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6 Hygien, hälsa och miljö. 
 

6:5 Fukt 
 
6:5331 Vattentäta skikt 
……. 
 Allmänt råd 
 Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. 
  Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt 
  krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg. ……….. 

 
6:5334 Dolda ytor 
Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa 
ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt. 
 Allmänt råd 
 Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller liknande bör det finnas ett vattentätt
 skikt. Skiktet bör vara tätat mot genomföringar och uppvikt mot väggen och andra dolda ytor i 
 tillräcklig omfattning för att skydda dem 

 

6:6 Vatten och avlopp 
 
6:612 Definitioner 

Tappkallvatten: Kallt vatten av dricksvattenkvalitet. 
Tappvarmvatten: Uppvärmt tappkallvatten. 
Tappvatten:  Samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten. 
Övrigt vatten: Vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som kan 
   användas till uppvärmning, kylning, toalettspolning, tvättmaskiner 
   m.m. …… 

 
6:62 Installationer för tappvatten 

Installationer för tappvatten skall utformas så att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt 
och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten skall uppfylla kvalitetskraven för 
dricksvatten efter tappstället. Tappvarmvatten skall vara så varmt att man kan sköta personlig 
hygien och hushållssysslor. 
 Allmänt råd 
 Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket. 



 
6:621 Varmvattentemperatur för personlig hygien och 
hushållsändamål 
Installationer för tappvatten skall utformas så att en vattentemperatur på lägst 50°C kan 
uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvattnet 
vara högst 60°C efter tappstället. 

 
6:622 Mikrobiell tillväxt 

……. Installation för tappvatten skall utformas så att tappkallvattnet inte värms upp 
oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten skall utformas så att temperaturen på det 
cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50°C i någon del av installationen. …….. 
Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningen 
för tappvarmvatten. 

 
6:623 Tappvattenflöde 
Tappställen skall utformas så att vattenflödena blir tillfredsställande utan att störande buller 
eller korrosion uppstår på grund av hög hastighet. Utformningen skall också minska risken för 
skadliga tryckslag. Rätt tempererat tappvarmvatten skall erhållas utan besvärande väntetid. 
 
6:625 Utformning 

Tappvatteninstallationer ska ha en sådan utformning och vara gjorda av ett sådant material att 
de har tillräcklig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella 
processer som de kan förväntas bli utsatta för. 
Risk för skador på omgivande byggnadsdelar eller andra olägenheter på grund av frysning, 
kondensering eller till följd av utströmmande vatten ska begränsas. (BFS 2014:3).  
 Avstängningsventiler och armaturer för avtappning av tappvattensystemet ska installeras i 
den utsträckning som är nödvändig. 
Tappvatteninstallationer ska utformas för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med 
hänsyn tagen till den påverkan som tryckslag medför. 
Rörledningar i tappvatteninstallationer ska förläggas så att det finns tillräckligt 
expansionsutrymme. 
Fast installerad utrustning, som ansluts till en vatteninstallation och placeras i ett utrymme 
utan golvavlopp, ska vara försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten. 
 Allmänt råd 
 Tappvattenledningar och fogar på sådana ledningar bör utformas och placeras så att eventuellt 
 utläckande vatten från ledningarna eller fogarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte 
 orsakar skador. Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i 
 schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, bör utföras utan fogar. 
 Schakt för tappvattenledningar bör vara lätt tillgängliga och utformade med läckageindikering, 
 t.ex. rör med tillräcklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. 
 Regler om utbytbarhet av installationer finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och 
 utförande i avsnitt 2:31. Regler om dolda ytor i rum eller byggnadsdelar finns i avsnitt 6:5334. 
 (BFS 2014:3). 
 Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som har 
 synlig och lätt åtkomlig manövrering. Avstängningsventiler bör finnas så att tappvattnet till 
 enskilda lägenheter kan stängas av var för sig. (BFS 2014:3). 

 

6:63 Installationer för övrigt vatten 

Installationer för övrigt vatten får inte kopplas samman med installationer för tappvatten. 


