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Handukstorkar på VVC förbjuds i Tyskland 2020
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— Detta nämndes på ISH Frankfurt våren 2019

— Det är grunden till dagens presentation som är beställd av 
Säker Vatteninstallation

— Det har blivit mycket studerande av Tyska regler

— Har även läst många artiklar vilket har gett 
mig värdefull kunskap i ämnet  

— Tillbakablick på när jag jobbade på en Tysk 
tillverkare av värmeutrustning och 
varmvattenberedare och hur man där jobbade 
för att undvika legionella

Handukstorkar på VVC förbjuds i Tyskland 2020
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— Anmälningsplikt för fastighetsägare av 
dricksvattenanläggningar i hyreshus m.m.

— I grund och botten reglerar dricksvattenförordningen 
skyldigheterna för fastighetsägare av dricksvattenanläggningar 
vid distribution av dricksvatten. Det föreskriver en skyldighet att 
undersöka legionella i stora anläggningar.

— DVGW har upprättat en FAQ-lista med svar på vanliga frågor 
om skyldigheterna för dricksvatteninstallationer i byggnader. 
Omfattar råd och dåd hur man tar prov och vad som gäller om 
har höga halter av legionella

Att hantera legionella Tyskland
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Mycket information om hur man undviker legionella
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Legionella information till hyresgäster
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De viktigaste regelverken för Trinkwasser-installation 
speciellt för att förebygga (Profylax) för Legionella är 
DVGW arbetsblad W 551 och W 533, VDi/DVGW 6023 och 
Din EN 806 del 2 och DIN 1988-200 och DIN-300 

— Varmt drickvarmvatten (Trinkwasser) måste vara varmt
Utloppstemperaturen från varmvattenvärmaren måste minst 
hålla 60 oC och VVC systemet måste hålla minst en temperatur 
på 55 oC.

— Temperaturen på kallvatten får inte överstiga 25 oC
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Tapptider Minst

Vid lokala 
genomströmnings-

beredare

Max 30 sek efter 
fullflöde på tappställe
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Tapptider beroende på komfortklass

Spüle

Waschtisch

Badkar
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Tänkvärt från Tyskland
Ljumma rör på liggande ledning

Värmespärr
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I ett schakt som öppnas efter 50 år. 
Oisolerade tappvarmvattenrör och VVC

Tänkvärt från norra Stockholm
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Tysk lösning med Vånings VVX och KVVVC
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Vad händer i schaktet?

KV dn 28
10 oC

-2,0 Watt
60 mm isolering

VV dn 28
60 oC

4,2 Watt
60 mm isolering

VVC dn 15
55 oC

2,7 Watt
60 mm isolering

Effektbalans  -2,0 + 4,2 + 2,7 = 4,9 Watt tillförs per meter schakt 

För att värma kallvattnet i röret från 10 oC till 24 oC åtgår 8 Wh 
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Vad händer i schaktet med VVCi?

Effektbalans  – 2,0 + 4,7 = 2,7 Watt tillförs per meter schakt 

För att värma kallvattnet i röret från 10 oC till 24 oC åtgår 8 Wh 

40% mindre 
värmeförluster
med VVCi

KV dn 28
10 oC

-2,0 Watt
60 mm isolering

VV dn 35
60 oC

4,7 Watt
60 mm isolering
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Vad händer i schaktet med VVCi och större KV rör?

KV dn 42
10 oC

-2,9 Watt
40 mm isolering

Effektbalans  – 2,9 + 4,7  = 1,8 Watt tillförs per meter schakt 

För att värma kallvattnet i röret från 10 oC till 24 oC åtgår 22,6 Wh 

VV dn 35
60 oC

4,7 Watt
60 mm isolering

40% mindre 
värmeförluster
med VVCi

Kallvattentempratur i 
beräkningen är 10 oC
(Varierar 4-16 i Stockholm)
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Temperatur på kallvattenledning i schakt

24

8

24 oC på 8 timmar
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Enkelt med VVC temperaturreglering i slutet av ledningen
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Hur blev det med handukstorken?

• Trinkwasserverordnung: Ausbaufrist für nicht-
bestimmungsgemäße Komponenten im § 17

• Tidigare användes handukstorkar för att leverera värme 
till badrum under icke värmesäsong. Enligt dagens Tyska 
regelverk är detta inte godkänt.

• Komponenter som inte behövs i tappvattensystemet skall 
avlägsnas.

• Handdukstorkar eller motsvarande som är inkopplade på 
VVC ledningen och använder värme från ”dricksvattnet”, 
måste tas bort från ”dricksvattenanläggningen” senast 
den 9 januari 2025. Flyttat från år 2020



Tack!

Roland.j.jonsson@ wsp.com
010-722 99 65


