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Typrumsdokument – kompletterande strategiska riktlinjer 

 

I samband med ny-/ombyggnationer ska följande typ av utrustning väljas enligt nedanstående specifikation.  

 

Tvättställsblandare: 

I samtliga om- och nybyggnadsprojekt ska alltid manuella tvättställsblandare av typen engreppsblandare 

installeras. Beroende på verksamhetens krav och önskemål kan dessa utrustas med lång alt. kort spak. VVS 

konsult förskriver typ av produkt utifrån krav i RFP. 

 

Dispenserar för tvål och handdesinfektionsmedel: 

Vid nybyggnation resp. stomren ombyggnation väljs manuella dispenserar av typ Siewerthållare. 

Till RWC ska Siewerthållare i kombination med distansfäste väljas. 

Arkitekt föreskriver exakt typ av produkt utifrån krav i RFP.  

 

Vid mindre ombyggnationer (icke stomrent) får verksamheten ta ställning till typ av dispenser utifrån vad som 

tidigare finns på enheten. Typ av dispenser specificeras i det verksamhetsegna RFP:et. 

För RWC gäller ALLTID manuell dispenser med tillhörande distansfäste enligt ovan. 

Arkitekt föreskriver därefter typ av produkt utifrån krav i RFP och upphandlade produkter för Landstinget 

Sörmland. 

 

Toalettstol: 

Toalettstolen ska generellt inte placeras framskjuten i förhållande till väggen.  

Vid planering av verksamheter med specifika behov och uppdrag får ny ställning tas gällande framflyttning av 

toalettstolen i dessa projekt. Krav gällande detta skrivs i så fall in i RFP.  

VVS-konsult föreskriver typ av produkt utifrån krav i RFP. 

 

Spoldesinfektor: 

Vid nybyggnation alt. stomren ombyggnation gäller generellt att yta ska planeras in för ev. framtida installation 

av spoldesinfektor på samtliga vårdrumstoaletter. 

Vid planering av verksamheter med speciella behov exempelvis infektionsenheter kan vårdrumstoaletter 

behöva utrustas med spoldesinfektor direkt i samband med byggnationen. VVS-konsult föreskriver typ av 

produkt utifrån krav i RFP och upphandlade produkter för Landstinget Sörmland. 

Vid övriga ombyggnationer får verksamhetens uppdrag styra om spoldesinfektor installeras eller inte. 

 

Automatiska dörröppnare, vårdrumsdörrar: 

På vårdrumsdörrar ska automatiska dörröppnare generellt inte monteras.  

Vid planering av verksamheter med speciella behov/uppdrag kan dörrarna behöva utrustas med dörröppnare i 

samband med byggnationen. Arkitekt föreskriver typ av produkt utifrån krav i RFP och dokumentet 

Projekteringsunderlag dörrar och glaspartier. 
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