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Utredningsarbetet  
går snart i mål
 Treårsuppdateringen innebär att AMA VVS & Kyla nästa 
gång får årgångsbeteckning 22. Siktet är inställt på att ha 
en remissversion framme till midsommar och att det ska 
vara möjligt att lämna synpunkter fram till senare delen av 
september 2021.

TE X T:  E VA ENESTRÖM SCHMIED OCH JAN FREDRIKSSON

Uppdateringen fokuserar på områden som 
av olika skäl visar sig vara knepiga att kom-
ma till rätta med. Den omfattar förstås 
också sådant med bäring på innehållet som 
är nytt och förändrat.

OKODADE RUBRIKER GÖR 

GRÄNSERNA TYDLIGARE

Stort fokus denna gång är att på ett 

tydligare sätt lyfta fram gränsdragningen 
mot styr och övervakning mellan vvs och el 
för exempelvis luftbehandlingsaggregat, 
fläktar, pumpar, värmepumpar och övriga 
komponenter som kräver styrning och 
övervakning. Det kommer dels tydliggöras 
genom att texterna i RA-delen antingen 
samlas under gemensam okodad 
underrubrik ”Styr och övervakning” eller 

Bildtext

mer specifikt under den okodade 
underrubriken ”Gränsdragning mot el-, 
styr- och övervakningssystem.”

Principiella illustrationer avser att 
ytterligare förtydliga eftersom det ofta kan 
finnas olika alternativa lösningar.

Där det går kommer även viss styr och 
övervakning att bli kravtext i AMA. Att 
föreskriva EC-motorer är numera lika 
vanligt som AC-motorer. Båda alternativen 
kommer därför att finnas kravställda under 
vissa koder i AMA, till exempel under 
QEA.1 Takfläktar och QEH.1 
Brandgasfläktar. Projektören behöver då i 
princip enbart föreskriva motortyp. Hur 
fläktens varvtalstyrning ska vara utformad 
framgår av AMA-texten under koden.

Motsvarande tankegångar finns även 
under 8 Styr- och övervakningssystem och 
de koder som är gemensamma för AMA 
VVS & Kyla och AMA EL.

INGA TVIVEL SKA RÅDA

Kontroll som föreskrivs i avsnitt YHB blir 
striktare formulerad. Det ska inte råda 
några tvivel om att ansvaret för all kontroll 
som föreskrivs i teknisk beskrivning ligger 

Okodade rubriker ska underlätta gränsdragningen av styr- och övervakning. Foto: Anders Wester
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på entreprenören. Det är kontroll enligt 
avtal och beställaren köper detta av 
entreprenören.

Enligt de nya formuleringarna ska 
entreprenören kunna redogöra för hur 
kontrollen går till. Vidare ska objekt som 
senare blir dolda kontrolleras innan de 
döljs.

Begreppet ”egenkontroll” ersätts med 
”kontroll” och ”kontrollprogram” för att 
inte blandas ihop med byggherrens  
egenkontroll enligt PBL, eller den något 
missvisande associationen till kvalitets- 
ledningssystem.

Det är viktigt att skilja den kontroll som 
görs i entreprenörens kvalitetsarbete från 
den avtalsenliga kontrollen som föreskrivs i 
den tekniska beskrivningen. I den tekniska 
beskrivningen ska det inte finnas krav på 
entreprenörens kvalitets- och miljöplan 
men det föreskrivna kontrollprogrammet 
ska likväl vara kopplad till denna. 
Kontrollen ska naturligtvis också 
samordnas projektspecifikt med innehåll i 
administrativa föreskrifter.

Kontroll som föreskrivs enligt AMA ska 
alltid dokumenteras. Dokumenten ska 
verifiera resultatet och är utfästelse på att 
arbetet är avtalsenligt. Kontrollen ska 
intygas av någon hos entreprenören som 
har befogenhet till detta.

I remissen föreslås att digital 
fotografering med spårbar tidsangivelse 
kan utgöra underlag för dokumentering av 

kontroll. Det ska kunna komplettera 
protokoll och styrka att kontrollen är 
gjord.

Inför remissen har ett nytt protokoll 
tagits fram för kontroll av risk för tillväxt av 
legionellabakterier i tappvattensystem.

STOPP FÖR TILLSATSER

Betydelsen av vattenkemin i slutna 
rörsystem är exempel på ett särskilt 
komplext område. Det står klart att 
optimala förhållanden enbart kan uppnås 
om det finns en samsyn och omsorg i 
projektering, utförande och driftsättning – 
och om samma omsorg följer med under 
driften av systemen. Vattnets förmåga att 
binda syreatomer behöver ”överlistas” och 
att ha kontroll på fyllningsvattnets kemiska 
sammansättning kan ge ytterligare kunskap 
om riskerna för korrosion.

Ett annat kan vara att undvika tillsatser i 
form av korrosionsinhibitorer, eller andra 
ämnen i syfte att förbruka syrgas eller andra 
gaser, om det inte finns en kvalificerad 
bedömning av motsatsen. Sannolikt 
kommer åtminstone RA-texten under 
PXC.1 Värmebärare att kompletteras med 
hjälptexter inom området.

Det blir krav på att expansionsledningen, 
det vill säga rörledningen mellan 
expansionskärl och tillhörande rörsystem, 
ska utföras av material med god 
beständighet mot korrosion. Skälet är den 
uppenbara risken för korrosion då 

rörsträckan riskerar ansamling av 
stillastående vatten. 

TEKNIKEN HAR UTVECKLATS

Texterna för injustering och kontroll av 
värme- och varmvattensystem kommer att 
uppdateras. Till stor del på grund av 
teknikutvecklingen det senaste decenniet, 
allt intelligentare ventiler och att 
injustering av vätskesystem kan utföras på 
flera olika sätt.

Det städas i strukturen för ventiler med 
injusteringsfunktion. Eftersom i princip 
alla dagens injusteringsventiler har 
sammansatt funktion utgår flera koder och 
rubriker. Injusteringsventiler ska 
föreskrivas under den kod och rubrik som 
bäst beskriver ventilens primära funktion.

Alla radiatorventiler – oavsett hur de är 
styrda, med eller utan inbyggd givare – 
placeras under en gemensam kod och 
rubrik.

BRANSCHREGLER SÄTTER AVTRYCK

Många av ändringsförslagen i remissens 
kapitel P härstammar från branschregler 
Säker Vatteninstallation. Branschreglerna 
kom ut i uppdaterad version vid årsskiftet 
och det betraktas sedan länge som god 
praxis att följa dessa. Det är angeläget att 
kraven i AMA VVS & Kyla och råden i RA 
så långt som möjligt är samstämmiga 
branschreglerna.

Tidigare fanns rådstext i RA att 
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Med rätt temperatur förebyggs mikrobiell tillväxt i tappvatten. Foto: MostphotosExpansionsledning föreslås utföras av rör-
material med god beständighet mot korrosion.
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varmvattenberedare i värmepumpar ska 
värmas automatiskt till minst 60 °C en 
gång i veckan. Det föreslås nu bli ett krav 
för att minska risken för legionellatillväxt.

Ett annat krav blir att värmepumpar och 
pannor som ansluts till tappvattensystem 
ska placeras i utrymme med golvbrunn.

Backspolning i avloppsledningar ska 
undvikas och för att det ska uppfyllas finns 
ett skarpare funktionskrav. Säker Vatten 
har uppmärksammat risken 
för backspolning om klosett 
placeras före golvbrunn på 
liggande anslutningsledning. 
Problemet beror egentligen 
på olämplig planlösning och 
valv med för små höjd-
marginaler.

I remissens RA-text 
påpekas att om klosett och 
golvbrunn ansluts till samma 
liggande ledning bör 
klosetten placeras först. Om 
golvbrunn placeras först kan 
en excentrisk förminskning, 
med plan yta vänd uppåt, minska risken för 
backspolning. En figur kommer att 
förtydliga.

När det gäller ingjutna avloppsrör 
föreslås skarpare och mer detaljerade krav 
på fixering. Rören ska inte röra sig i höjd- 
och sidled eller vrida sig. Fixeringar ska 
finnas vid grenrör, fogar, avsättningar och 

golvbrunnar. Ett råd finns i RA att 
projektören ska ange hur fallet på 
självfallsledningar ska kontrolleras.

För bättre strömning i avloppsledningar 
föreslås att riktningsförändringar på 
liggande ledning ska utföras med en eller 
flera 45-gradiga böjar.

Sedan tidigare fanns krav att självfalls-
ledningar alltid ska förläggas med fall. Nu 
kompletteras kravet att fallet ska kontrol-

leras och dokumenteras. 
Hur kontrollen ska utföras 
måste dock anges i beskriv-
ningens Y-kapitel.

GENOMFÖRINGAR SKA 

HÅLLA MÅTTET

Det blir tydligare krav hur 
rörgenomföringar ska vara 
utförda. Det får till exempel 
vara högst 2 mm mellanrum 
mellan bjälklag eller vägg 
och rör eller annan genom-

föringsdetalj. Alla delar i 
genomföringen ska vara 

monterade och fixerade vinkelrätt mot 
underlaget innan tätskikt appliceras. 

Under flera koder och rubriker finns det 
också måttsatta avstånd mellan rörgenom-
föringar, golvbrunnar, detaljer och tätskikt.

Det föreslås också att den tolerans för 
golvbrunnar som funnits i olika 
branschregler införs. Det innebär att golv-

brunn ska monteras i våg med en tolerans 
vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunnens 
centrum till flänsens ytterkant.

Kraven på kopplingsskåp blir tydligare 
och följer i princip den nya 
branschstandarden för inbyggnadsskåp. 
Förtillverkade kopplingsskåp ska placeras 
minst 500 mm över bjälklag så att 
inkommande rör kan fixeras vinkelrätt mot 
botten.

Skåp som är avsedda att monteras mot 
tätskikt ska ha anslutning med verifierad 
täthet mellan kopplingsskåp, tätskikt och 
anslutande byggnadsdelar. Detta gäller 
även serviceöppning med vattentät lucka 
och ram för montering mot tätskikt.

Kopplingsskåp ska vara försedda med 
läckindikering. Det har tidigare inte 
funnits några krav på dessa. Nu föreslås 
bland annat att de ska förläggas med fall 
och mynna i rum med vattentätt golv.

I RA finns rådet att beakta utrymmes-
behovet för isolering av ledningar placerade 
i kopplingsskåp.

De tidigare så detaljerade måtten kring 
röranslutningar till klosetter kommer att 
utgå. Tappvattenanslutningar ska vara 
åtkomliga, det räcker.

Spolcisterner inbyggda i väggar ska 
placeras i dränerat utrymme tillsammans 
med anslutningar för tappvatten och 
avlopp. Vattentät beklädnad ska finnas 
kring cistern och fixtur.

Självfallsledningar ska installeras med fall – och det ska kontrolleras. Foto: Tobias Sterner

Säker Vattens branschregler 
ses i dag som god praxis.

Rena kanalsystem är BBR-krav och rens-
luckor bör ingå i projekteringen. Placering och 
samordning motiverar extra eftertanke.
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Område Namn Företag

Vattenkvalitet Charlotta Obitz Rise Research Institutes of Sweden

Rensbara kanalsystem Björn Ankaräng Ankaräng Kontroll & Besiktning AB

Styr och övervakning Markus Edmark Bengt Dahlgren Syd AB

Injustering av värmesystem 

inklusive ventiler

Mattias Ericsson Värmex AB

Injustering av kylsystem m m Leif Gustafsson Bengt Dahlgren AB

Brandsäkra genomföringar Tomas Fagergren Fagergrens Konsult AB

Trovärdig kontroll Östen Edén Edna i Tierp AB 

Trovärdig kontroll Mathias Eriksson BKS Konsulter AB

Utredarna
Externa utredare för AMA VVS & Kyla 22

//BILDER//

Branschregler 2021_1.pdf (omslaget)
Säker Vattens branschregler ses i dag

som god praxis.

Renslucka.jpg
Rena kanalsystem är BBR-krav och

rensluckor bör ingå i projekteringen.
Placering och samordning motiverar extra
eftertanke.

Många av apparaterna i P-kapitlet är 
tunga och otympliga. Det krävs utrymme 
för installation och åtkomst för drift och 
underhåll. Därför finns hänvisning under 
flera koder och rubriker i RA att beakta 
handledningen ”Bra arbetsmiljö för 
montörer och driftpersonal” som nyligen 
gavs ut av Installatörsföretagen tillsammans 
med flera branschorganisationer.

RENA KANALSYSTEM

Kanalsystemens rensbarhet i form av  
omfattning och placering av rensluckor är 
ett annat område som ofta leder till 
godtycklighet när entreprenader ska 
besiktigas. AMA och många projektörer 
har i många år lutat sig mot SS-EN 12097 
under QLE. Den innehåller anvisningar 
för var rensluckor ska placeras, något som 
blir ett missriktat krav på entreprenören i 
en utförandeentreprenad. Standarden 
anses bra men svår att förstå och trubbig i 
sin tillämpning.

Nu är ambitionen att AMA framöver ska 
bidra och underlätta tillämpningen för 

projektören som är den part i en 
utförandeentreprenad som bör bedöma var 
rensluckor ska placeras.

Rensluckornas placering handlar i 
grunden om att uppfylla BBR-kravet att 
”ventilationsinstallationer ska vara 
placerade och utformade så att de är 
åtkomliga för underhåll och rensning”. 

Samtidigt finns i arbetsmiljölagstiftningen 
krav på god arbetsmiljö, i det här fallet 
såväl för den som installerar som för den 
som ska svara för rengöringen. 
Samordningen med övriga installationer i 
schakt, driftutrymmen och undertak 
motiverar extra eftertanke. 
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