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VVS • KYL

 Toleranser för placering av väggar kan orsaka problem för vissa installationer. Men det går 
att komma runt problemen med planering, samarbete och ändring av dagens krav.

TE X T:  MARTIN BRUNNK VIST

Ett problem som av och till uppstår vid 
uppförandet av byggnader är att rör som 
går igenom golv hamnar på fel ställe i för-
hållande till väggar och andra byggdelar. 
Vissa typer av genomföringar kan ställa till 
extra stora och svårlösta problem om de 
hamnar bara lite fel i sidled. Det gäller till 
exempel avloppsgenomföringar för golv-
stående klosetter och rör som ska gå in-
byggda i vägg till ett inbyggt fördelarskåp. 
Klosetten går kanske inte att montera för 
att väggen är för nära och de rör som skulle 
vara inbyggda hamnar utanför vägg.

MONTERA RÄTT ÄR INTE LÄTT

Dessa problem uppstår framför allt när in-

Lägestoleranser vid installationer

stallationerna sätts ut innan väggarna finns 
på plats. Ibland har förstås montören slar-
vat med utsättningen och placerat rören i 
fel läge. Vanligare är dock att rören rubbas 

Det är svårt att placera och fixera installationer i ett tidigt skede. Foto: Anders Wester

ur sitt läge innan gjutning eller montering 
av bjälklaget eller att själva gjutningsarbe-
tet flyttar installationerna ur sitt ursprung-
liga läge.

Dessa problem kan lösas till exempel 
genom bättre fixeringar och andra tekniska 
lösningar. Det pågår flera projekt i 
installationsbranschen för att hitta bra 
standardiserade lösningar på dessa 
problem. Något som AMA-redaktionen 
kommer följa upp för att kunna ställa 
bättre krav framöver.

TOLERERA TOLERANSER

Även om ovanstående problem löses finns 
det ännu en sak som kan orsaka bekymmer. 

Det är viktigt att avlopp och andra rör hamnar 
på rätt avstånd från väggen och att de inte flyt-
tar sig vid gjutning. Foto: Tobias Sterner
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Det handlar om toleranser.
I AMA Hus finns det angivna måt-

toleranser för olika byggdelar. Det är helt 
enkelt uppgifter om hur mycket de verkliga 
måtten får avvika från de projekterade. Det 
finns toleranser för lutning på golv, bjälklag 
och väggar, buktighet på vägg, 
lägesplacering av väggar med mera.

Det är naturligtvis svårt och tidsödande 
för en entreprenör att bygga med exakt de 
mått som är föreskrivna. Toleranserna ger 
då entreprenören en frihetsgrad och det gör 
att en besiktningsman får en tydlighet av 
vad som ska räknas som ett godkänt 
utförande.

Några liknande toleranser finns ännu in-
te i AMA VVS & Kyl. Det gör att entrepre-
nören inte kan avgöra vilken noggrannhet 
som ska eftersträvas.

KRAV I AMA

I AMA Hus finns det angivet att innerväg-
gar ska placeras inom ett intervall av ± 20 
millimeter från föreskriven placering. Om 
då rörprojektören ritat in avloppsröret till 
en klosett på exakt 70 millimeter från vägg 
och entreprenören placerat röret på exakt 
rätt plats kan väggen hamna allt från 50 till 
90 millimeter från väggen. Det kan inne-
bära att klosetten inte ens går att montera 
med ett avstånd till vägg. Även om själva 
wc-stolen går att montera så kan avståndet 
till vägg bli för litet för ett korrekt utfört 
tätskikt. Minsta avstånd mellan rör och 
vägg är 60 mm för tätskiktets skull.

Några sätt att komma runt detta pro-
blem är till exempel att ha snävare toleran-
ser för väggar till våtrum eller införa sär-
skilda toleranser mellan väggar och instal-
lationer. Som ett led i detta kan det även 
behöva införas toleranser för placeringen 
av vissa typer av rör.

AMA-redaktionen kommer att ta med 
sig dessa frågor till kommande uppdate-
ringar av AMA. Alla synpunkter kring 
dessa frågor tas tacksamt emot av redaktio-
nen.

Även om det ännu inte finns några krav i 
AMA om detta finns det förstås inget som 
hindrar att berörda projektörer i ett projekt 
kommer överens om att särskilda mått, 
utföranden och toleranser ska gälla. 

MARTIN BRUNNKVIST
AMA-redaktör 

AB Svensk Byggtjänst

Så fungerar toleranser
Hans Holm från Geoposition i Sverige AB, har medverkat i att ta fram de 
krav för toleranser som finns i AMA Hus. Här förklarar han kortfattat hur 
dessa toleranser fungerar samt resonerar kring hur framtida toleranser 
mellan väggar och installationer eventuellt skulle kunna vara formulerade.

Toleranskrav för väggar i AMA 
Krav på toleranser i AMA Hus finns i byggdelskoderna. En förklarande text 
om toleranser finns i RA under 01.S Sammansatta byggdelar i hus.

För exempelvis innerväggar finns toleranser angivna under koder till 43 Inre 
rumsbildande byggdelar.

Väggars läge i plan i AMA anges på två sätt som ger en så kallad 

överbestämning.

 � Läge i sida anges till ± 20 mm från sekundärlinje i plan.
 �  Avstånd mellan väggar ± 25 mm.

Sekundärlinje i plan är en fristående linje från vilken väggen är måttsatt, van-
ligen genom pilmått. Linjen kan vara markerad, ibland inte beroende på hur 
utsättningen utförs.

Avstånd mellan väggarna skärper kravet på läge i sida vilket då nästintill 
halveras.

Exempel: 
Om vi studerar väggar, enligt avstånd mellan, kan till exempel ena väggen 
ligga -20 mm fel vilket är ok enligt läge i sida. Den andra väggen kan då lig-
ga + 5 mm fel och avstånd mellan väggar är då också godkänt. Skulle väg-
gen med -20 mm fel vara vägg mot våtrum invid vilken en wc-stol skulle an-
bringas finns uppenbar risk att genomförande rör ej passar för montering. 
På motsvarande sätt kan olika avvikelser betraktas och uppenbara risker för 
stora avvikelser mellan rörgenomföring/wc-stols placering finnas.

Hur kan våtrumsväggs respektive rörgenomförings läge toleranssättas?
Om rörgenomföringens ytterkant mot vägg ska vara 70 mm skulle en rimlig 
tolerans för detta mått vara -0 /+10 mm, det vill säga att måttet inte får un-
derstiga 70 mm och som mest uppgå till 80 mm. Denna tolerans skulle kun-
na ges som komplettering till enskild våtrumsvägg där wc-stol ska place-
ras. Beroende på om rörgenomföring eller väggen utförs först skulle följande 
kunna gälla: 

 � Om rörgenomföring i bjälklaget utförs först ska 
närliggande väggs läge samtidigt markeras på 
bjälklaget. Vid väggmontaget sedan styrs väggens 
placering så att angiven tolerans -0/+10 mm inne-
hålls.

 � Om väggen monteras först märks rörgenomför-
ingens läge ut från vägg så att angiven tolerans 
enligt ovan kan innehållas.

För att klara av angiven tolerans är det viktigt att 
montageordning respektive utmärkningar i förekom-
mande fall hanteras vid samma tillfälle.

Hans Holm,Geoposition i 
Sverige AB. 


