Teknikvägg i småhus
Förslag till utformning
www.säkervatten.se
Denna broschyr är framtagen 2018 med utgångspunkt från då gällande branschregler.

Viktigt med plats
för installationer
I ett hus ingår det många olika system och komponenter för att
säkerställa husets funktion och uppfylla dagens förväntningar
på komfort och livskvalitet. Ofta placerar man den tekniska
utrustningen i husets tvättstuga.
För att underlätta för installation och framtida service kan det
vara praktiskt att placera all utrustning längs en vägg. I broschyren
beskriver vi ett förslag till teknikvägg som är vattenskadesäker och ger
plats för värmepump, rördragning och mediautrustning.
Genom att samla tekniken till en egen teknikvägg blir det enklare
att bygga en funktionell tvättstuga och dessutom att montera och
underhålla installationerna.
Behovet av installationsutrymme för att uppnå dagens smarta hus
blir allt större. För att de boende ska få den standard som förväntas
behöver exempelvis värmepumpen, fördelarskåpet för värmen och
mediacentralen få tillräckligt med utrymme.

Samhällets krav och andra förutsättningar
BOVERKETS BYGGREGLER

BRANSCHREGLER

Boverkets byggregler, BBR, anger samhällets minimi
krav som ska uppfyllas vid nyproduktion och renovering
av byggnader.

I branschreglerna finns utföranderegler för hur man
kan uppfylla de funktionskrav som Boverkets byggregler
ställer. Branschreglerna gäller vid nyproduktion, renove
ring och service av byggnader.
• BBV – Byggkeramikrådets branschregler för kakel
och klinker i våtrum
• Säkra Våtrum – GVK:s branschregler för tätskikt i
våtrum
• Säker Vatteninstallation – Säker Vattens branschregler
för vatten-, avlopps- och värmeinstallationer.
• Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – SKVP bransch
regler för kyl- och värmepumpsystem, Svensk Kylnorm.
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Teknikväggens delar och utrustning

Planering och handlingar

Kravet på installationsutrymme för att uppnå dagens smarta
hus blir allt större. Det som kan finnas i ett teknikutrymme är
bland annat:

Handlingarna ska vara samordnade och utformade så att
gränserna mellan entreprenaderna tydligt framgår.
Detaljritningar och måttsättningsritningar är nödvändiga
för att entreprenörerna ska kunna utföra installationerna på
ett fackmässigt sätt. Entreprenören behöver få handlingarna
i tid för att få möjlighet till arbetsberedning och att kunna
beställa materialet i tid innan det ska installeras.

■ Inkommande ledningar, som exempelvis vattenservis,
fördelningsledningar för golvvärme, kollektorrör från
värmepumpen och kulvert
■ Frånluftsvärmepump/Bergvärmepump
■ Varmvattenberedare, fjärrvärmeväxlare
■ Golvvärmefördelare
■ Vattenmätare
■ Vattenfelsbrytare
■ Vattenfördelare
■ Expansionskärl
■ Påfyllningskärl
■ Elcentral
■ Mediacentral

Checklista för några viktiga samordningspunkter:
❑ Plats för installationer
❑ Arbetsmiljö för installationer samt service och underhåll
av värmepumpar. Beakta byggtoleranser vid projektering.
❑ Måttsättningsritningar för rörgenomföringar i bottenplatta
❑ Entreprenadgräns mellan brunnsborrare, markentreprenör,
byggare och rörentreprenör.
❑ Överlämning till respektive entreprenör för ett fackmässigt
utförande i hela kedjan.

Installationerna i teknikutrymmet varierar beroende på
typ av system. Det kan också finnas behov av installations
utrymme för utrustning till pool, solceller eller egen brunn.

❑ Rörgenomföringar för spillvattenrör och golvbrunn i
bottenplatta i rum med tätskikt samordnas.

Projektering och samordning

❑ Provning och kontroll av färdigställd anläggning.

Att samordna arbetet vid byggande är alltid viktigt. Det är
många yrkesgrupper inblandade och flera krav och förut
sättningar att ta hänsyn till utöver lagstiftning och önskemål
från de som ska nyttja bostaden. Viktigt att tänka på är att
alla delar i ett bygge påverkar varandra. Om ett arbets
moment inte är korrekt utfört eller en placering ändras kan
det påverka hela installationen och dess fackmässighet. Det
är ytterst byggherrens ansvar att säkerställa att samordningen
sker och att resultatet blir det som förväntas.

❑ Utförande av tätskikten enligt branschregler.
❑ Dokumentation av det utförda arbetet.
❑ Bestämma överlämnande av intyg och kvalitetsdokument
mellan entreprenörer och slutanvändare.
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Teknikväggens utformning
Teknikutrymmet bör utformas utifrån behov
och önskemål för de boende och kan därför
variera. Oavsett tekniskt innehåll är det viktigt
att man redan i projekteringen tagit hänsyn
till plats för installationer på vägg och golv
och även säkerställer olika säkerhetskrav som
exempelvis fritt avstånd framför elcentral.
Det ska också finnas goda förutsättningar för
ELCENTRAL
drift och underhåll.

ELCENTRAL
Elcentralen bör placeras i samma utrymme som den tekniska utrustningen. Följ
de säkerhetsföreskrifter som finns, t.ex.
fritt avstånd framför elcentral.

Här visas ett förslag på hur en teknikvägg kan
konstrueras och byggas i en normalstor villa.

VÄRME
ÅTERVINN

TEKNIKVÄGGENS
KONSTRUKTION

GOLVVÄRME

För att få plats med installationerna i teknikväggen utförs den med ett invändigt djup på
145–195 mm. Flera produkter för installationer i
vägg, exempelvis vattenmätarskåp eller multimedia
skåp, kräver ett byggdjup för att kunna installeras.
Det ska finnas plats för att kunna bocka ut rör av
olika dimensioner. Rören ska installeras utan fogar.
För att kunna göra infästningar överallt i Teknik
väggen bör den byggas med en 15 mm plywood
samt en 13 mm gipsskiva.

VARMVATTENBEREDARE

Med Teknikväggen slipper man risken för läckage
som rörgenomföringar i golv med tätskikt kan ge.

FÖRDELARSKÅP FÖR VÄRME
Fördelarskåp är ett bra alternativ för placering av
fördelarrör med luftningar, ställdon eller annan
utrustning, eftersom det har en provad och godkänd
konstruktion med en tät botten med läckageindikering. Tillverkarens anvisningar ska följas vid installation. Använd de tillhörande systemkomponenter
som rekommenderas, t.ex. fixturer och spikskydd.
Rörledningar till fördelarskåpet ska komma in
vinkelrätt, detta för att undvika läckage i skåpets
tätning. Skåpets funktion ska kontrolleras enligt
tillverkarens anvisningar.
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TORKTUMLARE

HURTS

VÄRMEPU

ETANOLFYLLDA RÖRLEDNINGAR

MEDIACENTRAL

I värmepumpinstallationer av typ berg-, mark-eller
sjövärmepump, används normalt en köldbärare med
etanolblandning. Denna blandning är brandfarlig och
omfattas därför av särskilda regler från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det innebär
till exempel att köldbärarledningar och nivåkärl/
expansionskärl inomhus ska vara av metall eller
placeras i egen brandcell.

I en mediacentral kan man placera anslutningar för
TV, fiber/bredband och paneler för uppkoppling av
fastigheten som till exempel larmcentral, trådlös
router samt eluttag.

FÖRDELARSKÅP
FÖR TAPPVATTEN
Vattenmätare, vattenfelsbrytare och fördelarrör kan placeras i ett fördelarskåp. Fördelarskåp är ett bra alternativ eftersom det
har en provad och godkänd konstruktion
med en vattentät botten med läckage
indikering. Tillverkarens anvisningar ska
alltid följas vid installation. Använd de
tillhörande systemkomponenter som rekommenderas, t.ex. fixturer och spikskydd.
Rörledningar till fördelarskåpet ska komma
in vinkelrätt, detta för att undvika läckage i
skåpets tätning. Skåpets funktion ska
kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar.

MEDIACENTRAL

ENING

KOPPLINGSSKÅP
& VATTENMÄTARE

UMP

SLITSLÖSNING
Genom att placera ledningar fogfritt i ett särskilt, avskilt
utrymme, Teknikslitsen, slipper man risken för läckage
som rörgenomföringar i golv med tätskikt kan ge.
Slitsens storlek anpassas efter antal rör och eventuella
fördelarskåp.
Genomtänkta, platsbyggda lösningar, ger en god arbetsmiljö för entreprenörerna och möjliggör ett fackmässigt
utförande av det vattentäta golvet i tvättstugan.
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Förslag till placering av
rörgenomföringar i bjälklag.
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Förslag på planlösning med frånluftsvärmepump.
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Förslag på planlösning med bergvärmepump.

Förslag på planlösningar
för teknikvägg
Frånlufts- och bergvärmepumpar
Vid installation av en värmepump är det viktigt
att det utöver plats för pumpen finns utrymme
mot angränsande ytor för att undvika vibrationer
och ljudproblem. Värmepumpen behöver ett fritt
utrymme i bakkant och på respektive sida. Den
bör inte placeras mot ett sovrum om inte åtgärder
görs för att förbättra ljudisoleringen i väggen.
Anslutningarna till värmepumpen bör ske från
sidan eller från toppen då det arbetsmiljömässigt
är begränsad plats under en värmepump. Följ
tillverkarens anvisningar om utrymme för service
och drift och skötsel framför pumpen.
Värmepumpsinstallationer av berg-, mark- eller
sjövärmepumpar, kan också behöva komplet
terande utrustning som t.ex. nivåkärl, ventiler,
elutrustning och varmvattenberedare. För denna
utrustning måste det projekteras/finnas plats vid
sidan av pumpen.
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Exempel på planlösning i en tvättstuga med Teknikvägg.

Kontroll och dokumentation
av installation
Det är viktigt att arbetet dokumenteras. Det gäller
både för entreprenörerna och husägaren.
Fotodokumentation är ett bra hjälpmedel för att se
hur olika delar monterats och hur kritiska arbets
moment är utförda. Varje yrkesgrupp ska utföra
sin egenkontroll för att visa på ett fackmässigt
utförande och kunna visa att förutsättningarna är
rätt för nästa entreprenör. Punkter som är viktiga
att kontrollera är instruktioner i monterings
anvisningar, krav från beställare, branschregler,
AMA och tekniska beskrivningar samt ritningar.
Det är viktigt att ha en tydlig överlämning mellan
olika entreprenörer där entreprenaderna går in i
varandra. När alla entreprenörer är klara med sin
del, till exempel spänningssättning, tryck- och
täthetskontroll och injustering bör man innan
installationen tas i drift ha en samordnad prov
ning för att säkerställa systemets funktion. För att
visa att ett arbete är utfört enligt branschreglerna
ska ett kvalitetsdokument/intyg alltid utfärdas och
överlämnas. Kontrollansvarige, KA, sammanställer
överlämnade dokument i Kontrollplan PBL som
underlag till entreprenadbesiktningar och slutsam
råd. Dessa dokument överlämnas till husägaren.

Framtidens
behov
Med nya produkter och funktioner kommer
behovet av utrymme för teknisk utrustning att
förändras. Möjligheterna som digitalisering och
utveckling av smarta hus ger kommer att kräva fler
installationer. Det uppkopplade samhället kommer
inte att vara framtiden utan vardag och verklighet
inom kort och det ställer nya krav på både entre
prenörer och byggnader. Det är viktigt för både
kravställare och användare att hålla sig uppda
terade med vad som händer inom den tekniska
utvecklingen för att kunna bedöma behovet av
plats för utrustning och i förlängningen bostadens
utformning. På sikt kan ett separat teknikrum med
plats för installationer bli vanligt i småhus.
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”Det uppkopplade
samhället kommer inte
vara framtiden utan
vardag och verklighet
inom kort.”
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www.säkervatten.se

www.bkr.se

www.tmf.se

www.gvk.se

www.installatorsforetagen.se

www.golvbranschen.se

www.svenskforsakring.se

www.vvsfabrikanterna.se

www.skvp.se

Teknikvägg i småhus © Säker Vatten AB 2018. Produktion: www.oxx.se. Tryck: Åtta45, 2018.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ /MIKAEL SVENSSON

