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INTRODUKTION

Byggtekniska förutsättningar
för Säker Vatteninstallation
Branschregler Säker Vatteninstallation beskriver hur VVS-installationerna i
en byggnad ska vara utförda för att vara fackmässiga och uppfylla kraven
i Boverkets byggregler. Reglerna riktar sig till auktoriserade VVS-företag och
styr bara VVS-arbeten.
För att utföra många av de installations
tekniska lösningar som Säker Vatten
installation omfattar måste det finnas
byggtekniska förutsättningar för detta.
Det kan t.ex. vara konstruktioner att fästa
in installationer i eller utformning av
tätskikt i inbyggnader eller installations
schakt.

Byggtekniska förutsättningar
I varje delavsnitt av branschreglerna finns
det under rubriken Byggtekniska förutsättningar beskrivet vilka tekniska förutsätt
ningar som är nödvändiga.

I denna skrift finns alla avsnitt om Bygg
tekniska förutsättningar från Säker Vatten
installation sammanställda. Den kan
användas som information till konsulter
och olika entreprenörer men är också
avsedd som ett hjälpmedel för samordning
av bygg- och installationsarbeten.
Byggtekniska förutsättningar är enbart
information och ingår inte i kraven för
Säker Vatteninstallation.

Arbeten som ingår i Byggtekniska förut
sättningar utförs normalt av andra entre
prenörer än VVS-företaget, t.ex. bygg- eller
tätskiktsentreprenörer.

Om VVS-företaget upptäcker att något av
viker från det som beskrivs i Byggtekniska
förutsättningar ska VVS-företaget under
rätta sin beställare om detta.

Dessa arbeten utförs vid olika tidpunk
ter och det kan till och med ske efter att
VVS-företaget har avslutat sitt arbete.

Intyget för Säker Vatteninstallation
omfattar inte de arbeten som beskrivs i
Byggtekniska förutsättningar.

Därför är det inte möjligt för VVS-före
taget att kontrollera dessa arbeten. I vissa
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fall kan det dessutom vara svårt för VVS-
företaget att bedöma om de byggtekniska
förutsättningarna är rätt utförda.

SYMBOLER:
Byggtekniska förutsättningar:
Byggtekniska förutsättningar är markerade
med denna symbol i Branschregler Säker

3.2.1. BYGGTEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Särskilda inbyggnader för fogar, i till
exempel schakt eller installationsvägg,
ska ha lätt åtkomlig serviceöppning
som gör det möjligt att reparera eller
byta fogarna. Serviceöppning för inbyggnad av fogar som ska placeras i
våtzon 1 ska ha vattentät lucka och
vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får
inte placeras i plats för bad eller
dusch.

Referenser till AMA:
I dokumentet anges referenser till senast
gällande AMA:
• AMA AF 12
• AMA Hus 14
• AMA VVS 16
Referensen anges i Vägledningstexten och
med dessa symboler:

AMA
AF

AMA
HUS

AMA
VVS

Utrymme för fogar i särskild inbyggnad, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten
Se en fördjupad
AMA-referens
med för
och vara
försett med indikering
läckage.
Läckageindikering
skapå
mynna
kompletterande
överordnade
koder
i rumhemsida,
med vattentätt
golv, dock inte i
Säker Vattens
säkervatten.se.
plats för bad eller dusch. Läckageindikering från schakt med rör som enbart
I matrisen betjänar
Översiktköket
på sidorna
34–37
kan mynna
på ett vatfinns referens
tillunderlag
i huvudsak
14
tentätt
i ellerAMA
under Hus
köksinInvändig
diameter
på ledning
men ocksåredning.
AMA AF
12 och
AMA VVS
16.
för indikering av läckage ska vara
minst 20 mm. Utloppet från en sådan
ledning ska inte placeras närmre än
60 mm från golvets eller intilliggande
väggs tätskikt.
I inbyggnad eller installationsschakt
ska väggarna vara vattentäta 50 mm
över botten och tätt anslutna mot
denna. En botten ska vara plan för att
underlätta läckageindikering och bottnens höjd ska anpassas till läckageindikeringens utformning. Hänsyn ska
tas till att ett eventuellt läckage under
rörisoleringen ska kunna ledas ut.
Utrymmets botten ska vara rengjord så
att indikering för läckage inte riskerar
att sättas igen.
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3.2, 3.2.1, 3.2.3 FÖRLÄGGNING AV RÖRLEDNINGAR

Tappvattenledningar och
fördelarrör för värmesystem
De byggnadstekniska förutsättningar som anges i detta kapitel
är gemensamma för både tappvattenledningar och fördelar
rör för värmesystem. Där annat anges markeras detta med
avsnittets nummer.

Särskild inbyggnad
3.2.1 Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt

eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning
som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna.
3.2.3 Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt
eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning
som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna, göra
injustering och luftning av installationen.

Fig. 3.2.1a. Tappvattenschakt

INFORMATION
Om fogar på tappvatten och värmefördelare är placerade ovan tak ska
det vara ovan demonterbart undertak eller vid dränerande taklucka.
För tappvatten ska rummet ha vattentätt golv.

AMA
HUS

INFORMATION
Schaktstorlek: Rördimensioner, isolertjocklek m.m. styr storleken
på schaktet.
Samordning mellan RE, BE eller IE.
S

Fig. 3.2.1b. Taklucka

Dimensionerande för schaktets storlek är antalet rörledningar, rördimensioner,
isolertjocklek, avstånd mellan rören samt avgreningar.
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Utrymme för fogar i särskild inbyggnad, i till exempel schakt
eller installationsvägg, ska ha vattentät botten och vara försett
med indikering för läckage.
I inbyggnad eller installationsschakt ska väggarna vara vatten
täta 50 mm över botten och tätt anslutna mot denna.
En botten ska vara plan för att underlätta läckageindikering
och bottnens höjd ska anpassas till läckageindikeringens
utformning.

50 mm

INFORMATION
3.2.1 Tappvattenledningar förlagda i inklädnader eller i schakt utformas t.ex. med förhöjd botten i förhållande till angränsande utrymme.

Särskild inbyggnad med vattentät botten
och läckageindikering.

3.2.3 Fördelarrör för värmesystem förlagda i inklädnader eller
i schakt utformas t.ex. med förhöjd botten i förhållande till angränsande utrymme.
Observera att ledning för läckageindikering ska mynna minst 60 mm
från golvets tätskikt.

Utrymmets botten ska vara rengjord så att indikering för
läckage inte riskerar att sättas igen.
AMA
HUS
60 mm

INFORMATION
Schaktbotten av betong är ett exempel på en platsgjuten konstruktion.
Det finns branschkrav på hur gjutningen ska gå till. Exempelvis att
betong ska uppfylla kraven i SS-EN 206:2013 och SS 137003:2008

Plan schaktbotten

3.2, 3.2.1, 3.2.3 Förläggning av rörledningar: Tappvattenledningar och fördelarrör för värmesystem
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AMA
HUS

INFORMATION

Rollade och målade tätskikt:
Tätskikt i särskild inbyggnad ska vara rollat, målat eller sprutat.
Utförandet ska följa fabrikantens anvisningar.
Beläggning av plastmassa ska ha av tillverkaren dokumenterade
redovisningar för bindemedelstyp, tjocklek, ytstruktur och detaljanslutningar samt vidimera att beläggningen uppfyller krav på
vattentäthet.
Beläggning av plastbaserad massa ska vara CE-märkt enligt
SS-EN 13813:2002 och åtföljas av prestandadeklaration.

Tätskikt

Brand:
Schakt som passerar mellan olika brandceller utformas normalt
igenbyggda i varje våningsplan.
För att rörgenomföring ska bli tät måste brandtätningsmaterial kunna
fyllas runt hela röret.
Håltagning ska medge ett utrymme av 20 mm runt rör och isolering.
Isolering på rör ska gå obruten genom brandcellsskiljande vägg eller
bjälklag.
Beakta brandtätningstillverkarens anvisning.
Brandtätning genom bjälklag.

Hänsyn ska tas till att ett eventuellt läckage under rör
isoleringen ska kunna ledas ut.
INFORMATION
Exempel på avslut av isolering på stående ledning för att leda ut eventuellt läckagevatten på schaktbotten.

Isoleringsavslut tejpas mot rör.
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Serviceöppning
Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller
installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör
det möjligt att reparera eller byta fogarna.
INFORMATION

Fig. 3.2.1a. Tappvattenschakt

• Serviceöppning är en öppning som medger att man kan reparera
eller byta en koppling utan förstörande ingrepp i byggnadsdelen.
• Öppningen förses med lucka vars storlek kan avgöras först under
entreprenadtiden då det slutgiltiga montaget framgår.
• 3.2.1 Prefabricerade våtrumskassetter för tappvattenledningar ska
vara försedda med ändamålsenlig storlek på lucka.
• 3.2.3 Prefabricerade så kallade kopplingsskåp för värmeledningar
ska vara försedda med ändamålsenlig storlek på lucka.
• Beslag ska ha korrosionsskydd, i lägst klass 2 enligt
SS-EN 1670

Serviceöppning för inbyggnad av fogar som ska placeras i
våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provad och godkänd
för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i
plats för bad och dusch.
INFORMATION
Samråd med VVS-projektören så att lucka till serviceöppning i vägg
placeras utanför plats för bad och dusch. Är luckan inte vattentät
samt provad och godkänd för anslutning mot tätskiktet så ska den
placeras utanför våtzon 1.

3.2, 3.2.1, 3.2.3 Förläggning av rörledningar: Tappvattenledningar och fördelarrör för värmesystem
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Läckageindikering
3.2.1 Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt

golv, dock inte i plats för bad eller dusch.

3.2.3 Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan
upptäcka detta, dock inte i plats för bad eller dusch.
INFORMATION
3.2.1 och 3.2.3 Observera att ledning för läckageindikering ska
mynna minst 60 mm från golvets tätskikt.
3.2.3 Ledning för läckageindikering ska avslutas så att eventuellt
läckage enkelt blir synligt.

3.2.1 Läckageindikering från schakt med rör som enbart

betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller
under köksinredning.

Fig. 3.2.1c. Tappvatten. Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv.

INFORMATION
För placering av fogar och läckageindikering i kök, se 3.7 Vatten- och
avloppsinstallationer i kök.

Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska
vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte
placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande
väggs tätskikt.
INFORMATION
Observera att 60 mm-måttet utgår från tätskiktet.
Se exempel på nästa sida.

Fig. 3.2.3. Värmefördelare. Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt
kan upptäcka detta.

Läckageindikering minst 60 mm från golv.
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Keramik som ytskikt med underliggande tätskikt.

Plastmatta eller målat yt- och tätskikt.

3.2, 3.2.1, 3.2.3 Förläggning av rörledningar: Tappvattenledningar och fördelarrör för värmesystem
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3.2.4

Spillvattenledningar
Självfallsledning
En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd.
I ett bjälklag begränsar bjälklagets tjocklek spillvatten
ledningens längd.
AMA
HUS

TIPS!
Se Säker Vatteninstallations skrift
”Bjälklagets uppbyggnad” på
www.säkervatten.se.

INFORMATION
Spillvattenledning som gjuts
in i bjälklag t.ex. avloppsgroda
förutsätts monterad med fall.
Fallets storlek, tillsammans med
spillvattenledningens största
muffdiameter, kan påverka bjälklagets minsta tjocklek.
Ledning i byggnad läggs normalt med fall 10‰.
Man bör inte gå under följande lutning:
Rördimension:
100
50–75

Minsta lutning:
10‰ (10 mm/m)
17‰ (17 mm/m)

Om spillvattenledningen förutsätter montage genom bärande bjälkar
ska konstruktören kontaktas gällande håltagning.
Kontrollera ledningsdimensioner med rörentreprenören.
Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska utföras enligt konstruktionshandling.
Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar beställarens tillstånd.
Håltagning ska utföras så att byggnadsdel inte onödigtvis skadas.
Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar
för samordning av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek
och läge för ursparning och håltagning.
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3.2.4: Spillvattenledningar

Fig. 3.2.4. Spillvattensystem
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Luftningsledning
Luftningsledning genom yttertak ska tätas mot takets tätskikt.
INFORMATION
Takhuvar på luftningsledning ovan yttertak monteras tillsammans
med genomföringssats för respektive takmaterial.
Beakta avloppsluftare med hatt för skydd mot regn och snö.

AMA
VVS

Tätning av rörgenomföring för luftningsledning bör utföras av
byggentreprenör.

Samråd om tätningsutförande.
Beakta risk för luktöverföring mellan luftningsledning, uteluftsintag,
takkupor och fönster.
Samråd om läge och mått för rörgenomföring hur stosar till rörgenomföring vid tätning mot taktäckning ska utföras.

Fig. 3.2.4j. Luftning

3.2.4: Spillvattenledningar
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3.2.5

Frysskadesäker förläggning
Tappvattenservis
Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt
utrymme ska skyddas mot frysning.

Min 60

Tappvattenservisen ska vara placerad så att det inte uppstår
frysrisk vid genomgång från mark till byggnad.
INFORMATION
Minst 45° rasvinkel behövs för att förhindra rasrisk vid byte av
servisledning
Beakta speciellt:

Fig. 3.2.2. Tappvattenservis

• läggningsdjup i rörgrav
• avstånd från kantbalk in under plattan
• konsekvensen av snöfattiga vintrar samt plogade eller skottade ytor

Installationer
Om installationer ska placeras i ett särskilt installations
utrymme, i golv, yttervägg eller vindsbjälklag ska detta vara
utformat så att installationerna kan fästas och så att det är
möjligt att göra vattenskadesäkra rörgenomföringar utan att
riskera att byggnadens lufttätning skadas och blir otät.
INFORMATION
Kontrollera i samråd med VVS-entreprenören placering av tappvatteneller värmeledningar.
Tätning av genomföringar för rör, rörhylsor och dylikt i fuktskydd ska
utföras med för ändamålet anpassad tätmassa, tejp eller dubbelhäftande skarvband.
Tätmassa, tejp eller dubbelhäftande skarvband ska ha tätande
förmåga under samma livslängd som plastfilmen och får inte negativt
påverka skiktets funktion under dess livslängd.
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3.2.5: Frysskadesäker förläggning

Fig. 3.2.5c.
Exempel på rörförläggning på ”varma sidan”
av isolering i yttervägg.
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Fig. 3.2.5d.
Exempel på rörförläggning
på ”varma sidan” av isolering
i vindsbjälklag.

Fig. 3.2.5b.
Exempel på rörförläggning
på ”varma sidan” av isolering
i golvbjälklag.

Fig. 3.2.5a.
Exempel på rörförläggning
på ”varma sidan” av isolering
i platta på mark.

3.2.5: Frysskadesäker förläggning
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3.3

Rörgenomföringar
Hål för rörgenomföring i golv eller väggskiva avsedd för
tätskikt ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan
skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.
Samordna vem som ansvarar för håltagning.
INFORMATION
Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement ska utföras enligt konstruktionshandling.

AMA
AF

Ursparning och håltagning i betong, bärande konstruktion och byggelement som inte redovisas på konstruktionshandling fordrar beställarens tillstånd.

Fig. 3.3.1a. Håltagning för rörgenomföring.

Håltagning ska utföras så att byggnadsdel inte onödigtvis skadas.
Entreprenören ska utan dröjsmål efter anfordran till den som svarar
för samordning av ursparning och håltagning lämna uppgift om storlek
och läge för ursparning och håltagning.

URSPARING

TIPS!
För håltagning i träbjälklag, se Säker Vatteninstallations skrift ”Bjälklagets uppbyggnad” på
säkervatten.se.
Ursparning i betong.

Håltagning med
dubbel förstärkning

Håltagning i golvreglar.
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3.3.1

Rörgenomföring i golv med tätskikt
Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj och
golvets tätskikt ska utföras med material som levereras och
monteras av tätskiktsentreprenören.
Samordna så att eventuell tätskiktsmanschett kan träs över
genomföringshylsa innan vidare inkoppling sker.
Fig. 3.3.1b. Genomföringshylsa

AMA
AF
AMA
HUS
AMA
VVS

INFORMATION

Plastmatta:
Mattan ska anslutas vattentätt mot rör, rörhylsor och dylikt
som genombryter golvet.
Rörgenomföring med mindre diameter än 60 mm ska förses
med stos.
Förtillverkad stos ska fästas mot tätskikt enligt stos- och tätskiktstillverkarens dokumenterade anvisningar.
Vid rörgenomföring med diameter 60 mm eller större ska tätskikt
krängas över röret eller stosen så att ett uppvik av cirka 15 mm erhålls.
Samråd om ledningsdragning och eventuella rörhylsor. Eventuella
rörgenomföringar ska vara placerade och uppdragna så att god tätning
kan erhållas vid applicering av tätskikt.
Beakta eventuellt krav på särskild behörighet hos personal för att
utföra tätskikt.

Tätskikt under keramiska plattor:
Beakta eventuellt krav på särskild behörighet hos personal för att
utföra tätskikt.
Rörelsefogar ska utföras mot rörgenomföringar.
Samråd om ledningsdragning. Eventuella rörgenomföringar ska vara
placerade så att god tätning kan erhållas vid applicering av tätskikt.

3.3.1: Rörgenomföring i golv med tätskikt
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3.3.2

Rörgenomföring i vägg med tätskikt
Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj och
väggens tätskikt ska utföras med material som levereras och
monteras av tätskiktsentreprenören.
■ På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot
plasthölje.
■ På rörirörsystem utförs tätning mot skyddsrör, väggdosa
eller annan genomföringsdetalj.
■ På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör.

AMA
AF

INFORMATION

AMA
HUS

Fogmassor ska vara CE-märkta och åtföljas av prestandadeklaration.

AMA
VVS

Samordna igensättning och tätning.
Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör ska vara
kapat 2 mm utanför färdig vägg eller enligt rörleverantörens
monteringsanvisning.

2 mm

Fig. 3.3.2c. Tätning mot plastbelagda metallrör.
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2 mm

Fig. 3.3.2d. Tätning mot rör-i-rör-system och väggdosa.

2 mm
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3.4

Infästning i golv eller väggar med
tätskikt i våtzon 1
Krav på infästningar
3.4.1 Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv
konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion
som är provad och godkänd för infästning, till exempel skiv
konstruktion.
INFORMATION

Träkonstruktion
• Borra hål med lämplig diameter och lämpligt djup, enligt leverantörens monteringsanvisning.
• Fyll bottenhålet med silikon eller motsvarande.
• Skruva fast våtrumstillbehör enligt leverantörens dokumenterade
monteringsanvisning.

Betongkonstruktion
• Borra hål med lämplig diameter och lämpligt djup, enligt leverantörens monteringsanvisning.
• Fyll bottenhålet med silikon eller motsvarande.
• I massiv konstruktion, till exempel betong, montera lämplig plugg.
• Fyll plugg med silikon.
• Skruva fast våtrumstillbehör enligt leverantörens dokumenterade
monteringsanvisning.

2
TÄTA

3
PLUGGA

Fig. 3.4.1. Skruvinfästning i betong och trä.

4
TÄTA

TÄTA
5
SKRUVA

3
SKRUVA

3.4: Infästning i golv eller väggar med tätskikt i våtzon 1
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3.4.1, 3.4.4

Infästning i vägg
Vid montering på vägg med skivor på reglar ska väggkon
struktionen vara provad och godkänd för detta, annars måste
väggen förstärkas på annat sätt med till exempel kortlingar.

INFORMATION

Våtrumsinnervägg:
Gällande provad och godkänd väggkonstruktion som våtrumsinnervägg, se Säker Vattens dokument Bygg Badrummet Rätt.
Väggen är utvecklad gemensamt av byggbranschen och provad på SP.
Väggen är provad för belastning av infästningar samt vattenbegjuten
med omväxlande varmt och kallt vatten.

Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
OBS! Borra aldrig i plywooden.

Vid val av våtrumsskiva tjockare än 12,5 mm så ska skivleverantörens
monteringsanvisning för infästning kontrolleras.

En robust vägg och ordentliga infästningar kan utföras om:
Skivan är av 15 mm konstruktionsplywood P30 och VVS-skruven med
egenskaper:
• Rostfri och hållfast, A2-65.
• Kullersförsänkt (icke självfräsande, ingen skärspets)
• Helgängad, träskruvsgänga. (Skruvar från 75 mm är delgängade)
• Lämplig i fuktig miljö.
Våtrumsväggen är dimensionerad och provad för att uppfylla kraven
i Eurokod 5.

Fyll hela hålet med åldersbeständig
tätningsmassa.

Använd VVS-skruv. Skruva genom
plywoodskivan.
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Våtrumsinnerväggen finns för följande yt- och tätskikt:

TIPS!

• Plastmatta
• Keramik
• Målat

Se Säker Vatteninstallations skrift
”Krav på fogmassa och lim i våtrum”
på säkervatten.se.

Observera!
TIPS!

Med denna konstruktion behöver kortlingar ej monteras.

Bygg Badrummet Rätt hittar
du nedladdningsbar på
säkervatten.se.

Observera att för infästningar av armstöd, vissa tvättställ och tyngre
inredningar kan kortlingar behöva utföras som komplement.

AMA
HUS

INFORMATION
Andra typer av förstärkningar t. ex. med kortlingar eller förstärknings
skivor med plywood utförs av BE.

Väggmontage
Vid väggmontering av WC-stol, bide, urinal, tvättställ, duschvägg med
mera:
Infästning av sanitetsenheter kan kräva fixturer eller annan monteringsdetalj, vilka normalt tillhandahålls av RE och monteras av BE.

Material för tätning
Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vatten
beständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt. Detta gäller både i
våtzon 1 och 2.

3.4.1, 3.4.4: Infästning i vägg
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3.4.3

Infästning i golv med tätskikt
För infästning av WCstol eller bidé krävs en rektangulär plan
monteringsyta på minst 300 x 400 mm.
Golvet under WCstolen ska luta högst 10 mm/m.
Monteringsytan ska vara fri från golvvärme.
Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan un
der förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.
Golv för infästning ska vara av betong eller annan massiv
konstruktion eller av skivor på reglar.

400
300

För infästning i skivor krävs förstärkning för infästningen, till
exempel träkortlingar.

WC-stolens monteringsyta 300x400 mm.

Golvet ska vara utformat så att WCstol eller bidé står stadigt.

AMA
HUS

INFORMATION
Samråd hur eventuell förstärkning ska utföras.

AMA
VVS

Min 60 mm
Fig. 3.4.3. Förläggningsdjup
under WC och bidé.
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3.4.3: Infästning i golv med tätskikt

Limning av WC-stol ska utföras enligt WC-leverantörens anvisning.
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3.6.1

Inbyggnadsarmatur för tappvatten
Om armaturen byggs in i en installationsvägg ska väggarna
vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna
mot denna.
En schaktbotten ska vara plan för att underlätta läckage
indikering och schaktbottnens höjd ska anpassas till
läckageindikeringens utformning.
Schaktbotten eller fördelarskåp ska vara rengjord så att
indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.

AMA
HUS
AMA
VVS

Fig. 3.6.1b. Inbyggnad.

INFORMATION

Utförande av tätskikt, schaktbotten och läckageindikering,
se vägledning 3.2.1.
Dräneringen ska mynna på plats där läckande vatten upptäcks och
inte orsakar omedelbar skada.
Kopplingsskåp ska ha öppning tillräckligt stor för underhåll eller byte
av fogar.

TIPS!

Prefabricerat väggskåp för vattenmätare i villa

Se Säker Vatteninstallations skrift
”Vattenmätarplatsens utformning i
prefabricerat väggskåp för en villa”
på säkervatten.se.

Vattenmätarskåpet placeras utanför våtzon 1.
Serviceluckan till vattenmätarskåpet ska vara lätt att demontera
och återmontera.
Vattenmätarskåpets botten ska vara tät och klara kondensvatten
och utrinnande vatten vid byte av vattenmätare.
Skåpet förses med läckageindikering till rum med golvbrunn.
Vattenmätarskåpet ska vara provat och godkänt av ackrediterat
provningsinstitut för täthet.
Om rör-i-rörsystem ansluts till skåpet ska det vara provat enligt
NT VVS 129.
Skåpets underkant placeras lägst 300 mm över färdigt golv.
Vattenmätarskåpet ska vara lätt tillgängligt för service och underhåll,
vilket innebär möjlighet till fria utrymmen ovan, framför och vid sidan
av skåpet.

Vattenmätare kan monteras enligt
Svenskt Vattens publikation P100.

3.6.1: Inbyggnadsarmatur för tappvatten
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3.6.2

WC-stol med inbyggd spolcistern
Golv och väggar i inbyggnad för spolcistern ska vara försedda
med tätskikt eller skyddas från läckage på annat sätt.
Inbyggnaden ska vara försedd med läckageindikering.
I våtrum gäller samma krav på tätskikt i inbyggnad för
spolcistern som för väggar och golv i våtrummet i övrigt.
I rum som inte är våtrum ska inbyggnad för spolcistern ha
tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidorna om
spolcisternen upp till överkanten på spolcisternen.
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv på
plats där man enkelt kan upptäcka detta.
Golv i inbyggnad för spolcistern ska ha lägst samma nivå som
golvet utanför.
INFORMATION
I rum som inte är våtrum, till exempel WC-rum, ska det vara vattentätt
skikt på golv för uppfylla kraven om läckageindikering. Det vattentäta
skiktet ska vara uppvikt mot angränsande byggdelar.
AMA
HUS

INFORMATION
Har skiljer reglerna på två rumstyper:
• WC-rum som inte utgör våtrum
• WC-stol placerad i våtrum
WC-rum: Alternativt avjämnad i nivå med övrig golvyta.

Fig. 3.6.2a. Fixtur på golv.
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Fig. 3.6.2b. Tätskikt bakom
WC-modul i våtrum.

3.6.2: WC-stol med inbyggd spolcistern

Fig. 3.6.2c. Tätskikt bakom
WC-modul i WC-rum.
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3.6.3

Tvättmaskin
Montering och håltagning för anslutningsrör för vatten och
avloppsslangar till apparater ska vara utförda så att skador
inte uppkommer vid rörelser, till exempel expansion.

INFORMATION
Avser montering och håltagning i köksstomme.

Håltagning fasas av.

3.6.3: Tvättmaskin
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3.7

Vatten- och avloppsinstallationer i kök
I ett diskbänksskåp eller motsvarande ska det finnas ett ut
rymme avsett för installationer som är tillräckligt stort för
anslutning av vatten och avlopp med kopplingar och ventiler.

:RY\]IHYZRP]H

INFORMATION
Beakta även att det finns plats för erforderliga eluttag.

Skåpet eller väggen bakom skåpet ska utformas så att det går
att göra skruvinfästningar av rörklammer, ventiler och andra
tillbehör till installationerna.

4VU[HNL
\[Y`TTL
<[Y`TTLMY
RpSSZVY[LYPUN

Viktigt att samordna plats för
VVS-installationer och källsortering.

INFORMATION
Skåpet bör vara utan rygg, alternativt att ryggen kan fungera som
transportsäkring och vara enkelt demonterbar.

Diskbänksskåpets botten ska vara indragen, med tillräckligt
utrymme för anslutning av vatten och avlopp.

Diskbänksskåp, montageutrymme
och skruvinfästningar.

INFORMATION
Med tillräckligt utrymme avses en minst 120 mm djup installationsöppning via indragen skåpbotten.

I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys
och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt yt
skikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas.
AMA
HUS

INFORMATION
Vid nyproduktion/byte av köksinredning bör man sträva efter att det
vattentäta skiktet ligger på golvet, så kallat golvskydd.

=
=H[[LU[p[[
\UKLYSpNN

Läckageindikering från fördelarskåp eller schakt som betjänar köket
kan släppas ut på golvskydd eller en vattentät skåpbotten.
Skydd under kyl/frys.
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INFORMATION
Golvet under skåpinredning ska ha minst samma höjd som färdigt
golv i köket.

AMA
HUS

Tätt ytskikt i samma nivå som golvet.

I en ombyggnation kan det vara lämpligt med tätt ytskikt i
diskbänksskåpet.

Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt
mot angränsade byggdelar.
Montering och håltagning för anslutningsrör för vatten och
avloppsslangar till apparater ska vara utförda så att skador
inte uppkommer vid rörelser, till exempel expansion.
Diskbänk eller diskbänksinsats ska antingen vara försedd med
överfyllnadsskydd eller skyddas mot oavsiktlig utströmning
av vatten på annat sätt.

Fig. 3.7d. Diskbänksskåp med tät botten.

INFORMATION
Svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten
från köksblandaren inte kan rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor eller så ska diskbänken vara utformad med
avrinningsyta så att vatten från köksblandaren leds ner i vask/diskho.
Blandaren kan förses med utdragbar pip eller ledad strålsamlare.

Fig. 3.7a. Begränsad svängradie
på köksblandare.

3.7: Vatten- och avloppsinstallationer i kök
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3.8

Golvbrunn
Golvbrunnen ska placeras med hänsyn till anslutning av
tätskikt och anpassas till höjd på färdigt golv.
En bra hjälp är att golvbrunnens plushöjd finns utsatt på
ritning.
Hänsyn ska tas till att:
■ golvbrunnens tätskiktsanslutning är i nivå med underlaget
för tätskiktet
■ golvbrunnens placering i höjdled ska vara anpassad till
anslutning av fallbyggnad eller golvförstyvning

Fig. 3.8b.

■ kortlingar för monteringsplatta ska utföras med samma
dimension som övriga bjälklaget

AMA
HUS

INFORMATION
Tätskiktets anslutning till golvbrunnen är våtrummets svaga punkt.
Golvbrunn installeras med monteringsplatta enligt tillverkarens
anvisning och monteras av RE.
Avståndet från tröskel till golvbrunn ska anpassas så att det går
att få tillräckligt golvfall.

Fig. 3.8c.

Skärmall eller annat föreskrivet verktyg för aktuell golvbrunn ska
användas för att säkerställa vattentät anslutning av plastmatta.

Samråd bör ske mellan RE och BE inför montering av golvbrunn
i bjälklag.
• Hur ska fastsättning av golvbrunn ske i bottenplatta?
• Hur sker fastsättning av golvbrunn i gjutna bjälklag samt i
träbjälklag?
• Hur sker golvavjämning och fallpåbyggnad i betongbjälklag som
ska utföras med spackling eller pågjutning?
• Hur sker golvförstyvning och fallpåbyggnad i träbjälklag som ska
utföras t. ex. med spackling?
• Avstånd från golvbrunnens ﬂäns till färdig vägg.
Vid gjutning av bjälklag ska det säkerställas att vibrering inte påverkar
golvbrunnens och spillvattenledningarnas placering.
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3.8: Golvbrunn

Fig. 3.8d. Golvbrunn ska vara monterad i
våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt,
med en tolerans vågrätt på +/-2 mm mätt
från brunncentrum till ﬂänsens ytterkant.
TIPS!
Se även:
• GVK Säkra Våtrum 2016:1
• Byggkeramikrådets BBV 2015:1
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3.8.1

Väggnära golvbrunn och väggbrunn
TIPS!
Se godkända kombinationer av
tätskikt och väggnära golvbrunnar
samt väggbrunnar redovisas på
säkervatten.se

INFORMATION
Väggnära golvbrunn eller väggbrunn ska vara provade och godkända
tillsammans med det tätskikt som ska användas.
Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för
godkännande av golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktsystem.
Reglerna beskriver hur kombination av golvbrunn och tätskikt ska
provas.
Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt
tätskiktsystem, som kan få ett godkännande.
Godkända kombinationer är uppdelade efter lätta och tunga
konstruktioner.

Fig. 3.8.1. Väggnära golvbrunn och väggbrunn.

3.8.1: Väggnära golvbrunn och väggbrunn
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4.1 SKYDD MOT LEGIONELLATILLVÄXT

4.1.1 Tappvatteninstallationer
I rörschakt med kallvatten, varmvatten och VVCledningar
kan lufttemperaturen bli hög vilket gör att det kan bli risk för
bakterietillväxt i kallvattnet.
För att förhindra detta måste rören isoleras och rörschaktets
storlek måste anpassas till detta.
Dimensionerande för schaktets storlek är rördimensioner,
isolering, krav på hålstorlek i bjälklag samt krav på arbets
utrymme för montering av isolering.

Tappvattenschakt
Förslag till utformning
Version 2016-03-15 www.säkervatten.se

M4674-161 Schaktbroschyr.indd 1

2016-03-15 15:01

INFORMATION
Rörisoleringen ska dimensioneras så att temperaturen på kallvattnet
i normalfallet inte överstiger 24 °C på 8 timmar i schakt, kopplingslådor och bjälklag.
Funktionskraven utgår från att det i ett tappvattenschakt endast ska
finnas tappvatten- och eventuellt spillvattenledningar.
Rörisolering på varmvatten- och VVC-ledningar ska dimensioneras så att:
• vattentemperaturen inte blir lägre än 50 °C
• värmeavgivningen till kallvattnet blir så låg som möjligt.
Kallvattenledningar ska vara kondensisolerade.
Tappvattenledningarna ska vara isolerade genom bjälklaget och
avgreningarna i schaktet ska också isoleras.

Fig. 4.1.1a.
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TIPS!
Se Säker Vatteninstallations skrift
”Tappvattenschakt – Förslag till
utformning”. Du kan ladda ner den
på säkervatten.se.
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INFORMATION
Förslag till mått för ett normalt tappvattenschakt med rördimensioner
enligt tabellen är:
620 x 260 mm för tappvattenschakt utan spillvatten
780 x 260 mm för tappvattenschakt med spillvattenledning

Dimensioner för rörisolering, håltagningsmått och mått för minsta arbetsutrymme för ett tappvattenschakt
Förutsättningar: Tappvattenrören utförs med genomgående isolering i bjälklaget. Tappvarmvattentemp. 55 °C, inkommande tappkallvattentemp. ≈ 10 °C,
rumstemp. ≤ 23 °C, schakttemp. 25 °C, λ = 0,037 W/m,K. För dimensioner större än 40 mm, se AMA VVS & Kyl 16 figur AMA PN/1.

Rörytterdiameter
koppar/multilayerrör

Rördimension
VVC

Isolering
KV

Isolering
VV/VVC

Avstånd vägg/
centrum rör

Bredd x djup
utan spillvatten

Bredd x djup
med spillvatten

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

22/25

15/16

40

60

125

590 x 245

750 x 245

28/32

15/16

40

60

130

600 x 255

760 x 255

35/40

15/16

40

60

130

620 x 260

780 x 260

bxd

bxd

Tillkommande schaktarea för avgreningar

Avstånd för håltagning, material- och arbetsutrymme
S

KV

Hålstorlek
i bjälklag

Djup (d)
Läckageindikering ø25

edd (b)
4.1 Skydd mot legionellatillväxt: 4.1.1 Tappvatteninstallationer
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Referenser till AMA
Område i Säker Vatten
installation 2016:1

Byggnadstekniska
förutsättningar:

3

Utförande till skydd mot
vattenskador

Arbeten som är nödvändiga för att kunna utföra VVS-installationer enligt Säker Vatten
installation, till exempel förstärkning av väggar, golv, utförande av schakt och schaktbottnar, serviceluckor eller utrymmen för inbyggnad av spolcisterner med tillhörande
tätskikt, utförs normalt av annan entreprenör än VVS-företaget.

3.2.1

Förläggning av
rörledningar –
tappvattenledningar

Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha
lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna.

Avsn:

Serviceöppning för inbyggnad av fogar som ska placeras i våtzon 1 ska ha vattentät
lucka och vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt.

AMA-referens

AMA
AF

AMA
HUS

AMA
VVS

▶▶49.B Schakt i hus
▶▶NSC.2538 Diverse luckor för
speciell användning

Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.
Utrymme för fogar i särskild inbyggnad, i till exempel schakt eller installationsvägg,
ska ha vattentät botten och vara försett med indikering för läckage.
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv, dock inte i plats för bad eller
dusch.

▶▶MHG.121 Vattentäta golv-
beläggningar av plastmassa i
tjockskikt
▶▶ESE.86 Slitsbottnar av betong

Läckageindikering från schakt med rör som enbart betjänar köket kan mynna på ett
vattentätt underlag i eller under köksinredning. Invändig diameter på ledning för
indikering av läckage ska vara minst 20 mm.
Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller
intilliggande väggs tätskikt.
I inbyggnad eller installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över botten
och tätt anslutna mot denna.
En botten ska vara plan för att underlätta läckageindikering och bottnens höjd ska
anpassas till läckageindikeringens utformning. Hänsyn ska tas till att ett eventuellt
läckage under rörisoleringen ska kunna ledas ut.
Utrymmets botten ska vara rengjord så att indikering för läckage inte riskerar att sätta
igen.

3.2.3

Fördelarrör för värmesystem

Särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha
lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogar, göra
injustering och luftning av installationen.

▶▶49.B Schakt i hus
▶▶NSC.2538 Diverse luckor för
speciell användning

Serviceöppning för inbyggnad av fogar som ska placeras i våtzon 1 ska ha vattentät
lucka och vara provad och godkänd för anslutning mot väggens tätskikt.
Luckan får inte placeras i plats för bad eller dusch.
Utrymme för fördelarrör i särskild inbyggnad, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten och vara försett med indikering för läckage.

▶▶MHG.121 Vattentäta golv-beläggningar av plastmassa i tjockskikt

Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock inte i plats
för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska vara
minst 20 mm.

▶▶ESE.86 Slitsbottnar av betong

Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvets eller
väggens tätskikt
I inbyggnad och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över botten
och tätt anslutna mot denna.
En botten ska vara plan för att underlätta läckageindikering och bottnens höjd ska
anpassas till läckageindikeringens utformning.
Utrymmets botten ska vara rengjord så att indikering för läckage inte riskerar att sätta
igen.
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Avsn:

Område i Säker Vatten
installation 2016:1

Byggnadstekniska
förutsättningar:

AMA-referens

3.2.4

Spillvattenledningar

En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd.

▶▶53.B Avloppsvattensystem

AMA
AF

AMA
HUS

AMA
VVS

I ett bjälklag begränsar bjälklagets tjocklek spillvattenlednings längd.

Luftning

Luftningsledning genom yttertak ska tätas mot takets tätskikt.

▶▶53.B Avloppsvattensystem
▶▶PPC.352 Rörgenomföringar i
yttertak

3.2.5

Frysskadesäker
förläggning

Tappvattenservis genom krypgrund eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot
frysning.
Tappvattenservis ska vara placerad så att det inte uppstår frysrisk vid genomgång från
mark till byggnad.
Om installationer ska placeras i ett särskilt installationsutrymme i golv, yttervägg eller
vindsbjälklag ska detta vara utformat så att installationerna kan fästas och så att det
är möjligt att göra vattenskadesäkra rörgenomföringar utan att riskera att byggnadens
lufttätning skadas och blir otät.

3.3

Rörgenomföringar

Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva avsedd för tätskikt ska vara utfört med
högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.

▶▶AFG.61Ursparning och håltagning

Samordna vem som ansvarar för håltagning.

3.3.1

Rörgenomföring i golv med
tätskikt – Fixering av rör

Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets tätskikt
ska utföras med material som levereras och monteras av tätskiktsentreprenören.
Samordna så att eventuell tätskiktsmanschett kan träs över genomföringshylsa innan
vidare inkoppling sker.

▶▶AFG.62 Igensättning och tätning
▶▶MFK.211 Vattentäta golv
beläggningar av plastmatta
▶▶MFK.212 Tätskikt av plastmatta
under golvbeläggning av plattor
▶▶MBE.1212 Vattentäta golv
beläggningar av keramiska plattor
inomhus
▶▶PPC.32 Rörgenomföringar i bjälklag
med vattentät beläggning och rör
genomföringar i vägg med vatten
avvisande eller vattentät beklädnad
▶▶ZSB.1116 Tätning av invändiga
rörelsefogar i golv med fogmassa

3.3.2

Rörgenomföring i vägg med
tätskikt – Fixering av rör

Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt ska utföras
med material som levereras och monteras av tätskiktsentreprenören.
▶▶På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör.
▶▶På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje.
▶▶På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggdosa eller annan
genomföringsdetalj

▶▶AFG.62 Igensättning och tätning
▶▶MJK.112 Vattentäta beklädnader av
plastmatta
▶▶MBE.222 Vattentäta beklädnader
av keramiska plattor inomhus
▶▶PPC.32 Rörgenomföringar i bjälklag
med vattentät beläggning och rör
genomföringar i vägg med vatten
avvisande eller vattentät beklädnad

4.1 Skydd mot legionellatillväxt: Referenser till AMA
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Avsn:

Område i Säker Vatten
installation 2016:1

3.4

Infästning i golv eller
väggar med tätskikt i
våtzon 1

3.4.3

Infästning i golv

Byggnadstekniska
förutsättningar:

För infästning av WC-stol eller bidé krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst
300 x 400 mm.

AMA-referens

AMA
AF

AMA
HUS

AMA
VVS

▶▶PUE.11 Golvmonterade klosetter

Golvet under WC-stolen ska luta högst 10 mm/m.
Monteringsytan ska vara fri från golvvärme.
Rör- och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att
förläggningsdjupet är större än 60 mm.
Golv för infästning ska vara av betong eller annan massiv konstruktion eller av skivor
på reglar.

▶▶HSD.12 Bjälklag, underslag,
uppreglingar och undergolv

För infästning i skivor krävs förstärkning för infästningen, till exempel träkortlingar.
Golvet ska vara utformat så att WC-stol eller bidé står stadigt.

3.4.4

Infästning i vägg

Vid montering på vägg med skivor på reglar ska väggkonstruktionen vara provad och
godkänd för detta annars måste väggen förstärkas på annat sätt till exempel med
träkortlingar.

▶▶HSD.113 Enkla träregelstommar
till vägg
▶▶HSB.1121 Väggstommar av
stålplåtsreglar för beklädnad
▶▶PUE.12 Väggmonterade klosetter

3.6

Inkoppling av
VVS-produkter

3.6.1

Inbyggnadsarmatur för
tappvatten

Om armaturen byggs in i en installationsvägg ska väggarna vara vattentäta 50 mm
över schaktbotten och tätt anslutna mot denna.
En schaktbotten ska vara plan för att underlätta läckageindikering och schaktbottens
höjd ska anpassas till läckageindikeringens utformning.

▶▶PPC.43 Kopplingsskåp för skydd
av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m
▶▶MHG.121 Vattentäta golv-
beläggningar av plastmassa i
tjockskikt
▶▶MKG.2. Vattentäta beklädnader av
plastmassa RA

Schaktbotten eller kopplingsskåp ska vara rengjorda så att indikering för läckage inte
riskerar att sätta igen.

3.6.2

WC-stol med inbyggd
spolcistern

Golv och väggar i utrymme för inbyggd spolcistern ska vara försedda med tätskikt eller
skyddas från läckage på annat sätt.
Utrymmet ska vara försett med läckageindikering.
I våtrum gäller samma krav på tätskikt i utrymme för spolcistern som för väggar och
golv i våtrummet i övrigt.
I rum som inte är våtrum ska utrymme för spolcistern ha tätskikt på golv samt på vägg
bakom och på sidor om spolcisternen upp till överkant spolcistern.
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv på plats där man enkelt kan
upptäcka detta.
Golv i utrymme för spolcistern ska ha lägst samma nivå som golvet utanför.
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▶▶MHG.121 Vattentäta golv-
beläggningar av plastmassa i
tjockskikt
▶▶MKG.2. Vattentäta beklädnader av
plastmassa RA
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Avsn:
3.7

Område i Säker Vatten
installation 2016:1

Byggnadstekniska
förutsättningar:

Vatten- och avlopps
installationer i kök

I ett diskbänksskåp eller motsvarande ska det finnas ett utrymme avsett för installa
tioner som är tillräckligt stort för anslutning av vatten och avlopp med kopplingar och
ventiler.

AMA-referens

AMA
AF

AMA
HUS

AMA
VVS

Diskbänksskåpets botten ska vara indragen, med tillräckligt utrymme för anslutning
av vatten och avlopp.
Skåpet eller väggen bakom skåpet ska utformas så att det går att göra skruv
infästningar av rörklammer, ventiler och andra tillbehör till installationerna.
I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna
apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan
upptäckas.

▶▶MFK.211 Vattentäta golv
beläggningar av plastmatta

Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.
Montering och håltagning för anslutningsrör för vatten och avloppsslangar till apparater ska vara utförda så att skador inte uppkommer vid rörelser, till exempel expansion.
Diskbänk eller diskbänksinsats ska antingen vara försedd med överfyllnadsskydd eller
skyddas mot oavsiktlig utströmning av vatten på annat sätt.

3.8

Golvbrunn

Golvbrunnen ska placeras med hänsyn till anslutning av tätskikt och a npassas till höjd
på färdigt golv. En bra hjälp är att golvbrunnens plushöjd finns utsatt på ritning.
Hänsyn ska tas till att:

▶▶HSD.12 Bjälklag, underslag,
uppreglingar och undergolv

▶▶golvbrunnens tätskiktsanslutning är i nivå med underlaget för tätskiktet

▶▶MFK.211 Vattentäta golv
beläggningar av plastmatta

▶▶golvbrunnens placering i höjdled ska vara anpassad till anslutning av fallbyggnad
eller golvförstyvning

▶▶MFK.212 Tätskikt av plastmatta
under golvbeläggning av plattor

▶▶kortlingar för monteringsplatta ska utföras med samma dimension som övriga
bjälklaget

▶▶MBE.1212 Vattentäta golv
beläggningar av keramiska plattor
inomhus

4

Utförande till skydd mot
personskador

Arbeten som är nödvändiga för att kunna utföra VVS-installationer enligt Säker Vatteninstallation, till exempel utförande av schakt, serviceluckor eller isolering utförs
normalt av annan entreprenör än VVS-företaget.

4.1

Skydd mot legionella
tillväxt

I rörschakt med kallvatten-, varmvatten- och VVC-ledningar kan lufttemperaturen bli
hög vilket gör att det kan bli risk för bakterietillväxt i kallvattnet.

▶▶49.B Schakt i hus

För att förhindra detta måste rören isoleras och rörschaktets storlek måste anpassas
till detta.
Dimensionerande för schaktets storlek är rördimensioner, isolering, krav på hålstorlek
i bjälklag samt krav på arbetsutrymme för montering av isolering.

4.1 Skydd mot legionellatillväxt: Referenser till AMA
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Förkortningar och ordförklaringar
Förkortningar
AMA AF – Allmän materiel och arbetsbeskrivning. Administrativa föreskrifter.
AMA Hus – Allmän material arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten.
AMA VVS & Kyl – Allmän materiel och arbetsbeskrivning för VVS
och kyltekniska arbeten.
BE – Byggentreprenör
BBR – Boverkets Byggregler.
BKR – Byggkeramikrådet. Utfärdar branschregler för tätskikt, Byggkeramik
rådets branschregler för våtrum, BBV.
GVK – Golvbranschens Våtrumskontroll. Utfärdar branschregler för tätskikt,
Säkra Våtrum. GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum.
IE – Isoleringsentreprenör
NT VVS 129 – Nordtest provningsmetod för rörirörsystem.
PBL – Plan och bygglagen.
RE – Rörentreprenör
VS – Värme och Sanitet.
VVS – Värme, Ventilation och Sanitet.

N2

ZO
VÅT
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Ordförklaringar
Auktoriserad – Godkänd av organisation, myndighet eller liknande för visst ändamål, till
exempel att utföra visst arbete.
Byggteknisk förutsättning – Kompletterande bygg- och tätskiktsarbeten för att en bygg
nad och dess VVS-installation ska uppfylla kraven i BBR och anses fackmässigt utförd.
Fördelarrör för värmesystem – Anordning med anslutningar för rör, luftningar, ställdon
eller annan utrustning.
Fördelningsledning – Rörledning till minst två tappställen eller radiatorer
Kopplingsledning – Rörledning till ett tappställe eller en radiator
Plats för bad eller dusch – Se illustration.
Sanitet – Vatten och avlopp.
Tappvatten – Vatten av dricksvattenkvalitet.
Tätskikt – Skikt på golv eller vägg som är tätt mot vatten i vätske- och ångfas under
visst övertryck.
Typgodkännande – Godkännande från ackrediterad organisation som visar att före
skrifter i Boverkets byggregler är uppfyllda.
Våtrum – Rum där golv och väggar kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upp
repade tillfällen. Exempel på våtrum är badrum, duschrum, tvättstuga. Toalettrum med
WC och tvättställ är inte ett våtrum.
Våtzon 1 - Se illustration.
Våtzon 2 - Se illustration.

4.1 Skydd mot legionellatillväxt: Förkortningar och ordförklaringar
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VVS-installationerna är en viktig del av en byggnads funktion.
Installationerna ska ge användaren livskvalitet och säkerhet.
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem
som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter,
försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att m
 inska
risken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och
förgiftning.
Säker Vatteninstallation är en installation som:
• är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation
• är utförd av ett auktoriserat VVS-företag
• är utförd av utbildade VVS-montörer och arbetsledare med
branschlegitimation
• är kontrollerad enligt branschreglerna
• har intyg om Säker Vatteninstallation.
Aktuella auktoriserade VVS-företag redovisas på säkervatten.se.
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