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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.

Golvbrunnar i bjälklagPRB.1 ROT

Montering av golvbrunn i befintligt 
betongbjälklag med 
spillvattenledningar ovan undertak
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Förklaringar

Golvbrunnar i befintligt bjälklag
Denna arbetsinstruktion avser belysa vikten av samarbete mellan olika installatörer och andra 
entreprenörer vid ROT-arbeten. För att uppnå bästa  resultat krävs att alla inblandade parter har 
insikt i de övrigas arbete.

Planering och samverkan
Planering och samverkan är en förutsättning för att undvika gnissel.
Arbetsberedningar ska genomföras med deltagare från samtliga inblandade yrkesgrupper. 
Använd följande bilder för diskussion och samarbete för det gemensamma arbetet. Om allting 
görs i rätt ordning är det en bra början.

Installationer ovan undertak
Vid ROT-arbeten där flera installationer ska göras ovan undertak eller på annat begränsat 
utrymme bör arbetet ske i en genomtänkt ordning. I de fall då genomföringar ska brandisoleras
ska väggar resas först. Därefter bör ventilationen installeras då denna är utrymmeskrävande. 
Sedan bör VS-installationer komma då dessa inte kan placeras hur som helst. El-installationer 
bör komma sist då dessa är relativt lättplacerade i förhållande till övriga.
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Förklaringar

Arbetsgång

Förarbete
Rivning
Innan rivning ska en miljöinventering genomföras. Var uppmärksam på att inbyggda material kan 
innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen så som Asbest, Isocyanater, bly och kadmium. Följ gällande 
lagar och praxis vid hantering av farliga material.

Utmärkning och signalborrning
VS-installatören märker ut placering av golvbrunn enligt bygghandlingen. För att kontrollera 
placeringens lämplighet i förhållande till befintliga avloppsstammar, bärande balkar och andra 
installationer utförs därefter en signalborrning. 

Håltagning i bjälklag
Utförs av entreprenör med specialverktyg och kunskaper.

Rivning Utmärkning & 
signalborrning

Håltagning
i bjälklag

Förankring &
koppling Gjutning Tät- & ytskikt
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Förklaringar

Efterarbete
Gjutning
Utförs vanligen av byggentreprenör. Viktigt att brunnen inte flyttar sig under gjutningen.

Tät- och ytskikt
Utför av särskild entreprenör och ska följa BKRs/GVKs branschregler
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Personsäkerhet — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 Mycket allvarlig (>300     - ” - )

Arbetsmoment: Golvbrunn i bjälklag

Arbetsmoment & Problem S K Risk= S*K Åtgärd

Oordning på arbetsplats = vrick/fallskador 3 150 450 Regelbunden städning

Olämplig arbetsställning = överbelastning 10 20 200

Nedfall material/krossn. 10 15 150
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text från Arbetsmiljöverkets broschyr 
Säkrare bygg- och anläggningsarbetePersonlig 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. Lift för bättre arbetsställning
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Kommunikation

1(3)

Hantering av brukare/hyresgäster
• Spärra av ordentligt.

• Minimera olägenheter, som avstängning av vatten och 
buller, genom att förlägga störande arbetsmoment på de 
tider då brukare påverkas minst.

• Ta hänsyn till brukaren utan att inskränka för mycket på 
tidplanen.

• Planera för hur, när och med vilken frekvens berörda parter 
ska informeras. 
o Kan all kommunikation ske elektroniskt eller måste man 

ta hänsyn till t ex äldre? 
o Ska information finnas tillgänglig på flera språk?

• Då materialtransport sker i allmänna utrymmen planera för 
uppsikt av materialet och se till att inget efterlämnas vid 
arbetsdagens slut. Detta för att undvika olyckor och stölder. Tydlig avspärrning för att hindra obehöriga
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Utrustning och maskiner

2(3)

Utrustning och maskiner
 Borrmaskin/slagborr

 Skruvdragare 

 Bandsåg/tigersåg 

 Stadig arbetsbänk

 Lift alternativt stege

 Vattenpass

 Mutterknackare 

 Ev. gängstångsklippare 

Bandsåg 
på hjul

SlagborrGängstångsklippare
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Material

3(3)

Material
 Golvbrunn

 Rör enligt bygghandlingar

 Rörböjar

 JET-kopplingar

 Takjärn (alternativt Z-järn)

 Gängstång

 Rörklamrar

 Expanderbultar

 Muttrar

JET-koppling

Upphängning av spillvattenledning i gjutjärn
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Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godkänd/ej

1 Brunn i rätt höjd och i våg

2 Fall på spillvattenledningar

3 Täthetskontroll

4

5

6

7

8

9

10

11

Mall & instruktion
1(2)
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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 från leverantören
• inte montera skadade eller felaktiga delar
• montera golvbrunn minst 200 mm från vägg, i våg och med god anslutning till omgivande golv
• för golvbrunnar som monteras närmare än 200 mm från vägg gäller särskilda bestämmelser

Viktiga punkter
2(2)
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Montering golvbrunn

1(3)

Anslutningsledning och golvbrunn kopplas samman.
Golvbrunn förankras och ställs in i höjd och våg. 

Tänk på:
• Var noggrann med att brunnen hamnar på en 

höjd som medger att fall mot brunnen kan utföras.
• Svårtillgängliga kopplingar bör göras innan 

brunnen fixeras.
• Om inte brunnen förankras tillräckligt kan den 

flytta sig vid gjutningen. 
• Golvbrunnen ska täckas under byggtiden

Brunn 
förankrad i 
bjälklaget

Svårtillgänglig 
koppling (bild 
från våningen

under)
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Påkoppling av avloppsstam

Spillvattenledningarna läggs med fall 
till en lämplig plats där de kan kopplas 
på avloppsstammen.

Tänk på:
• Placera spillvattenledningen så högt 

som möjligt vid genomföringen för 
att säkerställa korrekt lutning utan 
att inskränka på takhöjden i allt för 
stor omfattning.

Koppling mellan nytt och befintligt
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Påkoppling av avloppsstam

Stomme
Nya avloppsrör 
dragna vid tak

Stomme
Nytt avloppsrör 
i gästtoalett
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