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Så stärks legionellaförebyggande
 I remissen till AMA VVS & Kyla 22 lyfts riskerna för tillväxt av legionella mer än i tidigare
utgåvor. Där föreslås krav och råd för genomtänkt konstruktion, uppföljning av resultat och
bättre kontroll så att tappvatteninstallationerna blir säkrare.
T E X T O C H F OTO : J A N F R E D R I K S S O N

I skrivande stund är inte alla detaljer till
nästa utgåva av AMA VVS & Kyla spikade.
Men utgångspunkten är som alltid att
legionella bäst förebyggs genom att
konstruera och bygga tappvattensystem på
rätt sätt – varmvattnet ska hållas varmt och
kallvattnet kallt. Dessutom ska vattnet
helst inte bli stillastående i ledningarna.
För att det ska bli verklighet krävs
planering och samverkan tidigt i byggprojekten, beställare och inblandade
projektörer måste vara medvetna om vad
som krävs.
– Det finns bara ett sätt: Se till att det
finns plats att göra installationerna. De är
så viktiga av många skäl – men framför allt
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ur hälsosynpunkt. Går det inte att göra rätt ganska tuffa krav som jag tycker nonchaleras,
säger han.
så finns risken att det uppstår legionellatillNär det gäller risk för legionella i
växt.
kallvattensystem är grunden det
Det säger Östen Edén, Edna i
allmänna rådet i BBR och kravet i
Tierp AB, som tillsammans med
branschregler Säker VatteninstalMathias Eriksson på BKS
lation att vattentemperaturen inte
Konsulter har varit delaktiga i
översynen av kontrollavsnitten i Östen Edén ska beräknas stiga till över 24 grader
efter åtta timmar utan tappning.
AMA VVS & Kyla.
Protokollet i bilagan avser bland annat
NY BILAGA SAMLAR ERFARENHET
att redovisa temperaturmätning och
Östen Edén ligger bland annat bakom metoder för mätning i kritiska punkter.
förslaget till en ny bilaga i AMA VVS &
– Det finns kriterier för vad som gäller
Kyla 22 för att dokumentera riskanalys.
för att skydda sig mot legionella, vilka
– Jag har samlat på mig idéer hur man temperaturer det ska vara och hur det ska
ska säkerställa installationen. Det är ändå isoleras för att klara det. Men det finns
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egentligen inget facit, det blir som det blir,
säger Östen Edén, som är tveksam till att
detta alltid tas på allvar.
I sitt arbete som besiktare och kontrollansvarig får Östen Edén många frågor om
hur kraven ska uppfyllas. Att bara beräkna
temperaturerna har sina begränsningar.
Han påpekar att vattentemperaturen beror
på temperaturer runt omkring. Är det
varmt ute, eller om inkommande kallvatten är varmt så blir det svårt att undvika
hög temperatur på kallvattnet.
– Det är nog ett riktigt mörker, på många
sätt och vis, men framför allt i ROT-objekt.
Ledningarna ska samsas i befintliga schakt,
som redan var för små med dåtidens
ynkliga isolering. Skulden läggs ofta på
rörföretaget, men det har aldrig haft någon
chans att göra något bra, säger han.

Ledningarna ska isoleras för att hålla rätt temperatur och minska värmeförluster.

MER ÄN ATT BOCKA AV

Riskbedömning kan göras med hjälp av det
nya protokollet, bilaga AMA YHB/3. Där
finns bland annat en checklista med
kontroller som ska göras innan tappvatteninstallationen tas i drift.
Trots att protokollet i första hand riktar
sig till entreprenörens kontroll kan det med
fördel användas av projektörer. Många
detaljer är enklast att lösa så tidigt som
möjligt.
Brister i entreprenörens arbete ska naturligtvis åtgärdas av entreprenören innan ny
kontroll görs.
LEDNINGAR PÅ RÄTT PLATS

Tre punkter på checklistan handlar om var
kallvattenledningar är installerade.
Kallvattenledningar ska helst inte förläggas
där temperaturen överstiger normal
rumstemperatur. Kontrollpunkterna är att
kallvattenledningar inte ska förläggas i
uppvärmda golv eller i uppvärmda
utrymmen som schakt, kopplingsskåp eller
annat.
Förläggning av ledningar är i grunden
projekteringsfrågor och ska i bästa fall vara
lösta innan entreprenören utför sitt arbete.
Om entreprenören upptäcker avvikelser
och inte kan utföra installationen korrekt
bör detta redovisas för beställaren som kan
ta ställning till åtgärder.
ISOLERING HJÄLPER

Om kallvattenledningar trots allt måste
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Varmvattensystem, inklusive VVC, ska vara
injusterade innan kontrollen kan göras.

Utgående varmvatten ska hålla mellan 55 och
60 °C.

förläggas i varma utrymmen ska de isoleras
tillräckligt. Vilken kvalitet isoleringen ska
ha och hur tjock den ska vara är
projektspecifikt och bör beräknas.
Beräkning kan exempelvis göras med den
programvara som Säker Vatten tagit fram,
eller med något beräkningsprogram som
isoleringstillverkare tillhandahåller.
Isolering föreskrivs sedan på lämplig
nivå under kod och rubrik RBB Termisk
isolering av rörledning. Det är också där
entreprenören ska hitta information och
stämma av med checklistans punkt att
kallvattenledningar förlagda i utrymmen
med högre temperatur än 24 °C har

föreskriven isolering.
Den femte punkten är att kallvattenledningar inte ska vara i kontakt med ledningar för varmvatten eller värme. Det är för
övrigt ett generellt krav som också finns
under PN Rörledningar m m.
SYSTEMET SKA INJUSTERAS

I checklistan finns även en kontrollpunkt
att injustering av varmvattensystem,
inklusive VVC, ska vara gjord.
– Det ska finnas protokoll på det också,
och det är viktigare än man befarar, av två
skäl: Det är viktigt med temperaturerna,
men ett dåligt injusterat och dåligt isolerat
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Tabell RA YHB.521/1

Användbara koder och rubriker för
legionellaförebyggande

Mätställe

Temperatur

Utgående varmvatten till tappställen

Lägst 55 °C och högst 60 °C

Efter blandare avsedda för personer
som löper stor risk för att skållas

Högst 38 °C

I varmvattenberedare och i
varmvattenackumulator

Lägst 60 °C

I samtliga ledningar i
varmvattencirkulationssystemet

Lägst 50 °C

system kostar väldigt mycket pengar i
energi, säger Östen Edén.
Även det arbetet har fått tydligare texter
i remissen under YHC.521 Injustering av
tappvattensystem. Proceduren som föreslås
bygger på samma metod som används för
injustering av värmesystem, men med
reservation att avvikelse i flöde inte får
medföra att temperaturen sjunker under
föreskrivet värde.
RÄTT TEMPERATUR PÅ VARMVATTEN

Uppmätta temperaturer ska redovisas i det
nya protokollet, så även mätmetoder.
Temperaturerna bör vara enligt tabell RA
YHB.521/1. För att detta ska gälla måste
värdena föras in i den tekniska beskrivningen.
– Mätmetod är viktigt och det ska
redovisas i protokollet. Det finns inget sagt
i BBR eller branschregler om mätmetod.
Mäter man på röret mäter man en
temperatur, med en instickstermometer
mäter man en annan. Det kan vara fråga
om de grader som är felaktiga därför att
man mäter fel, helt enkelt, säger Östen
Edén.
En projekteringsfråga är att placera
termometrar på lämpliga ställen. Det bör
åtminstone finnas termometrar på
utgående tappvarmvatten och i returen på
varmvatten-cirkulationen.
Detsamma gäller att värmepumpar som
håller lägre temperatur automatiskt ska
hetta upp varmvattenberedaren till 60 °C
minst en gång per vecka.

•
•
•
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•
•
•
•
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52.BB
52.BC
PN
PNU.3
PNU.5
RBB
RBB.1
RBB.2
YHB.521
YHC.521

Kallvattensystem
Varmvattensystem
RÖRLEDNINGAR M M
Ledningar av kopparrör
Ledningar av plaströr
TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING
Termisk isolering med cellmaterial på rörledning
Termisk isolering med mineralull på rörledning
Kontroll av tappvattensystem
Injustering av tappvattensystem

utformas utan blindledningar där tillväxt
kan ske och därefter spridas ut i systemet
vid tryckförändringar. I fördelare ska det
därför vara genomströmning genom alla
avstick.
Kopplingsledningar till exempelvis
tvättmaskiner ska ha avstängningsventil
direkt intill ledning med cirkulerande
vatten. Systemet ska dessutom utformas
utan andra ledningar med stillastående
vatten.
Under entreprenadtiden ska alla
tappvattenledningar som inte ska tas i drift
inom sju dagar tömmas på vatten.
En enkel men viktig kontroll är att
föreskrivna återströmningsskydd är
installerade.
RISK FÖR FALSK TRYGGHET

Under YHB.521 Kontroll av tappvattensystem i RA nämns att halt av
legionellabakterier kan kontrolleras. Rådet
är förstås relevant, men kan ge falsk
trygghet. Det gäller i synnerhet för så
kallade snabbtester med förhållandevis
höga detekteringsgränser.
Det är viktigt att inse att den kontrollen
ska betraktas som ett sätt att bekräfta att
det finns legionella i systemet. Att mäta
legionellahalt ger en ögonblicksbild och
kan inte garantera att systemet kommer att
vara fritt från bakterierna i framtiden.
Legionellabakterierna kommer in utifrån
genom servisledningen och om systemet är
olämpligt konstruerat kan tillväxt till höga
bakteriehalter ske snabbt.

DET SKA CIRKULERA

Ytterligare förebyggande åtgärd är att
undvika att tappvattnet blir stillastående
alltför länge. Tappvattensystemen ska
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projektering och beskrivningsarbete.
I RA finns stöd till projektörer med
påminnelse på byggdelsnivå under 52.BB
Kallvattensystem. Råden är att beakta risk
för tillväxt och spridning av
legionellabakterier om temperaturen i
vattnet kan stiga över 24 °C. Undvik att
förlägga kallvattensystem i utrymmen
varmare än normal rumstemperatur.
Det krävs också att det framgår av
beskrivningen att utföra kontroll av
temperatur och legionellabakteriehalt
under YHB.521 om riskbedömning av
legionellatillväxt ska dokumenteras i
protokoll enligt bilaga YHB/3 eller
likvärdig blankett. 

FLER RÅD FÖR BYGGDELAR

I remissen finns också rådstexter under
flera koder och rubriker för att vägleda

Ett positivt laboratorieprov bekräftar att det
finns legionella i tappvattnet. Men ett negativt
prov är ingen garanti att tappvattnet kommer
vara legionellafritt i all framtid.

Mer info
Läs mer om legionella hos den
branschöverskidande satsningen
Stoppa legionella – stoppalegionella.
se eller hos Boverket och
Folkhälsomyndigheten.
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