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Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-
Vitvaror-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig 
förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under 
denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte. 
 

Förändringar till TKA 2022 
1.1 Energi 
 
Ny text: 
Vitvaror ska väljas med så låg energianvändning som möjligt och minst uppfylla 
energiklass: Tvättmaskin: B / Diskmaskin, kyl, frys: C / Torktumlare: A++ Övriga 
vitvaror: A+ Se även Stadsfastigheters miljöplan. 
 
Borttagen text: 
Vitvaror av energiklass C (produktgrupper som omfattas av ny energimärkning 2021) 
/ energiklass A++ (produktgrupper som omfattas av tidigare energimärkning) eller 
bästa tillgängliga klass ska väljas. Se även Miljöplanen 
 
3. Frys 
Allmänt  
 
Ny text: 
Frys ska vara självavfrostande. Frys ska placeras på plasttråg för att förhindra 
vattenskador. 
 
5. Spis och kolfilterfläkt 
 
Ny text: 
Vid montering av kolfilterfläkt skall utförandet av dessa vara med filtret integrerat i 
modulen. Modeller med stående filter är ej godkända. 
 
7. Mikrovågsugn 
 
Ändrad text: 
Mikrovågsugn skall ha en effekt på minst 900 W. 
 
8. Tvättmaskin  
8.1 ÄBO, BmSS, skolor och förskolor – allmänna utrymmen 
 
Ny, ändrad och borttagen text: 
Tvättmaskin skall vara för professionellt bruk och anpassade för sitt ändamål med 
minst 6,5 kg kapacitet typ, Miele 6065 eller likvärdigt. Electrolux PW6-7, 7kg (OBS 
Kan ej pelarmonteras). Miele PWM 507 DV Performance, vit ,7kg (Kan 
pelarmonteras). Tvättmaskin skall anslutas till doseringsutrustning typ Tvätta 4 eller 
likvärdigt. Tvättmaskin ska placeras på sockel 300 mm. Om den ställs i pelarmontage 
skall sockel vara max 150 mm. Tvättmaskin skall placeras på sockel med integrerad 
luddlåda typ TectoFlow eller likvärdigt. Tvättmaskin bör anslutas till 
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doseringsutrustning 2 pumpar Tvättmaskin kan placeras på sockel med uttagbart 
luddfilter som ansluts till golvbrunn. Vid ont om utrymme. (Ej pelarmontage då 
sockel bygger 300mm) Möjlighet till pelarmontage skall finnas. Tvättmaskin skall 
anslutas till luddlåda som ansluts till golvbrunn. 
 
8.3 Mopptvättmaskin 
 
Borttagen text: 
Mopptvättmaskin skall ha minst 6,5 kg i kapacitet. Mopptvättmaskin skall anslutas 
enligt TKA el. Mopptvättmaskin skall placeras på sockel med integrerad luddlåda typ 
TectoFlow eller likvärdigt. Mopptvättmaskin skall anslutas till doseringsutrustning 
typ Tvätta 4 eller likvärdigt. Mopptvättmaskin skall anslutas till golvbrunn. 
 
Ny text: 
Mopptvättmaskin skall ha minst 6 kg i kapacitet. Typ eller likvärdig: Electrolux PW6-
6 Mopp 6kg, (Kan pelarmonteras) Miele PWM 506 MopStar DV Performance, vit, 
6kg/ca. 40 moppar (Kan pelarmonteras) Electrolux PW6-8 Mopp 8kg (OBS Kan ej 
pelarmonteras) Miele PWM 508 MopStar DV Performance, vit, 8kg/ca. 50 moppar 
(Kan pelarmonteras) Mopptvättmaskin ska placeras på sockel 300mm. 
Mopptvättmaskin kan placeras på sockel med uttagbart luddfilter vid ont om utrymme 
(Ej pelarmontage då sockel bygger 300 mm.) Om den ställs i pelarmontage ska sockel 
vara max 150 mm. Mopptvättmaskin ska anslutas till doseringsutrustning 2 pumpar. 
Mopptvättmaskin ska anslutas till luddlåda som ansluts till golvbrunn. 
Mopptvättmaskinen placeras på sockel med separat luddlåda. (Detta då integrerad 
luddlåda är svår att komma åt och rengöra) 
 
9. Torktumlare 
9.1 ÄBO, BmSS, skolor och förskolor – allmänna utrymmen 
 
Ny och borttagen text: 
Torktumlare skall vara av typen värmepumpstumlare typ Miele eller likvärdig: 
Electrolux PT PD6-7LE 7137 Värmepump WP vit eller 7kg likvärdigt (OBS och skall 
ej anslutas pelarmonteras) till avlopp. Miele PDR 507 HP Performance vit 
värmepump 7 kg (Kan pelarmonteras) skall anslutas till avlopp. Torktumlare skall ha 
minst 6,5 kg kapacitet. Torktumlare skall placeras på sockel 300 mm. Om den ställs i 
pelarmontage skall sockel vara max 150 mm. Torktumlare ska anslutas enligt TKA el. 
 
 
 
 


