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5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER 
GASFORMIGT MEDIUM 

52.B Tappvattensystem 

Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall 
utföras med rör, rördelar och monteringsdetaljer ur LK Systems 
rörsystem för vatten och värme, LK Universal. 

Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems 
hemsida www.lksystems.se - se dokumentation LK Universal. 
Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.  

Installationen av LK Universalrör typ X, PE-X dim 16 mm med 
skyddsrör (RiR) skall utföras enligt NT VVS 129 (Nordtest) samt 
Sintef testmetod nr.1. 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

 

  Funktionsöversikt 

Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för 
tappvattensystemet med erfoderliga scheman och ritningar.  

 

Tekniska förutsättningar 

Redovisa systemets beräkningstryck och vattentrycket i 
föbindelsepunkten. 

 

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan 
entreprenad 

Redovisa i beskrivningen eller på ritning tappvattensystemets 
avgränsning mot annat system, annat rörmaterial eller mot annan 
entreprenad. 

   

  Styrning och övervakning 

 Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för styrning 
och övervakning av tappvattensystemet med erfoderliga scheman 
och ritningar.        

 

http://www.lksystems.se/
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56 VÄRMESYSTEM 

 

56.B Värmevattensystem 

 

Värmesystemet (alt./ delar av värmesystemet) skall uföras med 
rör, rördelar och monteringsdetaljer ur LK Systems rörsystem för 
vatten och värme, LK Universal. 

Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems 
hemsida www.lksystems.se  - se dokumentation LK Universal. 
Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.  

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

 

Funktionsöversikt 

Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för 
värmesystemet med erfoderliga scheman och ritningar.               

   

  Tekniska förutsättningar 

Redovisa systemets beräkningstryck och temperatur. 

 

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan 
entreprenad 

Redovisa i beskrivningen eller på ritning värmesystemets 
avgränsning mot annat system, annat rörmaterial eller mot annan 
entreprenad. 

 

Styrning och övervakning 

Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning för styrning 
och övervakning av värmesystemet med erfoderliga scheman och 
ritningar. 

 

PN RÖRLEDNINGAR M.M 

 

LK Universalrör skall förvaras, hanteras och installeras enligt 
gällande monteringsanvisning för LK Universal. 

 

http://www.lksystems.se/
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 RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I 
BYGGNADSKONSTRUKTIONEN 

 

Upphängning av rörledningar skall utföras med gummiklädda 
klammer direkt mot röret, inte på eventuellt skyddsrör. 

 

Avstånd mellan upphängningspunkter enligt gällande 
monteringsanvisning för LK Universal. 

 

Ange eventuella krav på rörförläggning i stödskena eller på 
rörstege. 

 

Redovisa på ritning eventuella behov av fixpunkter och 
expansionsupptagande anordningar. 

 

 Rörledningar monterade på vägg 

 

Rörledningar på vägg, synliga eller dolt förlagda i rörslitsar eller 
liknande, skall upphängas alt. klamras enligt gällande 
monteringsanvisning för LK Universal. 

 

Ange eventuella krav på tätare upphängning av synliga rör på 
vägg inom våtutrymmen e.d. 

 

Ange på ritning eventuella behov av fixeringar och 
expansionsupptagande anordningar. 

 

 Rörledningar i bjälklagskonstruktion eller i 
väggkonstruktion 

  

Alt 1/  

Rörledningar i byggnadskonstruktion av betong skall upphängas 
och klamras enligt gällande monteringsanvisning för LK Universal. 

 

Alt 2/  

Rörledningar i byggnadskonstruktion av regelverk skall upphängas 
och klamras enligt gällande monteringsanvisning för LK Universal. 
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 Rörledningar i skyddsrör i byggnadskonstruktion 

 

Alt 1/ 

Rörledningar i skyddsrör i byggnadskonstruktion av betong skall 
upphängas och klamras enligt gällande monteringsanvisning för 
LK Universal. 

 

Alt 2/ 

Rörledningar i skyddsrör i byggnadskonstruktion av regelverk skall 
upphängas och klamras enligt gällande monteringsanvisning för 
LK Universal. 

 

Skyddsrör skall mynnas utanför byggnadsstommen och på sådant 
sätt att eventuellt läckage från rörsystemet snabbt upptäcks, enligt 
NT VVS 129 (Nordtest) 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

. 

 

Ange eventuellt krav på extraisolerade skyddsrör, LK Universalrör 
RiR Extra. 
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PNU.5122 Ledningar av PE-rör, fabrikatspecifika tryckrör 

 

Utföres med LK Systems fabrikat typ LK PAL rör för värme och 
tappvatten. 

Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems 
hemsida www.lksystems.se - se dokumentation LK Universal. 
Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.  

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

Fogning 

Fogning av LK Universalrör typ X och A utföres med  
LK Presskopplingar typ PressPex eller med  
LK Kopplingset AX tillsammans med klämringskopplingar typ LK 
Conex PE-X alternativt med LK PushFit-kopplingar. Övriga 
kopplingsfabrikat, väggbrickor och blandarfästen skall vara 
tredjepartsprovade mot LK Universalrör.  

 

  

 

PNU.5142 Ledningar av PEX-rör med diffusionstätning  

 

Utföres med LK Systems fabrikat typ Universalrör Pe-x för värme 
och tappvatten. 

Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems 
hemsida www.lksystems.se - se dokumentation LK Universal. 
Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.  

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

Fogning 

Fogning av LK Universalrör typ X och A utföres med  
LK Presskopplingar typ PressPex eller med  
LK Kopplingset AX tillsammans med klämringskopplingar typ LK 
Conex PE-X alternativt med LK PushFit-kopplingar. Övriga 
kopplingsfabrikat skall vara tredjepartsprovade mot LK 
Universalrör.  

 

http://www.lksystems.se/
http://www.lksystems.se/
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PP Anordning för förankring, expansionselement, 
rörgenomföringar m.m 

 

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m.m 

Beakta Statens Räddningsverks Föreskrifter, publikation 
Skyddsrumsregler SR 06, avseende infästning och upphängning 
av rörledningar i skyddsrum. 

Fästdon, fixeringar och styrningar som anbringas direkt mot PE-X- 
eller PAL-rören, skall vara gummi- eller plastbeklädda. 

 

PPC.11 Fästdon till rörledningar 

Vid ingjutning av RiR skall rören klamras (najas) mot armering 
med max 1 m mellan klamringspunkter. 

 

PPC.12 Fixering till rörledningar 

 

PPC. 13   Styrningar till rörledningar  

 

PPC.3 Rörgenomföringar 

Alt 1/ 

Rörutgång ur vägg för anslutning av armatur eller för övergång till 
synlig rördragning skall utföras med LK Väggbockfixtur fixerad i  
LK Väggskena eller skruvad mot träkortling, enligt NT VVS 129. 

Alt 2/ 

Rörutgång ur vägg för anslutning av armatur eller för övergång till 
synlig rördragning skall utföras med LK Väggdosa fixerad i  
LK Väggdosfäste eller skruvad mot träkortling, enligt NT VVS 129. 

Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems 
hemsida www.lksystems.se - se dokumentation LK Universal. 
Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.  

 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

 

http://www.lksystems.se/
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PPC.31 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd 
mot icke avsedd fixering 

 

 

PPC.3221 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller 
vattentät beklädnad av plastmatta eller 
vattenavvisande eller vattentät målningsbehandling 

Rörgenomföringar med LK Väggbocksfixtur skall utföras enligt 
följande: 

 

– Rörgenomföringen (med LK Väggbockfixtur eller  
LK Väggdosa) skall vara fixerad i vägg. Se LK 
monteringsanvisning. 

– Godkända väggbrickor eller eller blandarfäste monteras 
enligt leverantörens anvisningar. 

 

Montering av varje separat detalj skall utföras enligt LK:s 
monteringsanvisningar, helt enligt NT VVS 129. 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

 

PPC.3222 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller 
vattentät beklädnad av fogplattor 

Rörgenomföringar med LK Väggbocksfixtur skall utföras enligt 
följande: 

– Rörgenomföringen (med LK Väggbockfixtur eller  
LK Väggdosa) skall vara fixerad i vägg. Se LK 
monteringsanvisning. 

– Godkända väggbrickor eller eller blandarfäste monteras 
enligt leverantörens anvisningar. 

 

Montering av varje separat detalj skall utföras enligt LK:s 
monteringsanvisningar, helt enligt NT VVS 129. 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 
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PPC.33 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör 
brandcellsskiljande konstruktion 

OBS särskilda krav på genomföringar i brandcellsbegränsande 
byggnadsdel. Beakta föreskrifter i LK´s typgodkännande 0796 och 
gällande monteringsanvisning för LK Universal. 

Installationen skall utföras enligt branschregler SÄKER 
VATTENINSTALLATION 2021:1 

 

PPC. 4  Skydd för rörledningar  

PPC. 43  Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och 
kopplingar 

Fördelarskåp med lösa delar skall vara testat och godkänt som 
systemprodukt enligt NT VVS 129 

Ingående detaljer i fördelarskåpet skall vara: 

Vattentäta skåpsgenomföringar, ram och lucka, sprutskydd, 
fördelarkonsoler, anslutningsdetalj till dräneringsrör samt skruvar 
med vattentäta täckbrickor. 

Fördelarskåpets serviceöppning får ej placeras i våtzon 1 eller 
annan plats med risk för vattenbegjutning. 

Vid montering av LK Fördelarskåp UNI skall LK´s 
monteringsanvisningar och Branschregler Säker Vatteninstallation 
efterföljas. 

Fördelarskåpets dräneringsledning skall ha en innerdiameter av 
min. 20 mm, flödeskapacitet 0,25 l/s. 

Vid anslutning av VVC-ledning i fördelarskåpet skall både kall-, 
varm- och vamvattencirkulationsledning isoleras. 
 
Alternativt 

Prefabricerade Fördelarskåp   

Utrustas och levereras av LK Prefab AB med systemprodukter från 
LK Systems AB. 

Kall- och varmvatteningång separeras. 

Fördelarna i skåp skall vara utrustade med avstängningsventiler i 
öppet läge. Blått vred på kallvatten samt rött vred på varmvatten. 
Anslutningskopplingar av typ LK press, alt. LK kopplingsset skall 
vara monterade på fördelaren. 

LK Prefabricerade fördelarskåp skall vara förberett för mätning av 
kall- och varmvatten genom att passbitar monteras in vid 
fördelarna. 
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Ange: 

– Fabrikat på mätare om dessa skall monteras på fabrik. 

– Hur många anslutningar för varm respektive 
kallvattenanslutningar. 

– Om fördelarna skall vara försedda med 
föravstängningsventiler till varje tappställe. 

– Om fördelarskåpen skall levereras med monterad 
benställning.   

Vid anslutning av VVC-ledning i fördelarskåpet skall både kall-, 
varm- och vamvattencirkulationsledning isoleras. 

PPC.61 Röranslutningar m.m 

Fördelning av rörledningar skall placeras enligt ritning och utföras 
med LK Fördelningsrör. 

 

Ange:  

– Om fördelningsrör skall monteras i inbyggnadsskåp eller 
monteras fritt på vägg (LK Fördelarskåp komplett med 
låsbar lucka. Ange skåpstorlek). 

– Ange omfattning av avstängnings– och regelventiler på 
fördelaren. 

– Vid synligt monterat fördelningsställe, ange om utrymmet 
skall vara försett med govlavlopp. 

– Vid inbyggnad av fördelningsställe i inbyggnadsskåp, ange 
var röret för läckageindikeringen skall mynna. 

 

PPD.2 Rengöring av rörledningar 

Eventuella spånor från bearbetning av PE-X- och PAL rören skall 
avlägsnas med spolning med vatten före systemets idrifttagande. 
Spolning skall utföras med vatten av dricksvattenkvalitet. 

 

YTB Märkning och skyltning av installationer 

 

Märkning skall utföras med bestående text på brickor eller liknande 
upphängda i kedjor. OBS att märkning inte får göras med tape 
eller liknande direkt på PE-X- eller PAL-röret såvida den är 
åldringsbeständig. 
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Ange omfattning av märkning. 

Ange om annat system för märkning skall följas, t ex 
fastighetsägarens egen standard. 

 

YTB.1521 Märkning av tappvatteninstallationer 

Fördelningsställen skall märkas med uppgifter om medie och vilka 
utrymmen den betjänar. Kopplingsledningar skall märkas med 
vilken armatur eller apparat dessa betjänar. 

 

YTB.156 Märkning av värmeinstallationer 

Fördelningsställen skall märkas med uppgifter om medie och vilka 
utrymmen den betjänar. Kopplingsledningar för radiatorer skall 
märkas med vilken radiator den betjänar och med inställnings-
värde på eventuell regelventil. Regelventiler skall märkas med 
inställningsvärden och vilka utrymmen den betjänar. 

 

YTC.152 Kontroll av system för försörjning med flytande eller 
gasformigt medium 

YTC.1521 Kontroll av tappvattensystem 

Provning av tappvattensystem (alt./provning av delar av 
tappvattensystem) utförda med ”LK Universalsystem”, skall utföras 
enligt gällande monteringsanvisning för LK Universal. 

 

YTC.156 Kontroll av värmesystem 

Provning av värmesystem (alt./provning av delar av värmesystem) 
utförda med ”LK Universal – för värme och vatten”, skall utföras 
enligt gällande monteringsanvisning för LK Universal. 

 

 

       


