning bör ett rumsfunktionsprogram (RFP) tas 
fram som samordnar krav och behov inom projektet. RFP ska bl.a. redovisa dimensionerande 
laster såsom antal personer, värmelaster, ytor, ljudkrav, behov av tappvatten, avlopp, värme, till- 
och frånluft samt temperaturkrav för respektive rumstyp.  

http://www.poseidonprojekt.se/
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- Transmissionsförlustberäkning ska även ta hänsyn till köldbryggors inverkan. 

- Typlägenhet bör redovisas där alla tekniska lösningar finns med. T.ex. ett fönster med radiator där 
allt är med foder, rör, radiator, tilluftsdon, el, fönsterbänk, gardininfästningar, schakt, fördelarskåp, 
köksinredning, tvättmaskiner, spilltrattar, golvbrunnar etc. 

- Fönsterbröstningar.  

- Komfortberäkningar, värmelaster, interna och externa, exempelvis vid större glasytor. 

- Eleffektbehov för VVS-installationer. 

- Brandskyddsprinciper. 

- Akustik, ljud och vibration. 

- Mätsystem vatten och energi. 

- Fördelarskåps och installationsslitsars placering och storlek samt ytskikt. 

- Utformning av köksventilation map systemuppbyggnad. 

- Energi- och LCC-beräkningar. 

- Byggnadens konstruktion gällande takhöjder, undertak, håltagningar etc. 

- Tillträdesvägar, intransport 

- Installationers inverkan på klimatskal och gestaltning. 

- Laster, fysiska. 

- Vattenskadesäkerhet ska beaktas redan under förprojekteringsskedet och då i samverkan med 
övriga projektörer. Behov av sakkunnig avgörs inom projektet. 

3.2.4 Krav / Riktlinjer / Standarder 

För samtliga normer gäller senaste utgåva. 

- Miljökrav enligt Sunda hus. www.sundahus.se  

- Samtliga tappvatteninstallationer samt värmeinstallationer ska utföras i enlighet med Säker Vatten. 
www.sakervatten.se 

- Rör i rör-installationer ska vara godkända enligt Nordtest NT VVS 129. 

- "Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersonal" utgiven av VVS-installatörerna, www.vvsi.se och 
SBUF, www.sbuf.se 

- Deformationskontroll av självfallsledning av PE och PP ska utföras enligt Svenskt Vatten. 

- Svenskt Vattens Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av 
plast. 

- Färgfilmning av avloppsledning ska utföras och dokumenteras digitalt i enlighet med Svenskt 
Vatten. 

- Utförande golvbrunnar enligt GVK respektive PER, klass VT och fabrikantens anvisningar. 

- Normbrunn, senaste upplaga. ”Normförfarande vid utförande av vatten- och energibrunnar” (SGU) 

3.2.4.1 Energikrav 

- Beakta taxekonstruktion med avseende på exempelvis effekttaxa, returtemperaturtaxa mm. 

- Produkter ska följa Ekodesigndirektivet. 

- Hög verkningsgrad vid aktuella driftpunkter. 

- Krav och riktvärden, ambitioner. 

- Energislag. 

- Effekter. Minimera behov av momentana toppeffektuttag med hänsyn till taxekonstruktion. 

- Mätning och kontroll. Beakta möjlighet för mätning och uppföljning av ställda energikrav. 

- Återvinning. 

- Drifttider. 

http://www.sundahus.se/
http://www.sbuf.se/
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3.2.4.2 Life Cycle Cost 

- LCC-kalkyl ska beakta inköps-, energi- och underhållskostnader. 

- Metodik fastställs tidigt i respektive projekt. 

- Indata fastläggs tidigt i respektive projekt. 

- Verktyg för analys och bedömningsgrunder. Programvara för beräkning och dess 
bedömningsgrunder fastläggs. 

3.2.4.3 Individuell Mätning & Debitering 

- Målsättning och ambition. 

- Teknik. 

- I varje lgh ska det monteras mätare för all förbrukning av varmvatten. 

- Mätarna ska vara typgodkända och installeras enligt tillverkares anvisningar. Högsta möjliga 
mätklass ska eftersträvas, dock lägst metrologisk klass B. 

- Mätning av varje lägenhets enskilda varmvattenförbrukning ska om möjligt ske via mätare 
placerade i centrala rörschakt åtkomliga från allmänna ytor.   

- I varje lgh ska det monteras eller förberedas för KVM. Avgörs från projekt till projekt 

- I varje lgh ska det om rimligt förberedas för energimätning 

3.2.4.4 Materialkrav 

- Vid material- och produktval ska entreprenör verka för att energianvändning samt utsläpp av 
miljöstörande ämnen minimeras. 

- Alla produkter ska monteras enligt respektive fabrikants anvisningar. Observera eventuell 
expansion pga temperaturväxlingar. 

- Om ej annat anges ska produkter vara av fabrikat vanligt förekommande i Sverige med lätt 
tillgängliga reservdelar, svensk dokumentation samt service- och försäljningsorganisation i Sverige.  

- För komponenter med likartad funktion ska samma fabrikat väljas. 

- Samtliga komponenter i tappvattensystem ska vara i avzinkningshärdigt utförande 

- Komponenter på tappvattensystem ska i möjligaste mån vara blyfria. 

- Miljöbedömning ska utföras i enlighet med Sunda Hus bedömningssystem. 

- Lägsta miljöklass enligt BSK07 för installationer är miljöklass C2 inomhus och C4 utomhus.  

- Samtliga rör, apparater och komponenter ska vara PVC- och halogenfria. 

3.2.4.5 Komfortkrav 

- Lägenhet 20°C. 

- Badrum/våtrum bör vara varmare än övrig lägenhet med hänsyn till fukt och komfort.   

- I badrum/våtrum med golv, tak och/eller yttervägg mot klimatskärm ska värmare installeras.  

- Trapphus 18°C. Se upp med stora glasytor och väderstreck som kan medföra varma trapphus. Att 
ventilera bort värmen räcker oftast inte till utan byggtekniska åtgärder måste göras. 

- Tvättstuga 18-26°C. Möjlighet till forcerat flöde vid för hög temperatur. 

- Teknikrum 18-26°C. Möjlighet till forcerat flöde vid för hög temperatur. 

- Garage i bostadshus: Rekommendationen är att garage i bostadshus har min.15°C med hänsyn till 
omkringliggande ytor. 

- Miljöhus 5°C. Rum ska värmas för att motverka halkrisk.  

- Samtliga undertempererade ytor som ventileras kan påverka angränsande rum och medföra 
frysrisk. 

- Miljörum i bostadshus, beakta omgivande utrymmen map lukt och temperatur. 

- Yttemperatur golv min +18°C -max +27°C. 
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3.2.4.6 Ljudkrav 

- Ljudkrav avgörs i respektive projekt.  

- Ljudprovning ska dokumenteras. Omfattning avgörs av akustiker/ljudkonsult.  

- Fortplantning av vibrationer från installationer som ger upphov till ljud får ej förekomma 

- Samtliga rör- och kanalanslutningar till maskiner ska utföras mjuka för att undvika fortplantning av 
ljud/vibrationer. Gäller även maskinens upphängningar/placering i bjälklag och väggar.  

- Observera att även elstegar o.d. ej fästs direkt i apparater som kan medföra vibrationer. 

3.2.4.7 Brandkrav 

- Brandsakkunnig avgör princip för brandskydd. 

- Utrymningsvägar samt brandceller redovisas på ritning. 

- Beakta materialval och ytskikt i utrymningsvägar. 

- Trapphusklasser och eventuella stigarledningar för vattenposter.  

- Dontryckfall map rökgasmotstånd. 

- Ljudfälla kan med fördel användas som del av så kallat L-mått. 

- Samtliga håltagningar i brandceller ska tätas provisoriskt fram tills att den permanenta 
brandtätningen monteras. 

- Vid ombyggnation bör översyn befintligt brandskydd utföras inom entreprenadområde. 

3.2.4.8 Krav på arbetsmiljö 

- "Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersonal" utgiven av VVS-installatörerna, www.vvsi.se och 
SBUF, www.sbuf.se. Ska ses som ett komplement till AFS. 

- Arbete på yttertak med t.ex. fläktar ska undvikas. 

- Vid bef byggnader bör översyn takskydd göras. 

3.2.4.9 Varsamhet- och renhetskrav 

- Plaströr som förläggs synligt ska skyddas för sol och mekanisk påverkan t.ex. städning. 

- Alla rör och kanaländar samt golvbrunnar ska förses med skyddslock fram till driftsättning. 

- Kanaler, rör och övriga sakvaror som byggs in i anläggningen ska levereras och förvaras 
förseglade och hanteras så att skador på ytskikt m.m. ej sker på byggplatsen. 

- Vid dag för slutbesiktning ska hela luftbehandlingssystemet vara synbart rent och helt fritt från 
byggdamm. 

- Avsyning av entreprenadområde bör ske innan arbetena påbörjas. 

- Samtliga ytor ska ha erforderlig skyddstäckning med hänsyn till skador. 

3.2.4.10 Täthetskrav vid genomföringar 

- Samtliga genomföringar ska redovisas och klara av brand, ljud och luktöverföring. 

- Hylsor och väggbrickor ska monteras vid genomföringar. Alla genomföringar i våtrum ska göras 
med väggbrickor som är anpassade till rörmaterialet. 

- Plastbrickor får inte förekomma.   

- I våtrum ska alla tätningar utföras med transparant, neutralhärdande och mögelresistent 
silikonfogmassa och anbringas kring och i dammfria skruvhål. 

- Rörgenomföringar i väggar och bjälklag ska utföras så att stum kontakt med byggnadsdel ej 
uppstår. 

http://www.sbuf.se/
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3.2.4.11 Utrymmesplanering 

- Anläggningen ska vara servicevänlig och ge god möjlighet att utföra skötsel, underhåll och utbyten 
av material. Framkomligheten ska vara god. VVS-branschens arbetsmiljökommittés handledningar 
ska följas där så är möjligt. Observera att Göteborg Energi har särkrav på utrymmen. 

- Samtliga spjäll, ventiler, rensluckor och övriga komponenter för reglering, injustering, mätning etc. 
och som har ett service- och underhållsbehov ska vara åtkomliga från allmänna ytor via 
inspektionsluckor eller liknande. 

- Komponenter för reglering, mätning, injustering o.d. ska vara avläsningsbara och medge manöver. 
Avstängningsmöjlighet ska finnas för enkelt underhåll. 

- Tillse att största tekniska produkt ska kunna transporteras in/ut för byte utan att byggkonstruktionen 
påverkas större omfattning. 

3.2.4.12 Tillträde, avisering och störning 

- Samtliga aviseringar ska ske på Bostads AB Poseidons brevpapper med kontaktuppgifter till 
Husvärd samt ansvarig entreprenör. Information bör ske i respektive brevlåda samt anslås i 
trapphus. 

- Hyresgäster ska i god tid informeras om entreprenad gällande syfte och tidplan samt risker för 
störningar såsom buller och avstängningar av värme och vatten. Gäller även inskränkning av trafik 
till och från fastigheten samt parkeringsytor. 

- Begäran om tillträde till lägenhet och privata utrymmen ska aviseras i god tid. Poseidons 
representant ska godkänna tidplan, hyresgäst-information och aviseringar i samråd innan 
entreprenadstart. 

- Inga tillfälliga materialupplag eller skräp får under några omständigheter blockera tillträde trapphus, 
utrymningsvägar och övriga allmänna ytor. 

3.2.4.13 Teknikrum 

- Ska utrustas med brunn, Utslagsback, blandare, slanghylla med slang och spolmunstycke som 
klarar rummets yta. Främst gäller detta UC men även vissa stora fläktrum eller utrymme med 
batteri. 

- IP-uttag ska finnas, omfattning projektstyrt. 

3.2.4.14 Legionella 

- Risken ska minimeras och vara prioriterad. 

- Verka för minsta möjliga yttre påverkan på systemtemperaturer. 

- Vid förläggning av rör med olika systemtemperaturer ska hänsyn tas till oönskad värmeöverföring, 
gäller t.ex. i schakt. Placering och isolering är viktiga faktorer. 

- Före VVC-pumpar i UC ska sitta en avtappningsledning med slangförslutning för spolmöjlighet av 
VVC-system. 

- Ledningar med varaktigt stillastående tappvatten ska ej förekomma. 

- Systemtemperaturer på tappvarmvatten ska vara max 65°C i framledningstemperatur och min 50°C 
i returtemperatur VVC.  

- I system bör utredas möjlighet till periodiserad avdödning av legionellabakterier. Exempel på åtgärd 
kan vara genom temperaturhöjning under viss tid (observera då skållningsrisk). 

3.2.4.15 Vattensäkerhet 

- Vattenskadesäkerhet ska beaktas redan under förprojekteringsskedet. 

- Vid installation är det av yttersta vikt att montaget samverkar med övriga byggtekniska system. 
Montageanvisningar och dess tillgänglighet är krav. 
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- Säker Vatten-föreskrifterna ska följas. Montörerna ska vara utbildade och auktoriserade med 
legitimation. 

- Golvbranchens våtrumskontroll, GVK. 

- Byggkeramikrådets branchregler för våtrumskontroll, BBV. 

- Ur ett vattenskadeperspektiv kan golvavlopp typ ränna vara ett alternativ till golvbrunn. 

3.2.5 Märkning, kontroll, dokumentation mm 

3.2.5.1 Märkning 

- I respektive projekt ska märkstruktur tas fram i tidigt skede och ska inarbetas i 
förfrågningsunderlag.  

- Innan tillverkning av skyltar m.m. ska skylt- och märklista upprättas och godkännas av beställaren. 

- Märkning samordnas så att samma systembeteckningar används på VVS-ritningar som i drift- och 
underhållsinstruktioner.  

- Motordata anbringas så att de kan avläsas under spänning utan ingrepp i anläggning. 

- Dörr till teknikrum ska märkas med rummets ändamål.  

- Märkning av brandtätningar ska avgöras i respektive projekt. Dessa ska dokumenteras på 
planritning avsedd för ändamålet. 

- I teknikrum ska finnas anslaget inplastade principscheman/driftkort. Se även drift- och 
underhållsinstruktionerna. 

- Ventil märks med märklapp av häftplast av beständigt material, med förtryckt bokstav resp. siffra. 

- För vattenventiler ska text lyda S1, S2 osv. Vid två eller tre rör av KV, VV och VVC sätts märkning 
på en av dem.  Reglerventil ingår i samma grupp. 

- För värmeventiler ska text lyda V1, V2 osv. Vid tillopp och retur sätts märkning på en av dem.  
Reglerventil ingår i samma grupp. 

- Reglerventilers injusteringsdata anges på gul märktejp med svart text. 

3.2.5.2 Provning 

- Samtliga system/funktioner vilka berörs av entreprenaden ska provas och injusteras så att 
föreskriven funktion och kapacitet erhålls med hänsyn tagen till funktionssamband och årstids- samt 
driftberoende belastning. 

- System som kommer att byggas in, ledningar i mark mm ska täthetsprovas före inbyggnad. 

- Samordnad provning bör utföras. Funktionsprovningen bör extern resurs leda, samordna och 
utvärdera provningen. Ska avgöras i respektive projekt. 

- Rörledningar för tappvatten, och värme ska tryck- och täthetskontrolleras. Beakta risker vid 
provtryckning av äldre system. Okulär besiktning kan vara ett alternativ. 

3.2.5.3 Kontroll 

- Sakkunnig ska i tidigt skede verifiera att egenkontrollen är signifikant för såväl utförande som 
funktion. 

3.2.5.4 Injustering 

- Alla injusteringar ska protokollföras. 

- Samtliga mätningar och injusteringar ska dokumenteras med ansvarig, tidpunkt, mätmetoder och 
instrumentuppgifter, aktuell väderlek samt utetemperatur. Beställaren skall beredas tillfälle att delta 
i all injustering. 

- I första hand ska de protokoll som finns redovisade i AMA användas. 
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3.2.5.5 Dokumentation 

Allmänt 

- Installationer med dolt montage kan dokumenteras via digital fotografering. Samtliga kort ska 
märkas med plats och tidpunkt för identifikation. 

- Inställningsvärden på anordningar ska dokumenteras och om möjligt märkas på komponent så att 
justerat värde med lätthet kan återställas. 

- Genomföringar och brandtätningar och dess tätningsmetod ska dokumenteras. Ansvarig utförare 
ska alltid anges. 

- Innan entreprenad i befintlig byggnad bör entreprenör fotodokumentera befintliga skador. 

 

Bygghandling 

- Bygghandlingar 90, senaste utgåva ska gälla. 

- Bygghandlingar ska finnas tillgängliga för granskning samt godkända innan entreprenadstart. 

- VVS-beskrivning enligt AMA, senaste utgåva ska gälla. 

- Ritningar ska ha god läsbarhet i A1 men även i A3 format. Se kap 1.6 - Bilaga ” 
Dokumentationsanvisningar ver 1.3 2016”. 

- Samtliga brandtätningar ska dokumenteras i läge och med unika ID på planritning. 

- Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för samtliga installationer: 

- Principschema och stamscheman med inställningsvärden. 

- Planritningar i skala 1:50.  

- Planritningar över fläktrum, apparatrum och fritt uppställda aggregat i minst skala 1:20. 
Erforderliga sektioner för att öka ritningars tydlighet ska upprättas. Teknikrum ska 
redovisas med minst 4st snitt eller elevationer. Skala 1:20.  

- Detaljritningar över installationer i schakt utförs i skala 1:10. 

- Dispositionsplan för teknikrum ska upprättas och redovisas för beställaren med 
skrafferade arbetsområden, måttsatta placeringar av komponenter i rummet samt 
utgående och inkommande ledningsnät. Utöver detta ska disponibel yta finnas för 
framtida installationer.   

- Schaktnumrering ska tydligt framgå av ritningarna. 

- Dimensionerande förutsättningar för huvudkomponenter typ sannolika flöden, totalflöden, 
tryck, effekter och injusteringsvärden ska anges på ritning som totala värden, för varje 
grupp och för varje enskild apparat. Värdena anges i kPa, l/s för värme- och 
vattensystem och Pa, l/s för luftbehandlingssystem. 

- Allt som har ett montagekrav vad gäller placering och raksträckor (mätare, givare, pump 
etc.) ska redovisas med mått.   

- Diskbänksskåpets innehåll med installationer. 

- Badrum med elevationer för varje vägg med installationer. 

- Fördelarskåp med allt sitt innehåll. 

- Redovisning av radiatorer och dess injustering i separat handling, se kap.3.5.1.5. 

 

Beräkningar som ska redovisas 

- Värmeeffektbehov med dimensionering av uppvärmningsanordning för värme och ventilation. 

- Dimensionering av VA-installation. Dimensionering ska ske genom beräkning. 

- Dimensionering av rörsystem för värme, tappvatten samt VVC, kyla samt kanaler för luftbehandling. 

- Värmeförluster från rör och kanaler. 

- Dimensionering gällande ljud från installationer. 

- Dimensionerande tryckfall över komponenter. 

- Rörexpansion. 

- LCC-beräkningar. 

- VVC-beräkning med temperaturförluster. 
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- Beräkningsmetodik och dokumentering gällande radiatorinjustering, se vidare kap. 3.5.1.5 
Injustering. 

 

Granskningshandling 

- Alla konstruktionskrav som ställs i ramen ska även redovisas i granskningshandlingar. T.ex. 
dimensionering av rör och kanaler. Beställaren ska alltid beredas tid för granskning av dessa. 
Observera att granskningshandling ska vara kvalitetskontrollerad och samordnad innan utskick för 
granskning. 

 

Relationshandling 

- En omgång papperskopior insatta i A3 träryggspärmar. Varje pärm ska förses med märkning på 
pärmens rygg, innehållsförteckning samt flikar. 

- Handlingar i digitalt format. Ritningar upprättade i CAD sparas dels i dwg-format samt PDF-format. 
Övriga handlingar sparas i ursprungsformat samt PDF-format. Samtliga digitala relationshandlingar, 
driftinstruktioner och underhållsinstruktioner ska vara av samma typ, språk, dataprogram och 
version. 

 

Drift- och underhållsinstruktioner 

- Drift- och underhållsinstruktioner upprättas i enlighet med Bilaga Drift- och underhållsinstruktioner 
2016-09-16 – se kap 3.2.6. 

- Befintlig dokumentation för delar ej ingående i ny entreprenad ska om möjligt integreras i ny DU-
handling. 

- Gemensam allmän information samlas under gemensamma flikar och specifika data samlas under 
separata flikar samt innehållsförteckning. Färdiggranskade, kompletta och godkända DU-
instruktioner ska överlämnas senast vid tillfälle för slutbesiktning. Underlaget sammanställs i 
separata A4-pärmar samt digitalt. 

- Det gemensamma språket för all dokumentation och utbildning är Svenska. Detta gäller samtliga 
delmoment, produkter, system och programvaror. 

- Skylt- och märklista ska finnas tillgänglig i DU-handling. 

- Informationen till personalen ska utföras med för anläggningen upprättad driftinstruktion som grund 
och bestå av två huvuddelar: 

- Teoretisk genomgång ska ske snarast i anslutning till driftövertagande. 

- Genomgång på platsen vid två tillfällen, dels i anslutning till driftövertagande och dels vid 2-
årssyn/besiktning. 

- Genomgången ska ledas av en i projektet väl insatt person med stor lokal- och teknikkännedom. 

 

Driftoptimering och avhjälpande av fel under garantitid 

- Definiera verktyg för uppföljning, optimering och verifiering av funktion färdig anläggning 

- Föreskriv möten för optimering under garantitid, exempelvis första värmeperioden. Med på mötena 
ska vara berörda entreprenörer, SÖE, RE samt VE, driftansvariga Poseidon, fastighetsingenjör, 
representant energigruppen samt ansvariga konsulter. 

- Mötena ska hantera mätbara krav, energimål, funktion och eventuella driftavvikelser.  

- Mötena ska resultera i avstämning av anläggningens status, preliminära mätbara resultat samt 
eventuella behov av, och tidplan för korrigeringar och felavhjälpande.  
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3.2.6 Bilagor kapitel VVS GENERELLA KRAV, SAMMANSATTA SYSTEM 

Dessa bilagor finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs) 
 

 
- Poseidons Målbilder: 

- V5-8-101 Frånluftsvärmepumpsystem - brine - 2016-09-16 

- V5-8-102 Frånluftsvärmepumpsystem - ej brine - 2016-09-16 

- V5-8-103 Ventilation – FTX-system - 2016-09-16 

- V5-8-104 Ventilation – F-system - 2016-09-16 

- V5-8-105 Mätning och Tekniska system - 2016-09-16 

- V5-8-106 Tappvattensystem - 2016-09-16 

- V5-8-107 Värmesystem - 2016-09-16 

- V5-8-108 Avloppssystem - 2016-09-16 

- V5-8-109 Teknikrum 2016-09-16 

 

- V-DUUI001 Drift- och underhållsinstruktioner 2016-09-16 

  

http://www.poseidonprojekt.se/
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3.3 TAPPVATTENSYSTEM  

För generell systemuppbyggnad gällande respektive system hänvisas till kap 3.2.6  Bostads AB 
Poseidons Målbilder som finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs). 

3.3.1 Generellt 

3.3.1.1 Systemuppbyggnad / kanalisation 

- Kall- och varmvattenrör ska installeras och isoleras så att oönskad temperaturpåverkan ej uppstår, 
gäller såväl schaktplacerade som ingjutna rör. 

- Alla avgreningar från huvudledning i källare ska förses med ventiler. T.ex. stamventiler som består 
av avstängningsventiler på tappvatten samt injusteringsventil på VVC. 

- Lägenhet ska förses med avstängningsventiler för vatten. Dessa ska vara placerade före eventuella 
mätare. 

3.3.1.2 Dimensionering 

- Max vattenhastigheten i tappvattenledning ska ha en god marginal med hänsyn till erodering. 

- VVC-ledningar ska dimensioneras för tryckfall <50Pa/m vid nominellt flöde.  

- Varmvatten ska vara mellan 55 - 65°C på utgående ledning VV. Tappvarmvatten vid tappställe, min 
+50°C inom 10 sekunder. 

- Hela systemet med berett vatten får inte vara lägre än 50°C. 

- Tryck i förbindelsepunkt ska kontrolleras och dokumenteras. Om trycket i förbindelsepunkten 
överstiger behovet ska KV förses med reducerventil med manometer.  

- Dimensionering ska ta hänsyn till ljud och tryckslag. 

3.3.1.3 Rörsystem 

- KV serviceledning av plast ska förläggas i skyddsrör i bästa fall från serviceventil i gatan och 
genom husliv. 

- KV i mark utförs med kopplingar av typ PRK eller likvärdigt. 

- Synligt förlagda rör ska vara kromade kopparrör.  

- Kromade kopparrör klamras med kromade plastklammer.  

- I övrigt ska Retherms rör Fusioterm (gröna rör) eller SHT röret RiR användas, gärna då med 
isolering++.  Detta för att minimera antal olika kopplingsmetoder, verktyg och delar. Förläggning av 
RiR ska medge utbyte efter montage.  

- Alla Castolin lödda ledningar bör bytas. Omfattning avgörs inom projektet. 

- All Securex bör demonteras. Omfattning avgörs inom projektet. Securex bidrar till igensättningar i 
anslutning till skarvarna och vissa typer av konor eroderas bort. 

- I samband med detta kontrolleras övrig rörkvalitet om den kan behållas. Se upp med gröna fläckar 
på rörytan gällande kopparrör. 

- Ingen rördragning får förekomma i yttervägg med hänsyn till energiförluster och frysrisk. 

- Montage av rörsystem ska ta hänsyn till övriga entreprenörer med tanke på montage av sakvaror, 
isolering etc.  I möjligaste mån ska detta redovisas redan i konstruktionsskedet. 

3.3.1.3 Isolering och ytskikt 

- Isolering samt klasser enligt AMA tabell RB/1.  

- För att isoleringen ska bli bra så måste rörmontaget bli bra, med goda mått till böj, avslut, givare 
samt produkter som går att överisolera, etc. 

http://www.poseidonprojekt.se/


 

   sida 52 

5
2
 

Råda 2.0 

- Generellt så ska samtliga tappvattenledningar isoleras i lägst serie 2A för att undvika yttre påverkan 
på mediatemperatur.  

- I utrymmen med temperatur under 15 grader ska serie 3A tillämpas.  

- Generellt ska samtliga armaturer på kallvattensystem överisoleras. Tillse dock att samtliga punkter 
för mätning, avtappning, injustering mm är åtkomliga utan demontering av isolering.  

- All synlig isolering ska ha plastplåt på rörisolering och när brandkrav (utrymning) föreligger gäller 
präglad aluminiumplåt.  

- VV och VVC ska inte samisoleras. 

- Vid plaströr typ Retherm och liknande har rörgodset en viss isolerande förmåga vilket kan reducera 
isolertjockleken. Hanteras i projekt. 

- Rör-i-rörsystem ska isoleras i lämplig omfattning. SHT röret RiR isoleras med fördel med 
isolering++ för ingjutning. 

- Ledningar ska monteras med obruten isolering genom byggnadsdel 

- Ingen isolering får påbörjas innan allt montage är klart, t.ex. givare. Montage som kan påverka 
isoleringsarbetet, t.ex. termometrar, ska utföras innan isolering monteras. 

- Systemet ska provtryckas innan isolering monteras. 

3.3.1.4 Injustering 

- VVC-systemen ska injusteras i sin helhet. Totalflöde vid pump, flöde vid förgrening byggnadsdelar 
och förgrening vid stammar.  

- Mätbarhet ska finnas i dessa punkter gällande temperatur och flöde. 

- Blandarflöde ska injusteras med maxflöde och temperatur. Detta dokumenteras. 

3.3.1.5 Energi 

- Den totala varmvattenförbrukningen för respektive undercentral med varmvattenberedning ska 
mätas och kopplas upp till överordnat system. Detta görs på den kalla sidan. 

3.3.1.6 Tvättmaskiner / Torktumlare 

- Anslutningar KV/VV enligt tillverkares anvisningar via väggplacerade separata, lätt åtkomliga 
avstängningsventiler och erforderliga backventiler/återsugningsskydd. 

- Vid varmvattenanslutning ska detta vara ett cirkulerande system för att säkerställa 
varmvattentemperatur till maskin. Detta påverkar gångtid på tvättprogram. 

- Tappkran i lägenhet för tvättmaskin ska förses med ett kromat lock/huva. 

3.3.2 Material / Sakvaror 

3.3.2.1 Pump 

- Raksträcka före och efter pump ska vara 5*dim. på anslutet rör. 

- Pump ska så långt som möjligt vara av våt typ, Grundfos eller likvärdigt. 

- Pump ska varvtalsregleras där så är möjligt. 

- Cirkulationspump ska styras via DUC där så är genomförbart. 

- Cirkulationspumpen för VVC ska ha överkapacitet i förhållande till teoretiskt beräknat maximalt 
flöde för att klara ställda krav på min. returtemperatur. OBS får ej överskrida kravet på max tryckfall 
eller max tillåten vätskehastighet map kavitation. 

- Mindre pump monteras lätt åtkomlig i väl klammad ledning, vertikalt med strömningsriktningen 
uppåt. 

- Behovet av pumpfundament avgörs från fall till fall. Väggkonsol för pump avisoleras från 
byggnadsdel. 
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- Horisontellt eller vertikalt montageläge för större pump på fundament redovisas enligt fabrikantens 
anvisningar. 

- Pumpval ska alltid utgå från LCC-beräkning. 

3.3.2.2 Ventil 

- Avstängningsventiler ska vara typ kulventil och anpassade för rörtyp samt dimension. 

- Om kulventilen ska överisoleras ska den ha förlängd spindel. Retherms ventiler behöver ej 
överisoleras. 

- Totalflöden och delflöden för VVC ska flödesmätas med t.ex. STAD ventiler eller likvärdigt. 

- Alla injusteringsventiler ska gå att stänga av utan att förändra injusteringen. 

- Vid VVC-system kan med fördel användas termostatiskt självbegränsande ventiler. Dessa bör 
förses med mätmöjlighet av temperatur med dykgivare och avstängningsfunktion. Notera att dessa 
ventiler ställer krav på rätt systemuppbyggnad och idrifttagande/injustering. 

3.3.2.3 Blandare / Utkastare 

- Blandare ska vara av ettgreppstyp förutom blandare för kar och dusch. 

- Duschplats och badkar ska ha termostatblandare med typgodkänd backventil/skyddsmodul och ska 
gå att kompletteras med pip för att anpassas till badkar. Dusch och badkarsblandaren ska vara 
försedd med upphängningsanordning för duschhandtag som monteras på blandare. 

- Tvättställs- och köksblandare ska vara med energisparfunktion. Armaturer i Lgh ska vara utrustade 
med kallstart, injustering av max vattenflöde och max temp. Blandare med så kallat forcerat flöde 
installeras. 

- Diskbänksblandare ska vara för enhålsmontage och monteras med ordentligt stöd i diskbänken och 
med inbyggd föravstängningsventil för diskmaskin. Anslutningspunkt för diskmaskin (bänk- eller/och 
inbyggd modell) avgörs i respektive projekt.  

- Blandarsortimentet ska vara lätt att komplettera med tillgänglighetsutrustning. 

- Pop-up bottenventil till tvättställ. 

- Blandare för Kar/dusch ska monteras på 900mm. För enbart duschplats gäller 1100mm. 

- Spolblandare förses med pip för slangförskruvning.  

- Väggvattenutkastare för bevattning ska vara självdränerande med föravstängningsventil och 
placeras på ett inbördes avstånd av ca 30 m, samordnas med Mark. 

3.3.2.4 Porslin 

- Porslin i ett och samma rum ska vara av samma fabrikat pga att kulör kan avvika mellan olika 
fabrikat. 

- TS ska monteras 30mm från vägg på konsol för städbarhet 

- Wc stol bör ha dolt vattenlås och ska ha 40mm fritt bakom cistern för städbarhet. 

- WC ska vara 2/4 liters spolning. Lock och sits av PP. Hårt lock bör dock övervägas i respektive 
projekt. 

- Limning av WC stol kan tas upp för diskussion från fall till fall. Det beror på vilket golvmaterial som 
väljs. 

- Badkar ska vara frontlösa med längd 1600mm eller 1500mm. 

3.3.2.5 Sil / Filter 

- Samtliga silar ska förses med manometer och renblåsningsventil med slangförskruvning. 
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3.3.2.6 Fördelarskåp 

- Retherms skåp är flexibla i sin utformning och mått, vilket har visat sig mycket fördelaktigt. 
(Retherms rör till och från skåpet) 

- Lucka på fördelarskåp placerade i lägenhet ska vara låsbart med skruvmejselspår. 

- Beakta om luckan ska beklädas med kakel. 

- Skåpsmuffar (röda) ska användas för rörtätningar i genomföringar . 

- Läckindikeringen placeras väl synligt inom våtrum. 

- Risk finns att KV påverkas av VV temperaturen. Därför ska ledningar i skåpet isoleras så mycket 
som möjligt. 

- I fördelarskåpet ska alltid det varma mediet placeras överst. 

- God plats för fortsatt arbete ska finnas. T.ex. när vattenmätare ska bytas eller installeras. 

- Fördelarskåp ska förses med föravstängningsventiler i skåpet. 

- Raksträcka för mätare ska vara min 300mm. 

- Mätare ska vara okulärt avläsningsbara, uppkopplade till IMD samt vara placerade horisontellt med 
mätarhuset uppåtriktat. 

- Fördelningsledningar som passerar skåpet ska vara klamrade, om möjligt i skåpet. 

3.3.2.7 Mätare för tryck, flöde och temperatur 

- Tappvarmvatten ska ha individuell mätning, mätarklass B, för respektive lägenhet. Installation av 
framtida kallvattenmätare ska möjliggöras. 

- Samtliga mätare ska ha MBus-kommunikation. 

- Antal och storlek på servismätare ska ta hänsyn till taxekonstruktion. 

- Kallvatten till varmvattenberedning ska mätas för total varmvattenförbrukning. Lägst mätarklass B. 

- Bevattningssystem för perenna ytor kan förses med vattenmätare. Behov avgörs i respektive 
projekt. 

- Termometrar med 1 grads gradering med mätområde anpassat efter mediatemperatur installeras 
före och efter systemkomponenter där systemtemperaturen förändras. 

3.3.3 Märkning, kontroll, dokumentation mm 

3.3.3.1 Märkning 

- I fördelarskåp ska finnas en schematisk bild över samtliga in- och utgående ledningars adressering.  

3.3.3.2 Kontroll 

- Egenkontrollplan ska vara objektsspecifik och ska tillsändas beställare/KA för granskning innan 
entreprenadstart. 

3.3.3.3 Dokumentation 

- Samtliga komponenter och system med inställningsbara eller injusterade värden ska 
dokumenteras. Exempelvis reduceringsventiler, injusteringsventiler etc. 

3.3.3.4 Injustering 

-  
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3.4 AVLOPPSVATTENSYSTEM   

För generell systemuppbyggnad gällande respektive system hänvisas till kap 3.2.6  Bostads AB 
Poseidons Målbilder som finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs). 

3.4.1 Generellt 

- Fastställ anslutningspunkter samt VG-nivåer på servicepunkter. 

- Beakta eventuella dämningshöjder. 

- Beakta förutsättningar och krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

- Beakta yttre miljö gällande höjdförhållanden, vegetation, berg mm 

- Beakta yttre markanläggning/landskapsarkitektur map yttre VA, kulvertar o.d. 

- Inhämta uppgifter inom projektet för anslutningar gällande stuprör, dränering, brunnar mm  

- Vid ombyggnation ska befintliga systemfunktioner och status utredas. 

3.4.1.1 Systemuppbyggnad / Kanalisation  

- Beakta risken för sättningar för hus och omgivande mark, se målbild. 

- Beakta risken för bakvatten från servis. Behov ska kontrolleras och redovisas. Stalp är att föredra 
framför bakvattenlås. 

- Stående stammar ska ha minsta möjliga antal riktningsändringar. Gäller i synnerhet luftare. 

- Vid höga hus bör fallhöjden beaktas map hastighet på avloppsvattnet. 

- Torrledningar bör undvikas pga risk för råttbo. 

3.4.1.2 Dimensionering 

- Vid dimensionering av dagvattensystem ska hänsyn tas till förändrat klimat och nederbörd. 

- Diskbänksavlopp bör ej vara mindre än dim.75 

- Spilltrattens utlopp bör ej vara mindre än dim.40 

- Anslutningsledning för avlopp tvättmaskin i lägenhet ska vara dimension 75mm. Tvättmaskin 
ansluts med dimension 40. Samordnas vid val av vattenlås. 

3.4.1.3 Rörsystem 

- Avloppsröret ska vara PP-rör. Gjutjärnsrör ska ej användas då dessa visat sig ha större risk för 
igensättning samt risk för att ytbeläggning släpper.  

- Brandstrypare o.d. vid brandcellsgenomgång bör om möjligt undvikas till förmån för annan passiv 
lösning, t.ex. materialval. Detta pga oklarheter kring ålderbeständigt, underhåll etc. 

- Rostfritt material på ledning används där risk för åverkan finns samt luftare på tak 

- För avlopp inomhus ska vid renspunkt rensning kunna ske i båda riktningarna. 

- Samlingsledning ska ej ha större riktningsavvikelse än 45gr.  

- Generellt ska stående ledning sidodras innan anslutning till liggande samlingsledning.  

- Långa börjar och svängda avstick ska prioriteras på alla riktningsförändringar. Anslutningar mot 
stam bör utföras med gren med mjuk böj då detta motverkar t.ex. ljudalstring och 
vätskemedryckning. 

- Ljuddämpande klamning är att föredra. 

3.4.1.4 Avlopp i/under bottenplatta, anslutningar mot fastighet 

- PP-Mark i bottenplatta och ska aldrig vara mindre än 110 mm dim. 

- Teleskopsanordning/expansionsdel med rens eller likvärdigt ska installeras strax innan 
avloppsledningar lämnar byggnad (Se målbild).  

http://www.poseidonprojekt.se/
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- Vid montage av backströmningsventiler ska arbetsmiljöfrågan ur servicesynpunkt utredas och 
redovisas. 

- Avloppsledningar förlagda under betongbottenplatta, ska om möjligt förläggas i minsta lutning 1 % - 
och vara ingjutna i betongplatta eller vid pålade grunder upphängda med rostfria svep, skruv, 
mutter samt pendel (syrafast) i betongplattan. Dimensionering för upphängning av avlopp under 
huskropp ska redovisas i tabellform. 

- Avlopp ska högtrycksspolas ut till anslutningspunkt. Färgfilm, orienteringsritning och protokoll läggs 
på digitalt media innan slutbesiktning. 

3.4.1.5 Yttre VA såsom brunnar, spol- och inspektion, sandfång, betäckning mm 

- Rens/inspektionsbrunn min. dim.315 ska placeras på samtliga utgående spill- och 
dagvattenledningar till förbindelsepunkt där ej nedstigningsbrunn finns. 

- Dagvattenbrunnar med vattenlås ska förses med spolrör. 

- Yt - och dagvattenbrunnar ska förses med sandfång och vattenlås. 

- Stuprör ska alltid kopplas till brunn med minst diam. 315 mm med sandfång. 

- Dränering ska anslutas via tillsyns/spolbrunn. Bortre ändan av dräneringen ska avslutas i marknivå 
med beteckning samt ska vara spolbar i hela sin sträckning. 

- Teleskopiska brunnar ska användas om sättningsrisk föreligger samt vid körbara ytor (asfalt och 
grus). 

- Däxlar ska utföras med beaktande av barnsäkerhet och trafiklaster. 

3.4.1.6 Stuprör 

- För utförande av stuprör med anslutning till galvaniserat tubrör etc., se målbild. 

- Behov av lövsilar ska bedömas utifrån omkringliggande vegetation 

- Lövsilar behöver inte monteras om ledningarna i mark är av plast.  

- Öppna lövsilar ställer till med problem för fasaden. Det kan skvätta på förbipasserande eller fasad 
och kan ge upphov till frostskador eller fläckar. 

- Invändiga stuprör ska om möjligt undvikas. 

3.4.1.7 Utrymmesplanering, underhåll, utbytbarhet etc. 

- Avloppssystemet ska vara rensbart i hela sin längd.  

- Rensanordning installeras på samtliga vertikala spillvattenledningar innan anslutning till horisontell 
samlingsledning, dessa placeras min 400mm ÖFG. 

- Rens bör placeras på vind på avluftningsledningen, i synnerhet vid höga hus för enkel rens- och 
inspekterbarhet. Takarbeten ska minimeras. 

3.4.1.8 Relning 

- Relining är ett sätt att kortsiktigt lösa ett problem och förlänger endast livslängden en kort period. 
Ska ej ses som ett nytt rör. 

- Villkor för garantier ska förtydligas. 

- Vid relining ska dokumenterad kontroll av varje enskilt moment ske. Allt ska redovisas med 
färgfilmning med identifikation av plats och tid.  

- Säkerställ fullgod rengöring och övrigt förarbete i rörsystem. 

- Avlopp i hus ska utföras med strump- och/eller sprutmetoden. För yttre VA förordas strump-
metoden 

- Golvbrunnsbyte bör övervägas i samband med relining. Ingrepp i golvbrunn kan förstöra 
vattenlåsfunktion. 
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3.4.2 Material / Sakvaror 

3.4.2.1 Golvbrunnar 

- Där risk föreligger för läckage från vatten- eller ventilationsinstallation samt rengöringsbehov ska 
golvavlopp installeras.  

- Golvbrunnars ram och sil ska anpassas till golvmaterial samt belastning på 300 kg.  

- I teknikrum, soprum, städ och cykelrum odyl installeras rostfria brunnar med rostfria vattenlås och 
rostfria luktstopp.Rostfritt används med anledning av råttor.  

- Spygatt med täcklock kan användas i enklare kalla utrymmen där exempelvis rengöringsbehov av 
fläktar finns. Detta medger att tappvatten ej behöver installeras. 

- Läge för golvbrunn i teknikrum ska vara anpassat för övriga installationer för att minimera vatten på 
golv.  

- Avledningsrör till golvbrunnar för kondensvatten, säkerhetsventiler etc. placeras om möjligt ej på 
gångbara ytor. 

- Vattenlåsinsatserna ska vara lätt monter- och demonterbara.  

- Golvbrunn i tvättstuga för tvättmaskin placeras lätt åtkomlig tillsammans med luddlåda och ska ha 
stor kapacitet (typ BIGG) samt rostfri 

- Golvbrunnar i badrum ska vara av plast.  

- Förhöjningsring får ej förekomma 

- Brunn bör placeras med hänsyn till åtkomlighet vid badkar, och att man inte står på brunnsgallret 
när man duschar, vilket försvårar vattenavrinningen. 

- Klinkerram ska placeras C/C brunn, EJ förskjutas i sidled. 

- Klinkerram ska vara av samma fabrikat som golvbrunn. 

3.4.2.2 Pump / Pumpbrunn 

- Pumpbrunn för spillvatten bör ha dubbla pumpar samt vara försedd med nivålarm (Styr). 
Projektanpassas. 

- Pumpbrunnar kan med fördel vara prefabricerade. 

- Betänk arbetsmiljö och underhåll, exempelvis gällande lyft av pumpar. 

- Apparatskåp ska alltid vara placerat inomhus. 

3.4.2.3 Disk- och tvättmaskin 

- Tvättmaskin ansluts om möjligt till tvättställsavloppets vattenlås. 

- Läge och typ för anslutningspunkt avlopp till tvättmaskin, exempelvis spilltratt med vattenlås, måste 
ges erforderlig plats.  

- Spilltratt ska förses med lock om ej tvättmaskin är ansluten. 

- Avlopp tvättmaskin i tvättstuga ska anslutas till luddlåda. Placeras lätt åtkomlig för rengöring. 

- Diskbänksvattenlås ska vara förberett för diskmaskinsanslutning. 

3.4.2.4 Luftning av avlopp 

- Luftning i läge som ej medför obehaglig lukt i vistelsezoner eller i närhet av fönster och uteluftintag. 

- Minsta dimension luftare 110mm. 

- På kall vind får ej flera luftare sammankopplas. 

- Luftare ska avslutas 0,5m ovan yttertak. 

- Luftare genom vind samt ovan yttertak ska utföras i rostfritt stål. 
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3.4.2.5 Isolering / Ytskikt 

- Böj för WC jämte rör isoleras mot ljud. Nätmattan ansluts tätt mot tak. (se målbild). 

3.4.3 Märkning, kontroll, dokumentation mm 

3.4.3.1 Märkning 

-  

3.4.3.2 Kontroll 

-  

3.4.3.3 Dokumentation 

-  
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3.5 VÄRMESYSTEM 

För generell systemuppbyggnad gällande respektive system hänvisas till kap 3.2.6  Bostads AB 
Poseidons Målbilder som finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs). 

3.5.1 Generellt 

- Betänk taxekonstruktion vid val och dimensionering av energikällor.  

3.5.1.1 Systemuppbyggnad, kanalisation 

- Teknikrummens placering i byggnaden, kanalisationsvägar och systemsymmetri skapar 
förutsättningar för goda driftförhållanden och injusterbarhet. 

- System optimeras med tanke på antal huskroppar mm. Undercentral bör ej försörja mer än ca 80 
lägenheter men ska men ska i första hand anpassas till byggnadens faktiska förutsättningar. 

- Alla avgreningar från huvudledning i källare ska förses med ventiler.  

- Utrymmesplanering i teknikrum ska medge god flexibilitet och möjliggöra förändringar och 
kompletteringar i förvaltningen.  

- Värmesystem ska vara 2-rörsystem.  

- Beakta framtida byten av produkter, exempelvis ventiler med tanke på åtkomlighet. 

- Rör inom lägenhet bör ej försörja andra utrymmen. 

3.5.1.2 Dimensionering 

- Vid val av värmeväxlare ska lågt tryckfall prioriteras. Riktvärde max 10 kPa.  

- Respektive rums värmebehov ska dimensioneras utan avdrag för eventuell internvärme. Förutom 
transmissionsförluster, och i aktuella fall styrd ventilation (uteluft eller undertempererad tilluft) ska 
dimensioneringen ta hänsyn till ofrivillig ventilation för alla rum mot ytterfasad.  

- Rör ska dimensioneras för ett tryckfall på max 80 Pa/m. Beakta rörets RÅ-tal. 

- Låg returtemperatur ska eftersträvas. Riktvärde 30°C. Om konstruktionen är lämplig för 70°C - 30°C 
ska detta prioriteras.  

- Vid risk för små flöden över radiatorventil vid exempelvis lågenergihus, ska systemtemperaturer 
och flöden anpassas utifrån detta. 

3.5.1.3 Rörsystem 

- Säkerställ diffusionstäthet 

- Synliga oisolerade rör klammas med vit klamma, 60mm c/c. Klammer ska även placeras i 
anslutning till hörn. 

- Dolt förlagda ledningar ska utföras som rör-i rörsystem (RiR) om möjligt. 

- Retherms rör Climatherm (blåa rör) eller SHT röret RiR ska användas.  Detta för att minimera antal 
olika kopplingsmetoder, verktyg och delar. Förläggning av RiR ska medge utbyte efter montage. 

- Synliga oisolerade VS-rör utförs som elförzinkade tunnväggiga stålrör. Gäller dim. 12 till 32. 

- Vid behov får blå stålrör och handelstuber användas. 

- Om elförzinkade tunnväggiga stålrör inte målas så ska rören hantera varsamt samt rengöras från 
informationstext. Observera att elförzinkade stålrör kan avvika i färgnyans. Viktigt vid installation i 
lägenhet. 

3.5.1.4 Isolering / Ytskikt 

- Isolering samt klasser enligt AMA tabell RB/1. 

http://www.poseidonprojekt.se/
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- För att isoleringen ska bli bra så måste rörmontaget bli bra, med goda mått till böj, avslut, givare 
samt produkter som går att överisolera, etc.  

- Vid isolering av värmeledningar med dimensionerande framledningstemperaturer upp till 60 grader 
gäller serie 2A. Vid ledningsdragning i kalla utrymmen bör dock serie 3A övervägas. Vid isolering 
av värmeledningar med dimensionerande framledningstemperaturer över 60 grader gäller serie 3A. 
Vid ledningsdragning i kalla utrymmen bör dock serie 4A övervägas. 

- Vid plaströr typ Retherm och liknande har rörgodset en viss isolerande förmåga vilket kan reducera 
isolertjockleken. Hanteras i projekt. 

- Rör-i-rörsystem ska isoleras i lämplig omfattning. SHT röret RiR isoleras med fördel med 
isolering++ för ingjutning. 

- Värmeledningar förses med plastplåt vid synlig förläggning. 

- Ledningar ska monteras med obruten isolering genom byggnadsdel 

- Ingen isolering får påbörjas innan allt montage är klart, t.ex. givare. Montage som kan påverka 
isoleringsarbetet, t.ex. termometrar, ska utföras innan isolering monteras. 

3.5.1.5 Injustering 

- Injustering av ett värmesystem har till syfte att åstadkomma en önskvärd komfort och ett 
värmesystem i balans. Detta ger en god energiekonomi. 

- Mot denna bakgrund görs en fullständig injustering enligt följande. 

 Poseidons lågflödesmetod eftersträvas. T.ex. 70ºC - 30ºC vid -16ºC utetemperatur LUT. 

Observera risk för driftstörningar vid låga flöden över radiatorventil, exempelvis vid 

lågenergihus. Anpassning av systemtemperaturer kan bli nödvändig. 

 Injusteringen dokumenteras med protokoll där samtliga värden inklusive efterjusteringar 

klart framgår. 

 Radiator på ritning ska anges med radiatortyp, lägenhetsnummer och löpnummer. 

Uppgifter typ effekt, flöde och inställning ska överföras till ett, av Poseidon framtaget 

protokoll (mall) som dessutom ska användas till den fortsatta kontrollen av injusteringen 

som förvaltningen ska utföra. Med protokoll finns även principen för hur och i vilken ordning 

radiatorerna ska märkas. Protokollet redovisas även på separat ritning. Viktigt att alla rum 

får ett namn eller nummer. 

 

Konsult 

- Varje rum effektberäknas. 

- Teoretiska tryckuppsättning för pumpar beräknas. 

- Radiatoreffekt, radiator typ och storlek samt termostatventil bestäms (inventeras vid ombyggnad) 
och förs in på protokoll och separat arbetsritning.  

- Varje radiator ska ha en unik beteckning bestående av radiatortyp, lägenhetsnummer och 
löpnummer. 

- Ventilernas injusteringsvärde beräknas och redovisas i protokoll samt på separat arbetsritning. 

- Beräkning av den teoretiska kurvan. 

 

Rörmontör 

- Montage för rör, ventiler och värmare utförs 

- Värmesystemet renspolas. Filter rengörs. 

- Systemet urluftas och avgasas ordentligt.   

- Inställning av respektive värde på samtliga ventiler. 

- Montage av termostat. Notera att termostaten ej ska låsas. 

- Inställning av den teoretiska kurvan på reglerutrustningen. 

- I byggnader där Ecoguard installerats kan detta vara ett hjälpmedel vid injustering och uppföljning. 
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Förvaltning 

- God information till hyresgästen är ett måste om gott resultat ska erhållas. 

- Injustering sker vid  0ºC eller kallare. 

- Termostat demonteras. 

- Kontrollera att rätt kurva är inställd och alla andra funktioner som kan påverka resultatet. T.ex. 
tillopp, retur och utetemperatur, pumpvärden, systemtryck, filtertryck, luftomsättning mm. Allt ska 
dokumenteras. 

- Rumstemperaturen mäts, ventiler efterjusteras, kontrolleras. (Dokumenteras). 

- När känselkropparna monterats ska rumstemperaturen kontrolleras/mätas. Termostatventiler ska 
vara helt stängda vid +22˚C för lägenheter och +20˚C för allmänna utrymmen. Därefter 
maxbegränsas termostatdelen. 

- För att injusteringen ska godkännas ska rumstemperaturen vara (20˚C) mellan +20˚C och +21˚C i 
lägenhetens vistelsezon och (18˚C) +18˚C - +19˚C, allmänna utrymmen.  

- OBS temperaturerna kan projektanpassas. 

3.5.2 Material / Sakvaror 

3.5.2.1 Radiatorer, radiatorventiler, koppel 

- Utförs fabriksmålade i standardkulör med fabriksmonterad armatur och anslutningskoppel. 

- Radiator ska vara 200mm kortare än fönsterkarmens bredd. Detta för att minska kallras och kalla 
golv och fötter. 

- Radiator ska monteras minst 200 från golv. Från radiatorns överkant till fönsterbänk, minst 100 mm. 
Kostnadseffektiv radiator är 500 mm hög, vilket innebär en brösthöjd på minst 800mm. 

- Ju större frontyta ju större strålningsdel. Viktigt att tänka på för komforten, se målbild. 

- Fritt mått mellan fönsterbänk och insida väggliv ska vara min 40 mm för säkerställande av 
luftcirkulation mot fönster, se målbild. 

- Fönsterytor som kan medföra komfortproblem ska förses med värmare för att motverka kallras. 

- Radiatorer kan seriekopplas vid korta radiatorlängder. 

- Radiatorventil som ligger närmare stam än 400 mm, kopplas i motsatt sida för att motverka 
påverkan från stam. 

- Radiator med fler än en panel ska vara försedda med galler upptill och på sidorna. Gäller dock ej 
vid hygienradiatorer. 

 

Vid ombyggnad 

- Vid ombyggnad bör byte av radiator till ny övervägas. Om inte byte sker så ska radiator spolas rena 
på insidan. Då bör radiator även göras ren på utsidan för att därefter målas.  

- Vid ombyggnad se över alla konsoler, kopplingar, ventiler och luftskruvar. Luftskruvar är ofta 
igenmålade och bör därför bytas. 

- Beakta att vid ändrad rumsindelning eller fönsterstorlek justeras radiatorer, tidigare i olika rum men 
nu i samma, så att överkant blir lika och så att de sitter centriskt, förutsatt att radiatorer har samma 
höjd.  

- Nya radiatorer, där rören är synliga, förses med nya koppel fram till stamavstickare. 

- Utbyte av returventiler beaktas. 

- Stolpe och knä bör bytas om ventil byts. 

- Skarvrör får inte förekomma. 

 

Radiatortermostatventil 

- Radiatorkoppel ska vara avstängningsbart mot radiator. 
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- Radiatorventil ska vara vridbar. 

- Radiatorventil ska kunna flödesinjusteras och värdet ska låsas med specialverktyg. 

- Termostatdel ska vara fylld med gas eller vätska. Avmattas inte över tid. 

- Se upp med för låga flöden som kan ge problem med avstannat flöde pga mikrobubblor. 

- Termostatventil monteras generellt vinkelrätt mot vägg utom då radiatorsidan kan ge 
värmestrålning på termostatdelen. Radiatorer typ xx21-xx23 är exempel på det senare. Vid 
lågtemperatursystem och extrema radiatorer beaktas ett generellt läge om 45° för ventilen. 

- Vid lågenergihus kan termostatventilen monteras parallellt med vägg. 

- I allmänna utrymmen gäller termostatventil typ Oöm. 

- Termostatdelen maxbegränsas så att den är stängd vid 22°C (vid rumstemperatur 20°C). 

3.5.2.2 Uteluftsdon för radiatorer 

- Vid ytterväggsmonterade tilluftsdon måste samordning ske mellan berörda entreprenörer Bygg-Rör-
Ventilation.  

- Tilluftsdon ska om möjligt placeras bakom radiator vilket innebär att luften förvärms. 

- Ytterväggsdon dimensioneras för max 10Pa med rent filter över varje enskilt don. Rätt antal som 
täcker upp för minst frånluftens grundflöde.  

- Om don ska förses med filter avgörs från fall till fall. Filtret påverkar ventilationsinjusteringen, 
luftspridning i donet samt ljud positivt. Tänk även på att byggprocessen kan medföra försmutsning 
genom donen till lägenhet vilket filtren kan motverka. Filtren ska vara rena vid entreprenadens 
färdigställande. 

- Beakta ljud vid ventilinjustering som kan förstärkas i uteluftdonets anslutningslåda. 

- Radiator och uteluftsdon skall vara anpassade för varandra med anledning av täthet och toleranser. 
Donet ska täta väl mot yttervägg och radiator. 

- Kanal som går genom vägg ska luta utåt samt tätas på ut och insidan vägg. Regnvatten får inte 
komma in i kanal. Lufthastighet över ytterväggsgallret är viktigt för att motverka vätskemedryckning 
och tjuvdrag. 

3.5.2.3 Handdukstork 

- Om handdukstorkar är avsedda för uppvärmning av badrum måste hänsyn tas till placering, läge 
frånluftsdon, fönsterlägen osv.  

- Om handdukstork installeras ska denna värmas med lägenhetsel alternativt kombihanddukstork 
kopplad på värmesystem med inbyggd elpatron.   

- Dessa kan förses med timerfunktion och/eller temperaturreglering. Avgörs i respektive projekt.  

- Handdukstork kopplad till VVC får inte förekomma.  

3.5.2.4 Pump 

- Utförs som enkelpump med motorskydd. Pump ska vara varvtalsstyrd för automatisk tryckstyrning.  

- Storlek och vikt på pump avgör val av pumppelare alternativt upphängning på ledning. Vid 
upphängning ska ljud samt bärighet beaktas.  

- Pumpar ska vara minst 10 % överdimensionerade mot dimensionerande maxflöde. I kretsar med 
flödesvariationer ska motorerna kontinuerligt klara samtliga driftsfall. 

- Pumpar ska klara gällande ekodesigndirektiv (ErP) 

- Utred behovet av magnetitfällor vid stålrörssystem. Kan vara viktigt vid användande av 
permanentmagnetmotorer. 

- Vid val av pumpar ska alltid pumpkurva samt verkningsgrader redovisas för aktuellt medium och 
temperatur samt vid olika varvtal.  

- Beakta risk för kondensering och yttre korrosion samt omhändertagande av kondensvatten. 

- Avvibrering av pumpar beaktas. 
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- Cirkulationspumpar ska styras via DUC där så är genomförbart. 

3.5.2.5 Värmepumpsystem 

- Normbrunn (Sveriges Geologiska Institut, SGU) ska tillämpas vid bergvärmesystem. 

- Vibrationer från värmepumpar får ej överföras till byggnad.  

- Vid värmepumpsystem ska systemtemperaturer beaktas med hänsyn till värmefaktor COP. 

- I första hand ska parallellkopplade system på värmereturen tillämpas. Returtemperaturhöjning och 
dess taxa ska beaktas vid kalkyl. 

- Anslutning och kopplingsprincip till sekundärvärmesystem radiatorkrets ska ta hänsyn till 
systemtemperaturer samt returtemperatur fjärrvärme. 

- Vid system med fjärrvärme samt frånluftsvärmepumpar ska kostnad för värmepumpsdriften kontra 
periodens fjärrvärmetaxa beaktas. Vanligtvis under april-oktober. 

- Vid val av köldmedium ska alltid hänsyn tas till miljöpåverkan samt systemtemperaturer. 

- Notera att val av köldmedium påverkar värmefaktorn. 

- Beakta myndighetskrav på läckagekontroll samt krav på periodiserad tillsyn vid val av köldmedium 
samt dess totala köldmediemängd.  

- För frånluftsvärmepumpar får påfrysning i batteri ej förekomma. Storlek och drift av värmepumpen 
ska vara i relation till frånluftsflödet samt luftfuktighet. Frånluftstemperatur efter batteri måste alltid 
beräknas och redovisas. 

- RF bör dimensioneras mellan 20-30 %. För befintliga byggnader bör RF loggas under värmesäsong 
för dimensionerande underlag.  

- Rekommenderade max drifttider för kompressorerna samt max antal start/stopp är 
fabrikatsberoende och ska beaktas. 

- Erforderlig ackumulatorvolym ska tillses för att minimera antal start/stopp för kompressorerna. 
Riktvärde 10 liter per kW installerad värmepumpseffekt för värmesystem samt 20 liter per kW per 
installerad värmepumpseffekt för tappvarmvattensystem  

- Samtliga effektförbrukare ska mätas för uppföljning av energi- och driftvillkor. Detta gäller såväl från 
värmepumparna utgående producerad energi, även eventuell hetgas och tillförd elenergi som 
eventuella elpannor, elpatroner mm. 

- Vid dimensionering av energibrunnar ska dimensionerande effektuttag ej antas vara högre än 40 
W/m effektivt borrhål. Detta ska anges i förfrågningsunderlag för att likställa anbud. 

- Samtliga enskilda kollektorslingor ska ha injusteringsventiler samt sprittermometrar. 

- Bioetanol ska användas som frysskydd i kollektorsystem. Observera att etanolen är brandfarlig, 
detta ska beaktas vid exempelvis risk för höga temperaturer och passage av brandceller. Vid 
byggnadsinterna system med frysskydd ska propylenglykol användas trots sämre tekniska 
egenskaper. Etylenglykol ska undvikas pga dess giftighet. Notera att hänsyn ska tas för 
mediatillsatser gällande rörtryckfall. 

3.5.2.6 Rör / Kollektorsystem 

- Befintlig markytor ska före schaktning fotodokumenteras. 

- Kravställ slitlager/beläggning avseende jämnhet och bärighet samt ytvattenavrinning. Fall till 
dagvattenbrunnar ska säkerställas. 

- AMA Anläggning ska tillämpas gällande kringfyllnad, återfyllnad samt förläggningsdjup. Tjälfarligt 
material får ej användas. 

- Kollektorslingan ska bestå av testade och typgodkända rör och rördelar av minst tryckklass PN 10 
om inte annat överenskommes i projektet. 

- Beakta tryckfall map viskositet för frysskyddstillsatser samt pumpens uppfodringstryck. 

- Samtliga markförlagda kollektorslangar i schaktgravar ska vid behov, exempelvis vid grund 
förläggning, förses med åldersbeständig isolering typ Tubolit eller likvärdigt samt med skyddsrör i 
korrugerad plast och varseltejp. Generellt kan returledningen vara bra att isolera. 



 

   sida 64 

6
4
 

Råda 2.0 

- Utvändiga skåp eller installationsbrunnar för knutpunkt kollektorer är att föredra med hänsyn till 
kondens och antal håltagningar.  

3.5.2.7 Expansionssystem 

- Expansionskärl bör vara öppet med tryckstegringspump, placerat i undercentral. I små system kan 
slutna kärl övervägas.  

- Slutna expansionskärl ska vara förtryckt typ med gummimembran, invändigt rostskyddsbehandlade 
och utvändigt lackerade.  

- Expansionskärl ska kunna förmedla larm till DUC vid lågt/högt tryck i systemet.  

- Utloppsrör från säkerhetsventiler vid slutna expansionssystem avleds till avlopp, såvida ingen 
olämplig tillsats används. 

- Beakta säkerhetskrav för påfyllning.   

- Direktpåfyllning av värmesystemet ska ske från tappvarmvattnet till returen närmast värmeväxlare.  

- Påfyllning av öppna expansionskärl ska ske med kallvatten. Detta för att undvika ångbildning. 

- Automatpåfyllning av värmesystem får ej förekomma. 

3.5.2.8 Shuntgrupp 

- Samtliga shuntgrupper ska vara utförda för att erhålla låga returtemperaturer till 
fjärrvärmeanslutningen. 

- Avstängningsventiler och injusteringsventil primärt och sekundärt ska sitta externt ca 20cm från 
anslutning shunt vilket medger utbytbarhet. Avtappning samt 4 analoga termometrar.  

- Ta i beaktande olika värmebehov i byggnader med exempelvis stora glasade sydfasader och 
byggnader med mekanisk tilluft. Kan innebära behov av sektionering med shuntgrupper. 

3.5.2.9 Fördelarskåp 

- Retherms skåp är flexibla i sin utformning och mått vilket har visat sig mycket fördelaktigt. 
(Retherms röda rör till skåpet) 

- Lucka på fördelarskåp placerade i lägenhet ska vara låsbart med skruvmejselspår. 

- Beakta om luckan ska beklädas med kakel. 

- Retherms röda skåpsmuffar ska användas för rörtätningar i genomföringar  

- Läckindikeringen placeras väl synligt inom våtrum. 

- God plats för fortsatt servicearbete ska finnas.  

- Fördelarskåp ska förses med föravstängningsventiler och luftningsanordning i skåpet 

- Raksträcka för montage av framtida värmemängdsmätare ska finnas. 

- Fördelningsledningar som passerar skåpet ska vara klamrade, om möjligt i skåpet. 

- I fördelarskåp ska finnas en schematisk bild över samtliga in- och utgående ledningars adressering.  

3.5.2.10 Ventil 

- Avstängningsventiler ska vara typ kulventil och anpassade för rörtyp samt dimension och eventuellt 
behov av avtappning. 

- Alla injusteringsventiler ska gå att stänga av utan att förändra injusteringen. Om kulventilen ska 
överisoleras ska den ha förlängd spindel.  

- Totalflöden och delflöden ska flödesmätas med t.ex. STAD ventiler eller likvärdigt. 

- Injusteringsventiler ska vara försedda med mätuttag. 

- Styrventiler ska vara sätesventiler. För samtliga gäller att min. reglerområde samt max läckage ska 
redovisas.  
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- Differenstryckstyrda ventiler typ STAP ventiler kan under vissa förutsättningar vara lämpliga att 
använda t.ex. vid inflyttning i olika perioder. Kan också gälla då skilda huskroppar kan ha olika 
driftförhållanden eller en byggnads yttre förhållanden skiljer sig för olika fasader/väderstreck. 

3.5.2.11 Avluftning, avtappning, filter och sil 

- Värmesystem ska avgasas i tillräcklig omfattning, ca 3 månader kontinuerligt, så att inga störningar 
uppstår i förvaltningen vad gäller luft i system. Påbörjas i samband med driftsättning. 

- I undercentral ska system förses med 2st ¾” avsättningar i sidan på mediaröret och med proppade 
ventiler ca 1m ifrån varandra för att möjliggöra avgasning och rengöring av vätskan. 

- Avluftningsanordning typ Spirotop/Spirovent eller likvärdigt monteras på ledningarnas högpunkter, 
t.ex. i fördelarskåp. 

- Avtappningsventiler och luftklockor ska placeras i neutrala utrymmen eller fastighetsutrymmen och 
utförs så att vätska kan bortföras med slang till golvbrunn eller dyl. Om automatiska luftningsklockor 
används ska dessa vara avstängningsbara mot rörsystemet och får endast monteras i rum med 
golvbrunn. Notera frysrisk vid placering i kalla utrymmen. 

- Luftningsanordningar placeras i bortre ändan i flödesriktningen. 

- Handtaget på ventiler på avluftningar ska monteras så att öppen ventil har vredet riktat uppåt. Detta 
för att undvika omedveten öppning. 

- Samtliga lågpunkter förses med proppade avtappningsventiler. Avtappning via avtappningsventil på 
radiator accepteras. 

- Smutsfilter med avtappningsventil typ Spiro Combi eller likvärdig för rengöring under drift, monteras 
i sekundärvärmekretsen. 

- Magnetitfälla ska monteras. 

3.5.2.12 Mätning, temperatur och tryck 

- Sprittermometrar av lång typ installeras före och efter systemkomponenter där medietemperatur 
påverkas samt på in- och utgående primär- och sekundärvärmeledningar i undercentral. 1 grads 
gradering. Skala anpassad efter systemtemperatur. På stående ledningar används vinklade 
sprittermometrar av lång typ. 

- Anliggningsgivare för temperatur ska om möjligt undvikas. 

- Systemkomponenter som bidrar till påtaglig medietryckförändring ska förses med tryckmätare. 
Tryckmätare förses med min 100mm husdiameter. 

- Tryckmätare Mp med relevant mätområde typ Armatec AT1812 eller likvärdigt med dubbla korsrör 
för 4 st. mätpunkter för pump, smuts/luftavskiljare och system. 

- Anslutning av ovan nämnda komponenter ska ske med muff som ska avslutas utanför isolering. 
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3.6 KULVERTSYSTEM, MARKFÖRLAGDA VÄRME- OCH 
TAPPVATTENLEDNINGAR 

3.6.1 Systemuppbyggnad 

- Kulvert ska förläggas i enlighet med AMA Anläggning m a p kringfyllnad. ledningsbädd mm 

- Kulvert ska besiktigas innan återfyllning 

- Ska i båda ändar förses med ventiler, avtappningar och urluftningsanordning som placeras på 
lämpligt ställe för att underlätta kommande byte av kulvert och avtappning. 

- Vid kulvertbyte ska ledningsdimensioner kontrolleras. 

- Rörgenomföring i husliv enligt kulvertleverantörs anvisning. 

- Kulvertschakt och förläggning kan vid särskilda behov utföras enligt Svenska 
Värmeverksföreningens rekommendationer.  

3.6.2 Dimensionering 

- Utred möjlighet till högre tryckklass än normen kräver, t.ex. PN10 utförs som PN16. Medför högre 
säkerhet och åldersbeständighet. 

- Ekonomisk och teknisk optimering ska utföras, t.ex. med hjälp av Ekodim eller liknande 
programvaror (Svensk Fjärrvärme). 

- Betänk åldringseffekter på rörens transmission. Kan öka med 20-30% inom en 30-årsperiod. 

- Riktvärde värmetransmission 0,2 W/m K. 

3.6.3 Materialkrav 

- Kulvertsystem ska om möjligt utföras skarvlöst. 

- Cellplastkulvertar ska undvikas m.h.t. risk för grundvatteninläckage, marksättning mm. 

- Yttermantel bör vara utförd typ HDPE. 

- Isoleringen ska vara freonfri. 

3.6.4 Utrymmesplanering 

- Dränering av kulvert ska utföras oavsett markens beskaffenhet och läge i mark.  

- Risk för marksättningar ska beaktas. 

- Vid förläggning ska hänsyn tas till marköverbyggnad så att kontinuerliga större marklaster samt risk 
för punktlaster undviks typ kantsten och liknande som kan tryckas ner av fordon samt växters 
eventuella påverkan, rotsystem etc. 

3.6.5 Märkning, kontroll, dokumentation mm 

3.6.5.1 Märkning 

- På grundmur sätts åldersbeständiga märkskylt som markerar var kulverten går in i byggnaden, 
kulverttyp, media samt förläggningsdjup.  

3.6.5.2 Kontroll 

- Vid förläggning av kulversystem är det viktigt att mantelyta avsynas för skador under läggning. 
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3.6.5.3 Dokumentation 

- Kulvertar ska koordinatbestämmas i läge. Även höjdlägen ska dokumenteras.   
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3.7 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 

För generell systemuppbyggnad gällande respektive system hänvisas till kap 3.2.6  Bostads AB 
Poseidons Målbilder som finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs). 

3.7.1 Generellt 

3.7.1.1 Systemuppbyggnad 

- System optimeras med tanke på antal huskroppar mm. Ventilationsaggregat bör ej försörja mer än 
ca 30 lägenheter men ska i första hand anpassas till byggnadens faktiska förutsättningar. 

- Takfläktar får inte förekomma med hänsyn till arbetsmiljö samt ljudalstring. 

- Aggregat och fläktar ska regleras på kanaltryck för konstanthållning av trycket i kanalsystemet.  

- Utetemperaturkompensering av flöden ska alltid vara möjligt. 

- Kanaler i vertikala schakt för lägenhetsförsörjning bör avskiljas termiskt i respektive schakt för 
undvikande av värmeöverföring mellan till- och frånluftskanal. 

- Separata kanaler, tilluft och frånluft för varje Lgh till gemensam samlingskanal på vind eller källare, 
där placeras injustering och rens, som då ska hamna i utrymme som inte är låst av hyresgäst. Detta 
system är lämpligt upp till 5 våningar. Observera platsbehovet för schakt. Har stora fördelar för ljud, 
överhörning, brand, lägre tryckfall över don och energi samt åtkomlighet vid rensning och OVK 
kontroll t.ex. Förvaltningsmässiga fördelarna med separata frånluftskanaler från varje lägenhet. 
Utanför respektive lägenheten enkelt kunna kontrollera luftflöden.  

- Vid val av princip för köksventilation ska faktorer såsom energiåtervinning, ljud, brand, 
osupptagning, uteluftstillförsel, planlösning mm beaktas. 

- Grundflöde i kök tas via ett frånluftsdon placerat vid tak.  

- Imkanaler för storkök ska utgöras av eget system och bör ej anslutas till FTX-aggregat. 

- Miljörum, soprum och sopnedkast bör ventileras med separata frånluftsfläktar.  

- Ozonaggregat i luftbehandlingssystem för lägenheter ska undvikas.   

- Tvättstugor ventileras med fördel av eget fläktsystem. Kräver en tanke gällande luftflöden vad gäller 
maskinpark och flexibilitet över tiden. T.ex. stora skillnader i luftomsättning vid kondens- och 
varmluftstumlare.  

- Vindlaster och tryckförhållanden kring fasader beaktas vid system med uteluftdon, avlufts- och 
intagshuvar etc. I synnerhet vid höga byggnader, genomgångslägenheter samt vindutsatta 
områden. 

- Gällande val av växlartyp ska köksventilationen och risken för luktöverföring, fettbeläggning mm 
beaktas. 

- Om roterande växlare väljs kan alliancesystem med fördel användas. 

- Frågan gällande ludd i frånluft från tvättstugor måste beaktas och hanteras med aktuell förvaltning. 

3.7.1.2 Dimensionering 

- Kanalsystem inklusive stick och T-rör utformas för låga lufthastigheter och tryckfall samt låga 
stötförluster för att minimera energiförluster och ljudalstring.  

- Riktvärde för maximalt tryckfall i ventilationskanal bör vara max 1 Pa/m.  

- Maximalt SFP-värde för FTX-system. 1,5 kW/m3/s. 

- Maximalt SFP-värde för F-system. 0,75 kW/m3/s. 

- Luftdistributionssystemet ska dimensioneras och utformas enligt VVS Tekniska Föreningen H22.  

- Ventilationskanal får inte ha mindre diameter än 10 cm.  

- För dimensionering av stamkanaler och fläktar ska räknas en sammalagrad användning på 60 % av 
anslutna spiskåpor. 

- Beakta fuktproblematik kring torktumlare i lägenhet samt val av produkt. Redovisa hur fuktproblem 
ska undvikas. Särskilt viktigt vid mörka badrum.  

http://www.poseidonprojekt.se/
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- Vid befintliga kanalsystem ska hänsyn tas till läckluftflöden. 

3.7.1.3 Komfort 

- Systemuppbyggnad och donplaceringar ska medge god luftutbyteseffektivitet.  

- Risk för dragproblematik ska beaktas med hänsyn till lufthastighet och temperatur på tillförd luft. 

- Vid eftervärmning av mekanisk tilluft ska denna hålla max 2°C undertemperering. 

3.7.1.4 Injustering, anvisningar 

- Injustering utförs enligt proportionalitetsmetoden. 

- Luftflödesmätningar utförs med rekommenderade metoder i "Metoder för mätning av luftflöden i 
ventilationsinstallationer" T9, senaste upplaga (Formas). 

- I injusteringsprotokoll, ska utöver anvisning i VVS-AMA, följande redovisas: 

- Donfabrikat och typ i klartext, inga förkortningar tillåts. 

- Inställningsläge för don och spjäll och uppmätt tryckfall vid mätning med sond eller fasta mätuttag. 

- Använd K-faktor vid tryckfallsmätning med fasta mätuttag. Även datering anges på fabrikantens 
injusteringsanvisning, där K-faktor finns redovisat. 

- Indexdon och indexspjäll för respektive stam och system, anges med bokstaven I, i 
injusteringsprotokollet och på ritning.  

3.7.1.5 Luftvärmare, luftkylare 

- Låga tryckfall ska alltid prioriteras. 

- Hänsyn ska tas till eventuell avfrostningsdrift map lägsta dimensionerande utgående lufttemperatur. 

- Frysskyddsgivare placeras i kallaste rörrad eller enligt fabrikantens anvisningar. 

- Batteri med Termoguard bör användas. 

- Batteri ska anslutas med koppling som placeras så att det på ett enkelt sätt går att demontera 
batteriet utan extra rördemontering. 

- Lamelldelning batterier bör vara min. 4mm med hänsyn till försmutsning och rengöring. 

3.7.1.6 Utrymmesplanering 

- Möjlighet för rengöring av återvinnare ska tillgodoses i fläktrum. Avser utrymme, spolbarhet, 
golvbrunnar etc. 

- Apparatskåp bör placeras i anslutning till aggregat. 

- För inspektion, reparation och städbarhet ska aggregat vara placerade på balkram/fötter ca 300 
mm över färdigt golv.  

- Bakom aggregat och fläktar bör tillses fri yta för service och inspektion. Detta är även gynnsamt för 
att motverka fortplantning av vibrationer. 

- Om kanal är placerad där man behöver komma fram ska kanal skyddas med t.ex. en brygga.  

3.7.1.7 Energiåtervinning 

- Återvinning ska alltid väljas utifrån högsta möjliga energiåtervinningsgrad på årsbasis. 

- Risk för luktöverföring ska beaktas och minimeras. 

- Utreda om det finns ett enkelt sätt att förvärma uteluften för att minimera behovet av avfrostning. 
Kan även vara bra för sommarfallet. Exempel på detta kan vara spillvärme eller geotermisk värme. 

- Beakta avfrostningsprincip m a p årsenergiåtervinning samt effekttaxa med hänsyn till växlartyp. 

- Beroende på växlarval avgörs om köksventilation kan återvinnas. 

- Kalla utrymmen bör inte anslutas till återvinningssystem. 
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- I tvättstugor kan torkutrustning anslutas till lokal värmeväxling typ mixdon. 

- Observera risker för fukt mot fasad samt luktproblem för intilliggande lägenheter. 

- Vid val av växlare ska avfrostningsprincip beaktas. Tillfälligt låga tilluftstemperaturer kan påverka 
komfort samt effektlaster. 

 

Roterande värmeväxlare 

- Viktigt att upprätthålla rätt tryckdifferens över växlaren för att undvika stora överläckage. 
Frånluftsdelen ska ha ett undertryck i förhållande till tilluftsdelen, riktvärde 5-20 Pa. 

- Fläktarna bör vara sugande för att undvika risk för överläckage. 

- Läckage inom aggregatet vid rotortätningar och friblåsningssektorn ska minimeras. 

- Imkanaler ska inte anslutas till roterande växlare med hänsyn till risk för luktöverföring och 
försmutsningsgrad. 

 

Motströmsvärmeväxlare 

- Beakta luftriktning genom växlaren med hänsyn till vätskemedryckning. 

- Beakta risken för påfrysning och dess inverkan på årsverkningsgrad. 

- Utvärdera de olika avfrostningsmetoderna (sektions- och bypassavfrostning) 

 

Plattvärmeväxlare 

- Dubbel plattvärmeväxlare är att föredra ur återvinningshänseende. 

 

Vätskeburen värmeväxling 

- Används endast om omständigheterna så kräver. 

- Val och hantering av frysskyddsmedel ska beaktas i alla avseenden. 

- Kärl för påfyllning ska vara tydligt uppmärkt med all nödvändig information. 

 

Frånluftsvärmepumpsystem 

- Vid dimensionering av återvinningsbatteri ska hänsyn tas till erfarenhetsvärden på frånluftens 
fuktinnehåll. Riktvärde för dimensionering 20 % RH vintertid.  

3.7.1.8 Brand 

- Observera öppningskraft dörrar vid systemuppbyggnad för hus med låga luftläckage. 

- Beakta tryckfall över don och anslutningskanal med hänsyn till brandgasspridning. 

- Vid åtgärder på befintliga ventilationssystem ska alltid göras en översyn gällande eventuella 
brandtekniska brister. 

3.7.1.9 Ljudkrav och vibrationer 

- Kanalsystem förses med erforderligt antal ljudfällor så att överhörning mellan lägenheter ej 
förekommer.  

- Överhörning mellan rum i enskild lägenhet avgörs i varje projektet. Särskilt viktigt vid mekanisk 
tilluft. OBS kan även gälla frånluft. 

- Bedömning av risk för fortplantning vibrationer måste göras utifrån de i projektet förekommande 
sakvarorna. Utgångspunkten ska vara att inga fasta anslutningar ska finnas mellan aggregat och 
byggnad. Gäller såväl elkanalisation som övriga anslutningar. Vid inkoppling av batteri ska 
vibrationsdämpare monteras i anslutning till rörkoppling till batteri. 

- Elefantmatta min.100 mm samt plyfa-skiva 22mm kan användas vid aggregatförläggning på 
vindsbjälklag. Sarg av plåt läggs för täckning av mineralullen på servicesida. 
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- Dukstosar ska monteras till aggregatets samtliga anslutande kanaler. Inga vibrationer får överföras 
till kanalsystem. 

- Beräkning av ljuddimensionering ska göras av sakkunnig och redovisas för beställare. 

3.7.2 Material / Sakvaror 

3.7.2.1 Aggregat 

- Övervakning via överordnat system ska alltid beaktas. 

- Aggregat ska vara försedda med funktion för flödesmätning. Om inte flödet kan läsas på överordnat 
system ska flödet kunna avläsas på aggregatet. 

- Intagsdelar inklusive filterdel och tråg utförs i rostfritt invändigt alternativt med stålplåt behandlad till 
miljöklass C4. 

- Vid val av aggregat ska LCC-beräkningar utföras. 

3.7.2.2 Fläkt 

- Fläktar ska vara direktdriven med EC motorer. 

- Fläkthjulstyp ska optimeras utifrån driftsituation, B-hjul samt kammarfläktar. Beakta verkningsgrad, 
försmutsning, fläktplacering, stötförluster, ljud etc. 

- Övervakning via överordnat system ska alltid beaktas (FTE, Framtidens Teknik- och Energiportal). 

- Vid val av fläkt ska LCC-beräkning utföras. 

- Fläkt ska alltid kunna dras ut från hölje, beakta kablagets längd. 

- Kanalfläkt ska vara lätt demonterbar exempelvis med svep.  

3.7.2.3 Filter 

- Samtliga filter till aggregat och fläktar ska vara av påstyp samt stående. 

- Filter bör vara av lång typ med stor filterarea samt låga tryckfall. 

- Filterklass aggregat tilluft lägst EU7 och på frånluft lägst EU5. 

- Tryckfall rent filter samt sluttryckfall ska alltid anges. 

- 1 omgång utbytesfilter ska alltid levereras vid nytt aggregat. 

- Vid montage av kolfilter med tillhörande kolfilterbox ska alltid tillses optimal filteryta mot 
luftströmningen för jämn hastighetsfördelning. Vid montage av kolfilter kan tilluftsfilter i aggregat 
bytas till EU5 för att minska tryckfallet. 

- Där kolfilter används ska detta monteras på tilluftskanal efter aggregat.  

- Tryckfall bör mätas över filter med larmfunktion i överordnat system. 

- Kolfilter bör vara av ”tubvariant med aktivt kol”, ej påsfilter.  

- Filtertyp till uteluftsdon avgörs från fall till fall. Filter har en positiv inverkan på luftfördelning över 
radiator och även reducerar ljud. 

- Vid torkskåp, torktumlare ska luften filtreras innan den lämnar rummet. Underhåll och filterkapacitet 
måste beaktas. Detta är till största delen beroende av vilken maskinpark som installeras och hur 
denna sköts. Filter ska inte behöva bytas mer än en gång/månad. 

3.7.2.4 Kanalsystem, utförande, täthet, etc. 

- Samtliga ventilationskanaler ska vara utförda som rensningspliktiga, enligt VVS Tekniska 
Föreningen publikation H6. 

- Kanaler utförs av förzinkad stålplåt. Gäller allmänventilation. 

- Uteluftkanal ska ha rostfritt utförande i botten samt avtappningsmöjlighet. Fall anordnas mot 
avtappning. 
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- Imkanaler ska utformas enligt branschrekommendation Imkanal.se ”Utformnings- och 
utförandeanvisningar för imkanaler”, senaste utgåva. 

- Kapning av spirokanaler ska ske i rigg anpassad för ändamålet. Det ska ge raka kapändar, bättre 
montage, tätare kanaler och inga heta arbete. 

- Tätning ska ske med EPDM gummi och dubbel läpptyp. 

- Kitt får ej användas för kanalsystemtätning. 

- Trycktät popnit ska användas eller klickmetoden.  

- Beakta systemets täthetsklass, inte enbart gällande kanalklassning utan även övriga 
systemkomponenter och dess infästningar. Detta för att minimera läckage. Exempel kan vara spjäll, 
givaranslutningar, termometrar, röddeckare mm. 

- Kanalsystem ska vara så täta som möjligt, cirkulär D klass, rektangulär C klass. OBS vissa 
sakvaror i kanalsystem klarar i många fall inte kanalens klassning.  

- Vid ombyggnad bör status för befintliga kanaler utredas map täthet, nedsmutsning, dimensionering 
etc.  

- Avgreningar i kanalsystem ska monteras med T-rör och påstick från insidan på huvudkanal. 

- Kanaler som gjuts in ska skyddas från negativ påverkan t.ex. deformering. 

- Kanaler som förläggs så att man måste kliva över ska förses med anordning som förhindrar att 
isolering förstörs. T.ex. trappsteg. 

- Kanal monteras med kanalstöd vid dolt montage, eller svep om det är synligt montage, anpassade 
efter behov. 

- Observera att även infästning av kanalsvep och liknande ska klara föreskrivna laster och 
brandpåverkan. 

3.7.2.5 Isolering, ytskikt och kondens 

- All synlig isolering ska vara av typ nätmatta eller stapelfiber med folie. 

- All ej synlig isolering ska vara av typ nätmatta eller stapelfiber med komfort. 

- Om andra krav finns ska dessa beaktas. 

- Isoleringsskarvar ska kramlas.  

- All isolering ska ändförslutas lika övrigt ytskikt. Speciellt viktigt vid anslutningar t.ex. rensluckor. 

- Ingen isolering får påbörjas innan allt kanalmontage är provtryckt och klart. För allt som monteras 
på kanal, ska inkoppling kunna ske utanför isoleringen. T.ex. för givare och termometer. 

- Intagskanaler ska vara isolerade utvändigt mot kondens. 

- Vid kondensisolering är skiktens totala täthet inklusive skarvar av stor betydelse. 

- Invändig isolering bör undvikas. Men isolering med ytskikt typ cleantec kan användas i de fall när 
inget annat går. 

3.7.2.6 Spisfläkt / Kåpa 

- Spiskåpa/spisfläkt bör ha metallspunnet filter. 

- Kolfilterfläktar bör undvikas. Detta pga av dålig funktion samt höga underhållskostnader.  

- Kökskåpa är förstahandsvalet för köksventilation. Stängt spjäll ska vara tätt.  

- Kåpa med Keps eller volymkåpa påverkar luftvolymen som ska transporteras samt tas till lägenhet 
och värmas upp.  

- Vid val av alliansfläkt (kåpa med hjälpfläkt) krävs större forceringsflöden vilket kräver större 
tilluftsflöden. Utred hur ersättningsluft tillförs lägenheten vid forcering. 

- Spisfläkt bör undvikas pga alltför stora tilluftsflöden (Energi) 

- Sotare ska kunna ta sig in till kanal från kåpa, samt kunna demontera kanal utan verktyg. 
Anslutning mellan kåpa och den fasta kanalen ska utföras med typgodkänd kanalslang som ska 
förses med nipplar i båda ändar för enkel demontering/rengöring, se målbild. 
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3.7.2.7 Till- och frånluftsdon samt överluft 

- Don ska alltid monteras i en ram. 

- Vid val av frånluftsdon ska de typer eftersträvas som försvårar ändring av inställda flöden och ska 
vara med excentriskt placerad kägla. Typ KGEB eller likvärdigt. 

- Vid låga flöden t.ex. i klädkammare bör donet BYBA eller likvärdigt användas. 

- Grundflöde i kök ska ordnas med ett separat don som placeras på en optimal plats. Konstrueras så 
donet får så lågt tryckfall som möjligt.  Observera brandkrav. 

- Don i dusch och badrum ska placeras inom duschzonen. Donet blir även en renspunkt. 

- Beakta att överluft i lägenheter ska ske i underkant dörr. Detta påskyndar t.ex. god upptorkning av 
golvyta i badrum.  

- Frånluft från hisschakt ska ordnas så att förvaltningen inte behöver komma in i hisschaktet för att 
rensa don eller kontrollera flöde. 

- Överluftsdon till hisschakt bör tas i nedre delen av schaktet och med insticksskydd.  

- Tilluftsdon i lägenhet för mekanisk tilluft ska ej ha filter. 

- Tänk på att tilluftsdon kan försmutsa närliggande ytor, pga medryckning av smutsig luft i rummet. 

3.7.2.8 Av- och uteluft huv samt galler 

- Lufthastighet över galler ska ta hänsyn till vätskemedryckning. Vattenavskiljningen bör om möjligt 
vara 100 % vid vald fronthastighet. 

- Beakta om förstärkt utförande av galler erfordras pga yttre påverkan såsom vandalism och inbrott. 

- Beakta solbelastning yttertak vid placering av intag för att undvika för hög lufttemperatur. 

- Insektsnät får ej förekomma. Vid behov av nät ska maskvidden inte medföra igensättning och vara 
lätt att rengöra.  

- Kombihuv bör om möjligt undvikas med anledning av kortslutningsrisk. 

- Då luft tas vid fasad genom vägg till rum uteluftsdon och radiatordon, ska detta gå att rensa lätt från 
insidan 

- För uteluftventiler bakom radiatorer krävs samordning Bygg-Rör-Ventilation. Se ”Uteluftdon till 
radiatorer” under 56 Värmesystem. 

- Uteluftventiler ovan fönster bör vara typ Casamja Omega vilka kan förses med tillbehör. 

- Dimensionerande tryckfall över uteluftventiler bör vara max 10 Pa. 

- Kanal som går genom vägg ska luta utåt samt tätas på ut och insidan vägg t.ex. Lindab ILU eller 
likvärdigt. Regnvatten får inte komma in i kanal.  

- Observera risken för vatteninträngning när systemen ej är i drift. När luftflöde uteblir kan vinden 
trycka in fuktig luft till kanalsystemet. 

3.7.2.9 Spjäll för avstängning och injustering 

- Spjäll ska vara anpassat för rensbarhet och återställbart till injusterat värde. 

- Spjäll ska ha tryckuttag före och efter.  

- Injusteringsspjäll ska alltid öppnas fullt innan injusterat värde ställs. 

- Tillse raksträckor innan och efter injusteringsspjäll enligt leverantörens anvisningar. 

- Inställt värde ska vara låsbart och markering för inställt värde ska finnas. 

- Spjäll ska vara åtkomligt för service och ska kunna nås av två händer samtidigt. 

- Överväg typ Lindab FMU eller likvärdigt. Irisspjäll har visat sig ha stort mätfel. Kontroll av K-faktor 
kan vara lämpligt. 

3.7.2.10 Renslucka 

- Rens ska utföras med T-stycke upp till dimension 315mm. 
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- Renslucka ska placeras vid intagskanal omedelbart efter gallret. Alternativt ska gallret vara lätt 
demonterbart. Observera eventuellt inbrottsskydd. 

3.7.2.11 Mätare och termometer 

- Kanaltermometrar ska installeras där temperaturer förväntas ändra sig.  

- Kanaltermometrar ska monteras innan kanalisolering med tavlan placerad utanför isoleringen. 
Infästningen av termometer ska därför vara utförd med distansrör med tät infästning mot kanal. 
Mätområdet ska vara anpassat efter mediets förväntade temperaturområde. (1 grads gradering) 

- Kytölä som filtermanometer. 

- Tryckgivarslang ska vara åldringsbeständig typ silikon, anslutning av slang ska ske med 
fjäderklamma avsedd för ändamålet. 

3.7.2.12 Ljuddämpare 

- Vid val av ljuddämpare ska rensbarhet och tryckfall beaktas. Vinkelljuddämpare är ur 
tryckfallshänseende ej att föredra. 

- Om möjligt ska ljuddämpare ha stående montage med hänsyn till försmutsning. Fibermedryckning 
ska förhindras genom att alla exponerade mineralullsytor är skyddade. 

3.7.2.13 Rökdetektorer 

- Vi förordar brandtermostat. Rökdeckare ger ofta fellarm. Sakkunnig Brand avgör. 

- Vid rökdetektorer i imkanaler ska hänsyn tas till risk för fellarm. Optisk typ är förstahandsval men 
om risk finns för liten spädning bör värmedetektorer övervägas. Avgörs i samråd med 
brandsakkunnig. 

3.7.3 Märkning, kontroll, dokumentation mm 

3.7.3.1 Märkning 

- Mätpunkter såsom fasta mätdon, injusteringsspjäll och konstantflödesdon ska förses med 
märkskylt. Märkskylten ska ange mätpunktens löpnummer, slutligt uppmätt flöde/tryckfall samt 
inställt läge. Mätpunkterna ska förtecknas och markeras på relationshandling. 

- Motorns dataskylt ska vara lätt synbar från inspektionssidan, i annat fall kompletteras med extra 
dataskylt på eller invid motorn.  

- På luftbehandlingsaggregats fläktdel ska dessutom separat skylt monteras med angivande av 
följande data: 

 Aggregatbeteckning. 

 Projekterad luftmängd i l/s (grundflöde/forcerat luftflöde för till- respektive frånluft). 

 Fläktvarvtal i r/min. 

 Märkeffekt i kW. 

 Betjäningsadresser. 

 Betjänade lägenheter/lokaler. 

 Fläktverkningsgrad (SFP-tal). 

- Filterdelens märkskylt: 

 Begynnelsetryckfall över filter i Pa. 

 Sluttryckfall över filter i Pa. 

 Filterklass. 

- Kanalernas märkning: 

 I eller på samlingslådor information om betjänade lägenheter/lokaler. 
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- Märkning av don: 

 Ursprunglig inställning ska markeras åldersbeständigt på injusterade don och spjäll. 

3.7.3.2 Kontroll 

- Provtryckning ska utföras till 100 %. Provtryckning enligt AMA kan utgå om cirkulära kanalsystem 
som är typgodkända i täthetsklass D och rektangulära kanaler typgodkända i lägst täthetsklass C 
används Detta under förutsättning att monteringsanvisning finns på byggplatsen före montagets 
påbörjande. Intyg att montaget är utfört enligt typgodkännande ska överlämnas till beställaren. Om 
systemet, vid ev. stickprovskontroll utförd av beställaren, ej klarar täthetskravet utför entreprenören 
på egen bekostnad komplett täthetsprovning enligt ovan.  

- Övriga kanalkomponenters täthet samt dess anslutningar ska beaktas 

- Samordnad provning ska utföras. 

3.7.3.3 Dokumentation 

-  
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3.8 STYR 

3.8.1 Generellt 

- Inom Bostads AB Poseidon, finns installerat datoriserad styr- och övervakning.  All teknisk 
utrustning, både inom fastigheten och utomhus ska kopplas upp till DDC. 

- Projekteringsanvisningar finns som en gemensam manual från Förvaltnings AB Framtiden. All 
styrprojektering ska utföras enligt denna manual och bilagor. 

 

SYFTE 

- Syftet med projekteringsanvisningen är att redovisa vad som ska beaktas vid projektering av styr- 
och övervakningssystem vid om/ nybyggnad eller förvärv av fastighet inom koncernen. 

- Den ska tillsammans med sina bilagor bilda en gemensam styrplattform för hela 
Framtidskoncernen. Styrplattformen ska vara enhetlig på områden som i huvudsak rör utformning 
av styr och övervakningssystem.  

- Projektören ska anpassa sin beskrivning för respektive projekt och redovisa endast det som är 
aktuellt. Anbudsgivaren får på så vis en mer överskådlig och lättolkad beskrivning vilket i slutändan 
ger ett mer realistiskt anbud. 

 

3.8.2 Bilagor kapitel STYR 

Dessa bilagor finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs) 
 

- Projekteringsanvisning för datoriserade styr- och övervakningsanläggningar. 

- Bilaga 1 Standard för Framtidens Teknik- och energiportal samt beteckningssystem i 

datoriserade anläggningar. 

- Bilaga 2 Kravspecifikation OPC-server. 

- Bilaga 3 Larmstandard 

- Bilaga 4 Principbilder kommunikation. 

  

http://www.poseidonprojekt.se/
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4. UTEMILJÖ  
GENERELL GRUNDSYN – FÖRVALTNINGEN STYR GESTALTNINGEN 
 
Utemiljön är viktig för Poseidons hyresgäster. Det är alltid våra hyresgästers behov och önskemål som 
ska vara vägledande för de olika funktioner i utemiljön som vi erbjuder. För att kunna erbjuda våra 
hyresgäster rätt kvalitet på utemiljöns olika funktioner, över en lång tid, krävs att vi alltid tar hänsyn till 
förvaltningens förutsättningar att lösa det dagliga skötsel och underhållsarbetet. Det betyder att 
utemiljöns olika funktioner ska utformas och byggas på ett sådant sätt att de är lätta att sköta och att 
de håller en teknisk kvalitet så att felavhjälpande underhåll och planerat underhåll minimeras. 
 
GENERELLA KRAV 
 
De funktionskrav som anges som kvalitetsmål för utemiljöns olika skötselprodukter, i Poseidons 
Skötselmanual –Utemiljö version 2.0 2017 ska uppfyllas. 
Vid utformning av utemiljöns olika delar ska de olika lösningarna alltid utvärderas utifrån behovet av 
kontinuerlig skötselinsats, där målsättningen ska vara att minimera dessa insatser. 
I Poseidons trädplan hänvisar vi också till nationella dokument som styr skydd av befintliga träd under 
byggnation samt värdering av träd som skadas och ska ersättas. 
 
SKÖTSEL UNDER GARANTITIDEN 
  
Grundprincipen för alla nya anläggningar är att Poseidon tar över skötsel av utemiljön direkt efter 
slutbesiktning. De dokument som styr arbetet i Poseidons utemiljöförvaltning (se även kap 4.8) är: 

 

 Skötselmanual Utemiljö version 2.0 2017 

 Kompletterande anvisningar till skötselmanualen: 

o Skötselanvisningar Utemiljö version 2.0 2017 

o Produktionsplan version 2.0 2017 

o Anvisningar för etablerings- och garantiskötsel av utemiljö version 2.0 2017 

o Trädplan version 2.0 2017 

o Handbok för skötsel av naturmark version 1.0 2017 

 
Kvaliteten på det skötselarbete som utförs under garantitiden besiktigas de första 3 åren två gånger 
per år, i juni och i september.  
 
På dessa besiktningar medverkar förutom ansvarig från Poseidons utemiljöförvaltning och 
besiktningsmannen även representant från beställaren och den entreprenör som anlagt utemiljön. 

 

4.1 Vegetationsytor 

Checklista: 

- Närmast husfasad ska alltid läggas en plattrad 
med 3 % fall mot såväl gräsytor som 
planteringsytor. 

- Områdets förutsättningar som till exempel 
växtzon, mikroklimat, vindförhållande samt 
tillgängliga skötselresurser ska styra val av 
vegetation. 

- Växters slutstorlek i förhållande till växtplats. 

- Bevattningsbehov  

 
Tips & råd: 

- Vegetation som tål snömassor i anslutning till 
entréer, p-platser, miljöhus och andra platser 
för snöupplag. 

- Åtgärda packningsskador i växtbäddar innan 
utläggning av växtjord. 
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- Gödselbehov 

- Sikt och trygghetsaspekter. 

- Ytor som görs tillgängliga för hyresgästers 
engagemang, odling eller prydnad. 

- Rotogräsfri planteringsjord ska användas i alla 
typer av planteringsytor. 

4.1.1 Bruksgräsmatta 

Checklista: 

- Slänter som inte går att klippa på ett säkert 
sätt pga lutningen ska undvikas. Inte brantare 
än 1 på 3. 

- Färdigt gräs används på ytor där man 
förmodar att slitaget blir hårt under 
etableringen. 

- Gräsfröblandning anpassas till ljusförhållande 
och slitagekrav. 

- Undvik små ytor, kilar, hörn och små radier 
som måste efterputsas, refuger, upphöjda 
bäddar som kräver att man måste marklyfta 
upp gräsklippare. 

 
Tips & råd: 

- Rotspärr mellan planteringsytor och gräsytor 
kan utföras med platonduk eller likvärdigt där 
inte speciella krav på estetisk utformning 
gäller. 

- Gräsarmering på brandvägar och 
uppställningsplattor där inte ytan utsätts för 
konstant slitage. 

- Lökplanteringar i gräsytor bör utformas med 
låga tidigblommande lökar. 

- Vid anläggning av gräsytor med sådd är det 
ändå en bra idé att lägga en ”rullbredd” med 
färdigt gräs mot planteringsytor och utefter 
gångar, för att underlätta etablering och 
undvika att gräsfrö kommer in i 
planteringsytorna vid sådd. 

4.1.2 Högvuxen gräsyta 

Checklista: 

- Välj lämplig grässort beroende på ytans 
placering och funktion. 

 
Tips & råd: 

-  

4.1.3 Äng 

Checklista: 

- Val av lämplig blandning beroende på 
ståndort. 

- Ängar skall anläggas på utmagrad, 
näringsfattig jord så att inte andra gräs 
konkurrerar ut de eftersträvade örterna. 

- Ta hänsyn till platsens förutsättningar där 
etablerad äng ska passa in i omgivningen, 
undvik isolerade små ytor. 

 
Tips & råd: 

- Tänk på att ängsytor är en del av Poseidons 
naturmark och är ytor med en rik flora av olika 
grässorter och örter. Den skall inte förväxlas 
med Högvuxen gräsyta. 

4.1.4 Park och prydnadsträd 

Checklista: 

- Se kap 4.8 och bilaga Poseidon trädplan ver 
2.0 2017  

 
Tips & råd: 

- Träd med frukt som attraherar fåglar, eller har 
blomning som kladdar ner parkerade bilar ska 
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- Se kap 4.8 och bilagorna Standard för 
skyddande av träd vid byggnation och 
Ekonomisk värdering av träd . 

- Ta alltid hänsyn till trädens slutstorlek och 
analysera noggrant möjliga framtida 
förvaltningsproblem. 

- Avstånd till fasader, påkörningsrisk vid 
snöröjning och maskinsopning, närhet till 
ledningar, avstånd och framtida grenhöjd vid 
trafikytor för gång, cykel och biltrafik. 

- Vid plantering av träd i gräsytor ska en 
trädspegel med marktäckande växter 
anläggas i en radie på minst 70 cm från stam. 

aldrig planteras i anslutning till 
parkeringsplatser. 

4.1.5 Bruksbuskage 

Checklista: 

- Buskar utefter gångvägar eller andra 
hårdgjorda ytor för gång-, cykel-, eller biltrafik 
ska aldrig tillåtas växa ut och hindra de 
funktionskrav som ställs på dessa ytor. Zonen 
närmast den hårdgjorda ytan ska planteras 
med lämpliga låga kantzonsväxter (perenner 
eller vedartade buskar) för att förhindra detta. 

- Tänk även på trygghetsaspekten med dessa 
buskage, siktlinjer, öppningar etc. 

- Växtbäddsjord ska utföras med överhöjning för 
att kompensera sjunkmån. 

 
Tips & råd: 

- Kantzonen mot omgivande ytor utförs så att 
den blir effektiv mot ogräs. 

- Undvik fröande invasiva perenner i anslutning 
till grusytor och gatstensytor. 

- I kantzonen mellan bruksbuskage och gräs 
kan en zon med marktäckande perenner som 
står emot gräsinvandring på ett bra sätt 
utföras för att undvika behov av kantskärning. 

 

4.1.6 Prydnadsplantering 

 
Checklista:  
 
- Perenner i prydnadsplanteringar väljs utifrån 

de två huvudfunktionerna: 

o Effektiv kantzonsväxt eller mattbildare 
med huvuduppgift att fungera som ett 
effektivt stopp mot ogräs.  

o Estetisk funktion som vackert inslag i olika 
planteringar, både som enstaka 
begränsade grupper av perenner och 
större fält av perenner.  

- Prydnadsplanteringar ska utformas så att de 
så fort som möjligt växer igen så att minimalt 
ljusinsläpp på jordytan erhålls. Med fördel 
används marktäckande perenner och/eller 
marktäckande buskar som fältskikt i 
planteringsytorna.  

- Kantzonen mot omgivande gräsytor bör 
utföras med rotspärr, kombinerat med kraftiga 
marktäckande perenner.  

- Slutstorlek på träd, buskar och perenner i 
prydnadsplantering. 

 
Tips & råd: 

- Rotspärr kan med fördel utföras till exempel 
med platonmatta eller liknande. 

- Lökplanteringar bör kombineras med 
perenner som fyller upp ytan efter 
lökblomning. 

- Prydnadsplanteringar kan vara en 
blandplantering med såväl perenner, buskar 
och träd, men även vara en plantering med 
enstaka solitära buskar i en matta av 
marktäckande växter. 

- Undvik fröande invasiva perenner i anslutning 
till grusytor och gatstensytor. 
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- Siktlinjer genom planteringar ur ett 
trygghetsperspektiv.  

- Försök att utforma planteringar så att 
inspringningsskydd undviks. 

- Val av växter som kräver konstbevattning ska 
undvikas. 

- Växtbäddsjord ska utföras med överhöjning för 
att kompensera sjunkmån. 

4.1.7 Klippt häck 

Checklista: 

- Att välja klippt häck som rumsbildare ska 
endast ske undantagsvis och bara då det 
verkligen är den enda lösningen funktionellt 
och/eller estetiskt. 

- Maximal sluthöjd på en klippt häck ska vara 
120 cm. 

 
Tips & råd: 

- Bokhäckar är vackra men de ger 
förvaltningen en extra lövhantering då de 
fäller sina "vinterlöv" i maj.  

- Slingerväxter i nätstängsel kan vara en bra 
lösning i stället för häck. 

4.1.8 Klätterväxter 

Checklista: 

- Klätterväxter utefter husfasader ska utföras 
som slingerväxter (utan självklättrande 
sugrötter) på spaljé, vajrar eller dyl. 

 
Tips & råd: 

- Klätterväxter kan med fördel användas på 
bergspartier eller stödmurar. 

- Klätterväxter utöver husfasad är ett bra 
klotterskydd. 

4.1.9 Utplanteringsväxter 

Checklista: 

- Utplanteringsväxter bör inte förekomma som 
ett gestaltningselement i markbäddar. 

 
Tips & råd: 

- Poseidon väljer i allmänhet att använda 
utplanteringsväxter endast i urnor som 
antingen sköts av förvaltningen eller 
gårdsförening. 

4.1.10 Vegetation på byggnad 

Checklista: 

- Överväg användandet av grön vegetation för 
att minska belastning på dagvattensystem. 

- Undvik placering av Gröna tak i närheten av 
starkt fröande träd. 

 
Tips & råd: 

- Vegetation på byggnad levererar 
ekosystemtjänster som; fördröjer regnvatten 
från tak, minskar buller och ökar också den 
biologiska mångfalden mm. 

- Med Gröna tak avses tak med 
sedumvegetation och/eller olika 
kombinationer av sedum, örter och gräs med 
huvudfunktionen att reducera mängden 
regnvatten som når våra olika 
dagvattensystem. 
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4.1.11 Naturmark  

Checklista: 

- Ta reda på om Göteborgs Stad har 
styrdokument som påverkar utformningen 

- Ta reda på vilka krav Poseidon ställer på 
naturmark se kap 4.8 och bilaga Handbok för 
skötsel av naturmark version 1.0 2017 

- Finns det arter eller områden som är 
biotopskyddade? 

- Finns det rödlistade arter? 

- Gör en inventering av biologiska värden. 

- Gör en inventering av sociala värden, 
mötesplatser, utsiktspunkter mm. 

 
Tips & råd: 

- Det är ofta tätortsnära, små skogsdungar men 
kan också vara annan typ av natur, till 
exempel ängsmarker. 

 

 

 

4.2 Markbeläggningar 

Checklista: 

Markbeläggningar 

- På markbeläggningar som inte utsätts för 
slitage av gångtrafik undviks material med fog 
antingen helt, eller så fogas beläggningen 
med Lithofix eller likvärdigt. Detta kan vara 
t.ex under bord och bänkar, cykelparkeringar 
utefter kantstenar. 

- Minsta fall på markbeläggningar för att god 
vattenavrinning ska erhållas, bör vara 2 %. 

 

Kantstöd  

- Kantstöd bör sättas i betong mot trafikytor som 
kommer att snöröjas/maskinsopas. Kantsten i 
hörn bör utformas med radiesten. 

- Kantstöd mellan hårdgjord yta och gräsyta ska 
utföras så att det är möjligt att köra upp med 
gräsklippare på ytorna. 

- Kantsten avslutas alltid genom att fasas ner 
från aktuell visningshöjd till noll. 

 

Snöröjning och upplag 

- Vid utformning av markbeläggningar ska 
erforderlig plats finnas för snöupplag och 
snöröjningsmaskiner.  

- Snöröjningsutrymme samt upplag för 
snömassor vid framförallt entréer och 
miljöhus, miljörum och andra platser för 
avfallshantering. 

 
Tips & råd: 

- På parkeringsplatser ska stolpar med 
platsnummer placeras på ett sådant sätt att 
snöröjning underlättas, dvs. en stolpe per 4 
platser. Undvik längsgående avbärare för att 
markera plats. 

- Rotspärr mellan markbeläggningar och 
vegetationsytor. 

- Måla nummer i P rutan och skylt vid infarten 
som visar nummerplacering för att undvika 
stolpar. 

- Närmast husfasader kan droppar från tak 
erodera bort fogsanden mellan ex vis gatsten. 
Fimpar eller löv samlas som senare blir till 
jord och ogräs. Lithofix eller likvärdigt kan 
vara en bra lösning för att stärka dessa fogar 
mot takdropp. 
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4.2.1 Asfalt och betongytor 

Checklista: 

- Anslutning mellan markbeläggning och 
vegetationsytor ska förstärkas i ytterkant. 
Antingen med kantsten eller marksten satt i 
betong eller genom att asfalten utförs med 
dubbel tjocklek från kanten och 200 mm in 
från kanten. 

 
Tips & råd: 

-  

4.2.2 Sten och plattytor 

Checklista: 

- Ytorna ska fogas med sand och vid behov ska 
användning av ogräshämmande fogmaterial 
användas på svåråtkomliga ställen. 

 
Tips & råd: 

- Ytor av kullersten bör undvikas då de är 
svårstädade och det bildas lätt ogräs där. 

4.2.3 Grusytor 

Checklista: 

- Grusytor bör i första hand undvikas ur såväl 
skötsel som tillgänglighetsperspektiv. 

 
Tips & råd: 

-  

4.2.4 Träytor 

Checklista: 

- Träytor för gångtrafik ska undvikas på grund 
av halkrisk. 

 
Tips & råd: 

-  

 

 

4.3 Utrustning i Utemiljön 

4.3.1 Inhägnader och inpasseringsanordningar 

Checklista: 

- Man bör undvika produkter med ytor som 
kräver en återkommande målning. 

 
Tips & råd: 

-  

4.3.2 Utrustning och utrymmen för avfallshantering 

Checklista: 

- Framför dessa utrymmen är 
tillgänglighetskraven höga, därför ska det 
finnas tillräckliga ytor för snöupplag i 
anslutning till dessa utrymmen. 

 

 
Tips & råd: 

-  
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Se även Koncept för miljöhus och miljörum ver 
2.0 2017 samt RÅDA Miljöhus/Miljörum ver 
2.0 2017-03-10. 

4.3.3 Utemöbler 

Checklista:. 

- Sittytor och bordsytor ska lätt kunna bytas vid 
slitage eller åverkan. Trädetaljer bör ej vara 
målade eller lackade utan oljade. 

- Tillgänglighetsanpassning av utemöbler. 

- Avstånd från lägenheter vid grillplats. 

- Skötselbehov 

- Utbytesdetaljer och reservdelar ska finnas. 

 
Tips & råd: 

- Städning bakom fasta utemöbler mot fasader 
etc. ska vara åtkomligt för städning, ej för litet 
avstånd mot vägg, fasta utemöbler bör kunna 
tas loss ovan mark. 

- Grillplatser bör förses med behållare för 
förbrukade engångsgrillar. 

4.3.4 Övrig utrustning i utemiljön 

Checklista: 

- Ett viktigt övergripande förvaltningskrav är att 
all utrustning så långt det är möjligt ska vara 
av fabrikat och modeller där reservdelar etc. 
kan erbjudas över en överskådlig framtid. 

- De ska vara lätta att serva avseende 
utbytesdetaljer, dessa krav går alltid före 
designkrav om dessa krav kommer i konflikt. 

- Papperskorgar ska ha lock. 

- Utrustning i gräsytor bör undvikas alternativt 
förses med plattrad eller marktäckande 
perenner runt om. 

- Cykelställ ska vara yteffektiva för att kunna 
möta ett ökat behov av cykelplatser. 

- Cykelpollare ska undvikas. 

- Metoden som beskrivs ovan att använda 
starka marktäckande perenner för att 
underlätta gräsklippning runt hinder i gräsytor 
bör även tillämpas runt stolpar, fältstenar, 
staket, plank etc som står i, eller ansluter till 
gräsytor. 

 
Tips & råd: 

- Marktäckande perenner runt stolpar etc. 
utförs med perenner som har en god förmåga 
att stå emot gräs etc., funktion går före 
utseende i dessa fall. 

- Cykelställ som placeras på mark och inte 
nedgjutes är en fördel då dessa kan flyttas 
lättare om behovet minskar t.ex under vintern, 
samt vid rengöring och städning. 

 

 

4.4 Lek och idrott 

Checklista: 

 

 
Tips & råd: 

- Basketkorg på trånga gårdar kan upplevas 
som störande för de boende. 
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4.4.1 Lek och idrottsutrustning 

Checklista: 

- Lekutrustning ska alltid uppfylla de krav som 
ställs i aktuell utgåva av SSEN 1176. 

- Lekutrustning bör ha så kallat TÜV certifikat. 

- Fallunderlag av gummi ska provas så att den 
färdiga ytan uppfyller ställda dämpningskrav. 
Protokoll på provning ska bifogas till 
slutbesiktning. 

 
Tips & råd: 

- Inför granskning av ritningar bör projektör 
stämt av att lekplatsen uppfyller 
säkerhetskraven med den person som har det 
aktuella förvaltningsbesiktningsuppdraget hos 
Poseidon. 

- Fallunderlag av gummi ska inte ligga i 
direktanslutning till grusytor och bör undvikas 
i omedelbar närhet till sandlådor. 

4.4.2 Konstgräs 

Checklista: 

- Konstgräsytor anläggs främst för lek och 
bollspel eller som prydnad. 

 
Tips & råd: 

- Det blir ogräs även i konstgräsytor. 

- Konstgräs kan uppfylla en funktion i 
gräsmattor där det är hårt slitage. 

 

 

4.5 Vattenanläggningar 

Checklista: 

- Barnsäkra djupdelar. 

- Rörligt vatten. 

- Biologisk rening. 

- Vattentillförsel med mätare. 

- Sträva mot naturlig placering på lågpunkter i 
anslutning till naturmark etc. 

 
Tips & råd: 

- Sluttande strandpartier inga branta djupdelar. 

 

 

4.6 VA VVS i mark  

Checklista: 

 

 
Tips & råd: 

 

4.6.1 Ledningar i mark VVS 

Checklista: 

- Alla ledningar som läggs nya ska filmas. Film, 
orienteringsritning och protokoll läggs på en 
cd/dvd innan slutbesiktning. 

- Brunnar ska vara försedda med låsbara lock. 

- Markrör ska alltid avslutas under synlig 
marknivå. 

 
Tips & råd: 

- Brunnar med sandfång ska vara försedda 
med inre spolrör. 

- Befintliga ledningar bör filmas. 
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- Kulvertledningar ska vara av 
expansionsupptagande typ såsom Aquavarm 
eller likvärdigt. 

- Isolering ska vara av mineralull alternativt 
skumplast med ozonvänliga drivgaser.  

- Mantelrör ska utföras av PE. 

- Dagvattenbrunnar bör utföras med s.k. pinnlås 
för att minimera rensningsbehovet av 
sandfånget. 

- Utred om LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten) är möjlig. 

- Renspolningsmöjligheter 

- Dränering av kulvert 

- Kulvert förses med ventiler och avtappningar i 
båda anslutningsändar i hus. 

- Hänvisas även till kap 3 Tekniska 
Installationssystem. 

 

 

4.7 Elsystem 

Checklista: 

- Belysningsanordningar får inte monteras direkt 
på träd på ett sådant sätt som kan skada 
stammen. 

 
Tips & råd: 

 

4.7.1 Ledningar i mark EL system 

Checklista: 

- Undvik markstrålkastare i markbeläggningar.  

- Tillse god dränering om markstrålkastare ska 
användas. 

- Armaturer och belysningssystem som är lätta 
att byta ljuskälla i ska prioriteras. 

- Sträva mot att endast behöva använda en typ 
av ljuskälla i alla belysningspunkter. 

- Hänvisas även till kap 3.1 El. 

 
Tips & råd: 

-  
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4.8 Bilagor kapitel UTEMILJÖ 

Dessa bilagor finns på www.poseidonprojekt.se (inloggning krävs) 
 

- Skötselmanual Utemiljö version 2.0 2017 

- Skötselanvisningar Utemiljö version 2.0 2017 

- Produktionsplan version 2.0 2017 

- Anvisningar för etablerings- och garantiskötsel av utemiljö version 2.0 2017 

- Handbok för skötsel av naturmark version 1.0 2017 

- Trädplan version 2.0 2017 

- Standard för skyddande av träd vid byggnation 

- Ekonomisk värdering av träd 

 

http://www.poseidonprojekt.se/

