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Temaer 
• Regelverk og grensesnitt utfordringer 
• Prinsipper for vannskadesikkerhet
• Mer vannskadesikre tekniske sjakter i fremtiden

Fig. SINTEF Byggforsk 



Sjakter (blokker) - tilbakeblikk Norge ? 

1920 –tallet 1930  – 1960  1970 - 1997  



Nyere «bransjelitteratur» i Norge  

SINTEF Byggforskserien 



«bransjelitteratur» i Norge  



«bransjelitteratur» - kommer i høst



TEK17  krav – §15-5 Innvendig vanninn-
stallasjon



Hva er egentlig tilstrekkelig 
sikkerhetsnivå i forhold til §15-5?



Hva betyr «lett utskiftbarhet»
• Det må ikke være nødvendig å 

demontere faste installasjoner som 
ventilasjonsaggregat, 
varmtvannsberedere, 
kjøkkeninnredning eller annen fast 
innredning for å komme til sjakta

• Overflater og konstruksjoner må enkelt 
la seg tilbakeføre når sjakta skal 
lukkes igjen

• Sjaktveggen som blir revet, må ikke 
være en del av et tettesjikt i et våtrom

• Hvis sjaktveggen er en del av et 
brannskille, kan riving utløse 
byggesak. Vannrørene bør være 
plassert nærmest veggen som må 
rives.



Hva betyr «lett utskiftbarhet»



Eksempel på krav fra utbygger 



Hvem har ansvaret for hva? 

Byggherre må ønske mer enn 
minimumskrav i TEK



Ejendommens salgsværdi er 
proportionel med loftshøjde 
og boligareal

Bygningsgeometri 
er begrænset af 
lokalplanens maks. 
højdegrænse

Ekstra kvadratmeter 
= højere salgspris



SINTEF Byggforsk 553.002 - arealer   



Prinsipielle føringsveier stigerør



Vannskadesikkerhet sjakter - prinsipper 



Eksempler på sjakt plasseringer



Sjakter – flerfaglighet
Oppfyller TEK – som har krav til 

«lekkasjesikring» av forbruksvann

Hva med sprinkel, avløp, vannbåren varme? 

Passive løsninger (stenger ikke vannet men er driftssikre):  

Drenering fra sjaktbunn til kjeller -fungerer
Drenering fra sjaktbunn til fordelerskap i leilighet under (lukt, 

brann og lyd) 

Varsling med lyd og/eller lys – med tilgang til batteriskift  
Utplassering/innbygging av sensorer 

Aktiv avstengning av vann (automatikk og magnetventiler) 
med følerledning som også dekker andre vannførende  

Kombinasjonsløsninger må  normalt til for sikre mer enn 
minimumskravene i TEK 

Mål – tidlig synliggjøring Må synligjøre hvilket  plan lekkasjen er i –kan ikke ta vannet 
til alle leiligheter



Vanntette sjaktbunner?

Må detaljprosjekteres (logistikk, oppkanter, fall?, materialbruk, isoleringsdetaljer, 
hvilke membraner kan man bruke, samvirke med brannprodukter, oppdeling av sjakt i soner,  

platekledning, funksjonsprøving, krav til utskiftbarhet m.m.)  - husk tidlig synliggjøring er målet



Detaljer må avklares



Fremtidige sjakter    

Kilde: AF Gruppen  – eks. splitte sjakter 



Prefab og sjakter? 



Noen «enkle» suksesskriterier 

● Vilje og evne til å utfordre (utbygger, arkitekt, 
rådgiver, totalentreprenør m.m…) – tverrfaglig 
samarbeid 

● God kompetanse/bevissthet ved programmering  

● Valg av materialer i sjakten som er mer 
fuktrobuste 

● Tydelighet på ansvar på flerfaglige 
detaljer – hva er utførelse og hva må 
prosjekteres – avklar ansvar 
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