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VS Rördragning - fördelarskåp84

Rördragning för 
fördelarskåp i bjälklag 
och väggar av betong

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.

Rördragning för fördelarskåp i bjälklag och väggar av betongPP



Byggdel: 84 – PPC1&3 Fördelarskåp och rördragning vid platsgjutning - 2 (21)Förutsättningar 1(6)
Förklaringar

Rördragningar för vatten och värme med 
fördelarskåp i valv och väggar
Denna arbetsinstruktion förklarar samverkan 
mellan installatören och byggaren. För ett gott 
resultatet krävs att parterna förstår de övriga 
medverkandes arbete och tar hänsyn till det. 
Arbetsberedning genomförs med deltagare från 
byggare och installatörer. För att se den aktuella 
arbetssituationen framför sig och tala om samma 
saker används bilder över det gemensamma 
arbetsstället/byggdelen. Om allting görs i rätt 
ordning är det en god början.

VVS-montörerna,
fäster sina detaljer effektivt för att de inte ska flyta 
upp eller trampas ner vid betonggjutning. De är 
beroende av att plattbärlagens ursparningar är rätt 
placerade.

Byggarna,
gjuter med tung utrustning, kanske i besvärliga 
väderförhållanden, har svårt att undvika att trampa 
på känsliga detaljer och vibrerar betongen för att 
den ska flyta ut.

”Rör-i-rör”-system finns med mediarör av olika 
material, ett av dessa är förnätad polyeten Pe-X. I 
denna arbetsinstruktion beskriver vi installationer 
där ”Rör-i-rör”-system med PEX används. 
Både värme- och tappvatteninstallationer kan 
utföras som rör-i-rör system med PEX-rör. 

Tre grundläggande krav på dolda installationer
Viktiga krav på dolda installationer för 
tappvatten är:
1. De ska vara utbytbara om de har kortare

livslängd än byggnaden
2. De ska ha läckageindikering
3. Inga skarvar får vara dolda
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Förklaringar

Tre grundläggande krav på dolda installationer
Viktiga krav på dolda installationer för 
tappvatten är:
1. De ska vara utbytbara om de har kortare

livslängd än byggnaden
2. De ska ha läckageindikering
3. Inga skarvar får vara dolda

För ”rör-i-rör”-system med PEX testas 
utbytbarheten enligt Nordtest (NTVVS129) bland 
annat genom byte av mediarör på en installation 
med 4 böjar med 100 mm radie på en längd av 10 
meter och täthet för läckageindikering. 
Läckageindikering erhålls via det yttre skyddsröret 
som leder ut läckagevatten till fördelarskåp eller 
väggdosa.
Enligt branschreglerna får inga skarvar placeras 
dolt eller oåtkomligt.

Syrediffusion
Observera att diffusionstäta rör måste användas för 
slutna system - exempelvis värme eller kyla.

Frostbeständighet
”Rör-i-rör”-system av PEX tål frost i begränsad 
omfattning. Upprepad frostbelastning kan ge 
utmattningsskador. ”Rör-i-rör”-system ingjutna i 
betong kan skadas vid enstaka frostangrepp.

Installationer ska förläggas till den varma delen av 
ytterväggar och bjälklag så att risken för frysning 
undviks.

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER
Fästdon, fixeringar och styrningar ska vara 
samtestade med rör-i-rör systemet och vara 
anpassade för det. Blanda inte fabrikat!
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Förklaringar

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Montering
Fästdon, fixeringar, styrningar m m ska monteras 
med hänsyn till dimensionerande belastning.
Infästningar, fixeringar, styrningar och 
vibrationsupptagande anordningar ska utföras 
med hänsyn till påkänningar genom vibration, 
expansion, tryckslag o d.
För mer information, se respektive tillverkares 
monteringsanvisningar.

Infästning
Fästdon o d avsedda att gjutas in ska tillsammans 
med anvisning eller måttuppgift 
för placering överlämnas till berörd entreprenör 
före gjutning.

Det är lämpligt att fotodokumentera det som gjuts 
in i bjälklag.

PPC.3 Rörgenomföringar
Genomföring av rörledning i bjälklag eller vägg ska 
utföras så att avståndet mellan två eller flera
rörledningar samt mellan rörledning och bjälklag 
respektive vägg blir så stort att ytskikt, 
beläggning och beklädnad kan utföras samtidigt 
som föreskriven stos eller väggbricka kan monteras 
på rörledning. 
För säker vatteninstallation finns branschregeln 
Säker vatten som anger utförande med mått och 
anvisningar. För t ex avstånd mellan ledning/rör 
färdig vägg anges ett minsta mått på 60 mm.
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Förklaringar

Rörledningslängd utanför vägg eller bjälklag ska 
anpassas så att föreskriven täckbricka, väggbricka 
eller stos kan monteras och så att fogning av rör 
eller anslutning av apparat kan utföras. 

Uppgifter om kornstorlek för återgjutningsmaterial
och utförande vid rörgenomföringar i brandcells-
gränser samt uppgift om krav på minsta avstånd 
mellan rör och omgivande konstruktioner finns i 
respektive leverantörs brandskydds-
dokumentation.

Tänk på vid projektering:
• Placera fördelarskåp i lämpligt utrymme, t ex 

klädkammare eller garderob. ”Läckut”-ledning 
ska helst utmynna i våtrumsutrymme. 

• Betonggjutning ska planeras så att luftfickor 
undviks och god utfyllnad erhålls med minimal 
vibrering.
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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: xxx

Arbetsmoment & Problem S K Risk= S*K Åtgärd

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

Material/bask som lyft med kran kan flyga omkring 3 70 210

Nedfall material/krossn. Skåp kan välta och blåsa 
ner. 10 15 150 Hjälm obligatoriskt
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Text ur Arbetsmiljöverkets broschyr 
Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Förbindelser och transporter §38–41,53
Mellan olika plan ska det normalt finnas trappa eller ramp. Om nivå-
skillnaden mellan två plan är mer än tio meter och detta medför att arbets-
tagarna måste gå mycket i trappor ska utöver trappor finnas tillgång till hiss.

Transport upp till eller ner från plan som ligger mer än två meter över 
markplanet eller motsvarande ska utföras på ett sådant sätt att 
skyddsräcke eller annan skyddsanordning inte behöver tas bort. 

Om detta inte går ska transporten istället ske via intagsbryggor, 
lastöppningar i fasader, särskilt iordningställda ramper eller särskilt 
anordnade transportsystem. På intagsbryggor ska det normalt finnas grind 
eller bom. Det är endast i vissa särskilt angivna undantagsfall som man får 
ta bort ett skyddsräcke eller en skyddsanordning vid sådana transporter. 
I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om detta.

Första hjälpen § 31
Första hjälpen ska kunna ges. Personal som är utbildad att ge första 
hjälpen ska alltid kunna tillkallas. 
Utrymmen och utrustning för första hjälpen ska vara utmärkta med skyltar. 
Det ska även finnas anslag med telefonnummer till ambulans och 
räddningstjänst samt adress och om det behövs färdbeskrivning. 
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Förberedelser

1(2)

Lagring av material på arbetsplatsen
• ”Rör-i-rör”-system av PEX-plast får inte lagras eller 

monteras så att det utsätts för direkt solljus. Täckning kan 
göras med t ex svarta sopsäckar. Det är mediaröret som 
är känsligast.

• Vintertid kan det vara lämpligt att ordna väderskydd och 
ytterskal som minskar nedkylningen av materialet. PEX-
plasten styvnar, böjar och kopplingar är svårare att utföra 
i kall väderlek.



Byggdel: 84 – PPC1&3 Fördelarskåp och rördragning vid platsgjutning - 9 (21)Förarbete
Utrustning

2(2)

Kopplingsmaterial
 Väggdosa ingjutning

typ Uponor
 Rör-i-rör
 Fördelarskåp
 Stativ till fördelarskåp
 Nippel med tätbricka

Verktyg
 Expanderingsverktyg
 Monteringsverktyg
 Röravskärare
 Provtryckningspropp

Hjälpmaterial
 Patentband
 Bockfixtur
 Golvfixtur
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Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godkänd/ej

1 Skåpens förankring i bjälklag via benen

2 Tätning vid genomföringar i plattbärlaget

3 Skåpförankring i väggform - tätning vid 
gjutning inkl anslutning till väggform 

4 Ledningars förankring i bjälklag

5 Separering av varma och kalla ledningar. 
Isolering

6

7

8

9

10

11

Mall & instruktion
1(2)
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Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, hjälpmedel etc som 

klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• Rätt läge - både plats och höjd.
• Förankring som tål gjutning

Viktiga punkter
2(2)
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Rör i bjälklag

1(9)

Fixering av rör med olika infästningar och stöd
Fixeringen i plattbärlaget säkerställer att ledningar inte släpper från formen eller formförändras
på grund av gjuttryck och belastning från vibreringen av betong.
Fixering görs med najtråd, monteringsfästen, hålband/patentband, buntband etc.

Rören för kallt och varmt vatten 
får inte ligga mot varandra!

Med kraftigare 
ammunition än 
nödvändigt blir 
det lätt betong-

urslag på 
plattbärlagets

undersida som 
följd.
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Fördelarskåp på bjälklag

Fördelarskåp utplacerat
På bilden har ett prefabricerat 
fördelarskåp för tappvatten placerats på 
bjälklag.
• Fördelningsledningarna är framdragna 

och inkopplade.
• Kopplingsledningarna återstår att 

koppla in.
• Fördelarskåpet är förberett för 

installation för mätning av både varmt 
och kallt vatten.

Fördelarskåp klart för gjutning av bjälklag
På bilden till höger är
• Fördelnings- och kopplingsledningarna framdragna och inkopplade.
• Skåpet skyddas med täckande påse.
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Rör utan fördelarskåp

Förberedelse för ingjutning av radiatorrör 
• Före ingjutning av radiator kan en bit skumgummi 

placeras runt radiatorrören. 
• Efter gjutning av bjälklag tas skumgummit bort och 

nödvändig efterjustering för exakt placering av radiator 
kan göras. 

• Håligheten gjuts sedan igen.

Eftermonterade fördelarskåp
• När fördelarskåp inte monteras i förväg behöver 

kopplings- och fördelningsledningarna placeras i 
rätt positioner så att anslutning till fördelarskåp kan 
göras på ett enkelt sätt. Kallt och varmt på rätt 
plats.

• Monteringsfixturen demonteras efter gjutning och 
återanvänds.
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Fördelarskåp inför gjutning av vägg

Bjälklaget gjutet
På bilden är bjälklaget gjutet och nästa 
steg är att bygga innervägg. 
Skåpets position och form måste 
säkerställas för den gjutningsbelastning 
som uppstår när väggen gjuts.
Det är också viktigt att skåpets front 
ansluter tätt till gjutformen.

Inför och under gjutningsarbete kan det 
vara lämpligt att täthetsprova ledningar i 
bjälklag. Täthetsprovning med luft är farligt 
om inte säkerhetsregler följs!
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Enkling av form - väggdosor

Ingjutningsfäste för väggdosa
För att klara kraven på god anslutning och 
täthet vid installationer i våtutrymmen 
används kopplingsdosor som monteras i 
väggformen.

Dosorna fäst med spik i första formsidan
och monteras med tryck mot den andra 
sidan med hjälp av armering eller med 
gängstång mot baksida.



Byggdel: 84 – PPC1&3 Fördelarskåp och rördragning vid platsgjutning - 17 (21)Genomförande 6(9)
Färdig gjuten vägg

Färdig betongvägg med ingjutna fördelarskåp för värmesystem och 
tappvatten
• När väggformen rivits kan fördelarskåpets intäckning tas bort.
• På den nedre bilden har betongen inte kunnat tränga in och fylla utrymmet under 

fördelarskåpet för värmesystemet (till vänster). 
Betong och bearbetning ska anpassas så att efterlagning inte krävs!

• Denna installation uppfyller både kraven för Säker vatten och Boverkets regler med 
läckageindikering och utbytbarhet av kopplingsledningar.
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Fördelarskåp i regelvägg

Fördelarskåp i regelväggar
Några fördelarskåp gjuts inte in i 
betongväggar utan kommer att 
placeras i regelväggar
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Fördelningsskåp i vägg

Läckageindikering 
från fördelningsskåp
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Rärdiga fördelningsskåp med läckindikering

Läckageindikering från 
fördelningsskåp
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Fördelarskåp i regelvägg
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