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Husk

Er der afsat plads til bryggers/fyrrum, og har dette en
størrelse der gives plads til de komponenter, som skal
monteres i rummet?

Er bryggers/fyrrum og andre installationstunge rum place-
ret således i forhold til hinanden, at der bliver kortest muli-
ge rørtræk?

Er bryggers/fyrrum placeret således i bygningen, at der
kan etableres skorsten eller aftræksforhold samt frisklufts-
tilførelse til fyringsanlægget?

Vil der kunne etableres fordelerrørsinstallationer andre
steder i bygningen uden for bryggers/fyrrum, og vil der
kunne etableres meldesystem for disse?

Er der taget hensyn til installationernes føringsveje, og er
disse tilstrækkelige til de installationer, der skal fremføres?

Huskeliste for arkitekten

Beskrivelse

Bryggers/fyrrum bør kunne indeholde følgende
installationer:
• Kedel eller varmeveksler
• Varmtvandsbeholder eller varmeveksler 
• Fordelerrør med shuntarrangement, reguleringsventiler

og pumper til gulvvarme eller radiatoranlæg
• Fordelerrør til koldt og varmt brugsvand, samt eventuel

cirkulationspumpe til det varme vand
• Indføring af jordledning til brugsvandet med tilhørende

vandmålerarrangement

Lange rørtræk betyder at:
• Der sandsynligvis skal cirkulation på det varme vand 
• Eventuel udskiftning af medierør i tomrør bliver vanske-

ligere

For gasfyrede anlæg skal følgende kunne opfyldes:
• Der skal kunne etableres aftræk enten lodret eller vand-

ret fra rummet 
• Der skal kunne etableres en frisklufttilførelse svarende til

100 cm2

Følgende skal kunne opfyldes:
• Hvis der placeres et fordelerskab i vægkonstruktionen,

skal dette have en tæt bund 
• Fordelerrørene må ikke blive skjult i skabssokler eller

udsparringer i gulvkonstruktionen efter installationen

Der skal være plads til rørinstallationen inkl. den
nødvendige isolering, husk derfor:
• Isoleringen af rørene øger diameteren med 30 – 40

mm 
• Der skal være mindst 50 mm mellem færdigisolerede

synlige rør 
• Rør der er placeret i bygningskonstruktionerne må

ikke kunne opvarme/afkøle hinanden
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Ved planlægning af installationen

Husk

Er hovedkomponenterne placeret således, at de efterføl-
gende kan serviceres?

Er fordelerrør for brugsvand placeret således, at der sker
melding ved eventuel utæthed?

Er de valgte systemer til brugsvandsinstallationen egnede
til vådrumskonstruktionerne i vandbelastede zoner?
(SBI 180 og tillæg til BRS-98)

Er der valgt gulvafløbsskåle, der er egnede til gulvkon-
struktionen - især i den vandbelastede zone?

Er der valgt materialekombinationer i brugsvandsinstalla-
tionerne, der senere vil kunne udvikle korrosionsskader?

Er hovedrørføringen valgt så eventuelt varmetab fra røre-
ne kommer bygningen til gode?

Huskeliste for VVS-installatøren

Beskrivelse

• Der skal afsættes mindst 60 cm foran olie og gasfyrede
anlæg for at disse kan serviceres.

• Der skal være plads til, at varmtvandsbeholderens ano-
de kan skiftes.

• Pumper og automatik skal kunne serviceres og betjenes.

• Fordelerrørene skal være placeret således, at de kan
besigtiges uden besvær.

• Tomrørene skal afsluttes mindst 20 cm over færdigt gulv
således, at eventuelt udstrømmende vand straks opda-
ges.

• Lodrette rørgennemføringer må ikke forekomme i den
vandbelastede zone.

• Udtag til tapsteder skal være beregnet for den valgte
vægkonstruktion.

• I gulvkonstruktioner med membraner skal gulvafløbs-
skålen være beregnet til indbygning i disse. Kontroller
evt. med fabrikantens monteringsanvisning for gulvaf-
løbsskålen.

• Kobberrør skal altid komme efter varmtforzinkede
stålrør.

• Overgang mellem kobber og stål på hovedrør skal forsy-
nes med en ionfælde.

• Rustfrit stål bør kun anvendes, hvis cloridindholdet i
vandet er < 150 mg/l.

• Hovedrørene skal være placeret indenfor bygningens
klimaskærm, dvs. indenfor isoleringen. Hovedrør bør
ikke placeres på lofter og i krybekældre. Hvis dette alli-
gevel er tilfældet skal de isoleres indenfor klimaskær-
men.
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Er føringsvejene planlagt og projekteret således, at de til-
godeser de installationer, der skal fremføres?

Ved udførelsen af installationen

Husk

Er hovedkomponenter som kedel og varmtvandsbeholder
placeret på den færdige gulvbelægning?

Er fordelerrør til brugsvand placeret og monteret så  even-
tuelle lækager straks konstateres?

Er der udført materialekombinationer i brugsvandsinstal-
lationerne, der senere kan give korrosionsskader?

Er gulvafløbskonstruktionen korrekt udført i henhold til
fabrikantens anvisning?

Er tomrørsinstallationen for PEX-rør til brugsvand udlagt
og fastholdt, så det er muligt at udskifte medierøret sene-
re?

• Varmtvandsrør og varmerør skal isoleres mod varme-
tab. Isoleringen forøger rørdiameteren med ca. 60 mm.
Koldtvandsrør skal sikres mod opvarmning enten ved
isolering, eller ved at være placeret væk fra varme- og
varmtvandsrør. Isolering forøger diameteren med ca. 60
mm

Beskrivelse

• Gulvbelægningen skal være ført helt ind under kedel og
beholder således, at eventuelt udstrømmende vand fra
sikkerhedsventiler o.l. ikke kan trænge ned i gulvkon-
struktionen.

• Fordelerrørene må ikke være skjult i fodspark for skabe
o.l.

• Fordelerrørene skal være placeret, hvor der er en færdig
gulvbelægning, således at eventuelt vand fra tomrøret
straks opdages.

• Tomrørene skal være ført ca. 20 cm op over færdigt gulv
og tæt omstøbte, således at udstrømmende vand straks
opdages.

• Er kobberrør installeret efter varmforzinkede stålrør?
• Er overgange mellem kobber/stål på hovedledninger

udført med ionfælde?
• Når der anvendes rustfri stålrør, skal cloridindholdet i

vandet undersøges.

• Der skal være fald mod gulvafløbet.
• PVC belægninger må ikke bule omkring afløbsskålen.
• Tilslutninger til sideindløb skal være udført med god-

kendt tilslutningskobling.
• Der må ikke være afstand mellem afløbskål og rist.

• Tomrøret skal være ført mindst 20 cm op over færdigt
gulv ved fordelerrør og skal være tæt omstøbte.

• Installationen skal fastholdes på lige rørstrækninger.
• Tomrøret må ikke have "knæk" eller være klemt fladt.
• Der skal være tilstrækkelig bøjningsradius hvor installa-

tionen bøjes.
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Er gulvvarmeslanger udlagt og fastholdt således, at der
ikke kan ske skader på dem i forbindelse med udstøbnin-
gen af gulvet?

Er der anvendt korrekte koblingsdåser/væggennemførin-
ger for brugsvandsrørene i vandbelastede zoner?

Er det sikret, at der ikke i forbindelse med monteringen af
andre komponenter er sket gennembrydninger af
vådrumsmembranerne?

Er rørinstallationerne placeret således, at udskiftelige led-
ninger senere vil kunne udskiftes?

Er rørinstallationerne placeret således i deres fremførings-
veje, at der sker melding ved eventuelle utætheder?

Er størrelsen på den valgte føringsvej tilstrækkelig for den
valgte rørinstallation?

Er de udlagte varme- og varmtvandsrør forskriftsmæssigt
isolerede?

• Gulvvarmeslangerne bør normalt udlægges på et arme-
ringsnet. De fastholdes enten med speciel bindetråd,
eller med færdige clips. I visse færdige systemer trykkes
slangerne ned i spor i isoleringsplader.

• Såfremt der er krævet en membran i vægkonstruktio-
nen, hvor koblingsdåsen/væggennemføringen gennem-
bryder denne, skal der være anvendt en koblingsdåse
eller en gennemføring med indbygget membran.

• Rørbæringer til synlige rør bør/må ikke skrues gennem
vådrumsmembranerne.

• Udskiftelige rør skal være placeret i en fremføringsvej
således, at det er muligt at fjerne dækplader eller lignen-
de uden at gøre indgreb i bygningskonstruktionerne.

• Tomrør skal være udlagt og fastholdt således, at de ikke
har knæk eller lignende, der gør, at medierøret senere
ikke kan trækkes ud.

• Hvis rør er placeret i rørkasser, skakte eller lignende, skal
de være udført så udstrømmende vand straks opdages.

• Udformningen af føringsvejen skal være således, at der
er plads til lovpligtig isolering af rørinstallationen. Dette
vil for mindre rørs vedkommende betyde, at den udven-
dige rørdiameter bliver 2 – 3 gange større.

• Varme- og varmtvandsrør, der anvendes som forde-
lingsledninger, skal altid være isolerede.


