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Värme- och sanitetsinstallationer

PUA

Sammansatta sanitetsenheter

Montering av prefabricerade
våtrumskassetter i badrum

Förutsättningar
Förarbete
Egenkontroll
Genomförande

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt.
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.
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Förklaringar

Förklaringar

Våtrumskassetter innehåller vattencistern och stammar för spillvatten, tappvatten och
VVC. Dragningarna innehåller avsättningar för handfat, dusch och klosett.
Rören är dragna innanför tätskiktet och kassetterna ger en snabb och bra
läckageindikering då vattnet vid läckage rinner ned på slitsbotten och mynnar ut på
vattentätt golv via skvallerröret.
Erfarenheter visar att grannar kan klaga på ljud från spillvattnet i kassetterna. Därför
bör ljuddämpande stomsystem användas och krav bör ställas på stomljudsdämpande
montering.
Beroende på beställarens val läggs avloppet
för golvbrunn i undertak (våningen under) eller
bilas ner i golvet. Befintliga stammar kapas av
och proppas. Befintlig brunnar sätts igen.
Kan utföras med plåtfront eller med
våtrumsskivor i kombination med kakel.
Ledningar ovan undertak

Våtrumskassett

Förutsättningar
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Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: xxx
Arbetsmoment & Problem

S

K

Risk= S*K

Överbelastning, sträckning

10

70

700

Bra arbetsytor

Oordning på arbetsplats = vrick/fallskador

10

15

150

Regelbunden städning

Sågning och borrning

1

100

100

Sannolikhet = S S = 0,1
Konsekvens = K S = 1
Risk = S * K
S=3
S = 10
S = 30

Bedömning av sannolikhet
Mycket osannolik (<1 ggr/10 år)
Osannolik
(1 ggr/10 år)
Låg sannolikhet (1 ggr/3 år)
Relativt sannolik (1 ggr/år)
Sannolik
(1 ggr/mån)

Åtgärd

Bedömning av konsekvens
K=0,5 Bagatell
K=1
Mycket liten
( 1 - 2 dagars sjukskrivning)
K=5
Liten
( 3 - 7 dagars sjukskrivning)
K=15 Kännbar
( 8 - 29 - ” - )
K=70 Allvarlig
(30-299 - ” - )
K=500 Mycket allvarlig (>300 - ” - )

Förutsättningar
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning
Text ur Arbetsmiljöverkets broschyr
Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personlig skyddsutrustning §71

Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig
skyddsutrustning t ex ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Undvik skadliga belastningar §45-47

Byggnadsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen. Därför ska det finnas lämplig utrustning
för att lyfta och transportera byggprodukter och annat material om det behövs för att de som arbetar
inte ska utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Handhållna maskiner och
verktyg ska vara ergonomiskt utformade.
Att arbeta från stege någon längre stund är inte bra för kroppen. En plan yta att stå på, som inte är
för liten, ger bättre förutsättningar för att få en bra arbetsställning.
När man arbetar med installationer över axelhöjd, till exempel i tak kan man anpassa arbetshöjden
väl om man använder en steglöst höj- och sänkbar plattform.
Det går inte lika bra med en vanlig rullställning, men möjligheterna att få en hygglig arbetsställning
ökar om man väljer en ställningsmodell som har liten höjdskillnad mellan plattformslägena.

Förarbete
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Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner










Skruvdragare med förlängning
Rörsax
Kalibreringsdon
Pressmaskin (obs var noggrann med att använda

en som är avsedd för fabrikatet på rören)

Skiftnyckel
Polygriptång
Laser/vattenpass
Borrmaskin
Såg (Fogsvans)

Material






Prefabricerad våtrumskassett
Rör
Böjar
Muffar
Gumminipplar

Tänk på:

Vad som levereras med den prefabricerade
våtrumskassetten varierar med tillverkare!

Förlängning underlättar vid
montering

Till varje lägenhet levereras:
Stamrörspaket, avloppspaket,
lucka, spolknappar, eventuella
våtrumsskivor alt. plåtfront.
Till varje trappuppgång
levereras dessutom mallar för
håltagning och upphängning.
(Gäller för Beulco)

Prefabricerad våtrumskassett med tillbehör

Förarbete
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Leverans och förvaring

Leverans

• Leverans bör ske på ett genomtänkt sätt, t ex trappa för trappa. Kassetterna ska vid leverans
vara märkta utifrån vilken lägenhet de ska installeras i.
• Plåtfronterna är känsliga och blir lätt repiga. Antingen bör dessa förvaras separat eller levereras
vid ett senare tillfälle.
• Kassetterna är relativt tunga, ca 34 kg, använd lämplig utrustning för att transportera inom
arbetsplatsen.

Förvaring

• Förvaring av kassetter kan vara i gemensamt utrymme t ex i källare eller i respektive lägenhet
• Kassetterna kan förvaras kortare perioder utomhus i emballage eller under presenning

Förarbete
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Leveranser

Tillfällig toalett och bad

Vid ombyggnad av toaletter och
badrum med kvarboende
hyresgäster kan:
− tillfälliga våtrumsbodar ställas
upp i anslutning till
bostäderna.
− man välja att renovera ett
utrymme åt gången då
lägenheten har två
toaletter/badrum.

Tillfälliga WC- och duschbodar underlättar för kvarboende

Egenkontroll
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Mall & instruktion

Nr

Kontrollpunkt

Metod eller
utrustning

1

Rätt kassett på rätt plats

Okulärt

2

Infästningar med ljuddämpning mot stomljud

Okulärt

3
4

Provtryckning av tappvattenledningar

Före gjutning
av schaktet

Täthetskontroll av spillvattenledningar

Före gjutning
av schaktet

5

Rätt fall på spillvattenledningar

6

Rätt fall på slitsbotten samt tillräcklig brandoch vattentätning

7

Tätskikt

Okulärt

8

Inget skräp som satt igen utloppet i botten på
kassetten

Okulärt

9
10
11

Frekvens

Resultat

Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godkänd/ej

Egenkontroll
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Mall & instruktion

Checklista vid montering av våtrumskassett
VS-entreprenör

Förarbete & hantering
av kvarboende








Planering för kommunikation
med kvarboende
Materialintag och
upplag/förråd
Tillfällig vatten och avlopp
Tillfälliga bodar för WC och
bad
Skyddstäckning i lägenhet
och trapphus






Rivning av porslin
och rör
Källsortering
Proppning rör
Montering nya rör
Montering porslin

Golvläggare/
Plattsättare



Ev. sanering av asbest,
PCB och/eller bly
Uttorkning av fuktskador







Byggentreprenör

Spackling av golvfall
Primning och fukttätning
Kontroll av tätskikt
Golvläggning
Kakel och klinker








Rivning och bilning i
väggar och golv
Uttransport av
rivningsmassor
Källsortering
Borrning för nya rör
Gjutning kring rör
Efterlagning väggar golv

Efterarbete



Städning
Kontroll

Egenkontroll
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
•
•

Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan. Var observant på att relationshandlingarna
inte alltid stämmer.
Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och
hantering av material, hjälpmedel etc som klarar
ställda krav.

Tänk särskilt på att
•
följa anvisningar i beskrivning och från leverantören
•
utföra tätskikt enligt Branschregler Säker Vatteninstallation
•
planera arbetet så att brandskyddet är intakt under hela byggtiden
•
skydda alla känsliga/viktiga delar i kassetten under hela byggtiden

Genomförande
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Utmärkning och håltagning

Utmärkning
Kassettens placering samt hålen för
bjälklags-genomföringar markeras ut
med hjälp av medföljande mall.

Håltagning
Kan utföras av särskild entreprenör.

Tänk på:
•

Hålet måste vara stort nog för brandtätning –
använd mallen

Mall för
håltagning

Genomförande
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Förankring

Tätskikt enligt GVK/BKR läggs på väggen
bakom och ca 15 cm ut på kanten.
Mall för vägg används för att markera ut
samtliga upphängningshål.
Kassetten hängs upp på pinnbultar och ska
sitta på höjd med färdigt golv. Ytskiktet ska gå
mot kassetten.
Var noggrann med att montera i våg och lod

Tänk på:
• Samtliga hål ska tätas med godkänd
tätningsmassa.
•

Väggen måste vara rak
Laser kan med fördel användas

Mall för upphängning

Genomförande
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Montering av rör

Spillvatten
Avloppsstammen monteras först då det blir denna som styr.
För att dämpa störande ljudnivåer används rör med bra
ljudklass t ex Silent.

Tappvatten
Samtliga ledningarna ska isoleras och placeras på ett sådant
sätt att inte kallvattnet värms upp av varmvattenledningen
och/eller varmvattencirkulationen.

Tänk på:
•

Rör och komponenter från olika rörsystem eller
leverantörer får endast användas då de är provad och
godkända tillsammans.
Installera avloppsstammen först

Genomförande
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Tätskikt, brandisolering och gjutning

Tappvattenledningarna förses med brandtejp (ofta färdigt vid leverans). Kring detta stoppas brandull och
hålet gjuts igen med brandmassa. Det är viktigt att ledningarna ligger mitt i schaktet så att tätningsmassan
kan tränga ner kring samtliga rör.
Kassettbotten gjuts upp till framkanten på kassetten och med fall mot ledningen för indikering av läckage.
Ledningens invändiga diameter bör vara minst 20 mm. Slutligen våtrumstätas kassettbotten

Tänk på:
•

Brandtätningen av genomföringarna ska uppfylla
samma krav som bjälklaget.

•

Brandtejpen ska placeras så lågt som möjligt i
bjälklagets underkant och kringgjutas helt.

•

Brandtejpens etikett för typgodkännande ska
placeras väl synlig på ledningen.

•

Slitsbotten måste vara slät och hållas fri från skräp
eftersom röret annars riskerar sättas igen vid ett
eventuellt läckage och tappar då sin funktion.

Genomförande
Ytskikt
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Montering av ytskikt
Ytskiktet kan antingen utgöras av plåt eller av våtrumsskivor i kombination med kakel.
Tappvattenledningarna måste vara monterade och fixerade före tätskiktet kan monteras så att rörelser
inte kan uppstå mellan rör och tätskikt.
Tänk på:
• Då våtrumsskivor och kakel används är det viktigt
att kaklet inte sitter för nära kanten vid inspektionsöppningen. Om ramen täcks kan
inspektionsluckan inte monteras.

Avsättning för
tappvatten till
dusch

Dålig kakelsättning kring inspektionsöppning

Genomförande

Byggdel: 80 - Montering våtrumskassett - 16 (16)

6(6)

Färdig kassett
Färdigt för
montering
av porslin

Avsättning för
tappvatten till
dusch

