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Våtrum indelas i zoner där man ställer olika krav. 
I dess anvisningar är skillnaden mellan zonerna sättet på hur infästningar och 
genomföringar ska utföras.  
Dessa våt zoner är definierade för våtrum: 

Plats för Bad och Dusch: Den yta som begränsas av duschplats eller badkar. 
Här ska genomföringar och infästningar undvikas (säkervatten). 

Våtzon 1: Golv och väggar i badrum/duschrum vid badkar/duschplats + 1m. Golv på 
toaletter och i tvättstugor1, städrum samt utrymmen med golvbrunn där man har 
varmvattenberedare, fjärrvärmecentral eller liknande. 

Våtzon 2: Väggar utanför badkar/duschplats i badrum/duschrum. 
Vattenavvisande: Tak i badrum, väggar i tvättstuga, toaletter och städ-rum. 
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1.2 Begränsningar och branschregler 
Dessa anvisningar utgår i från myndighetskrav och branschregler i Sverige: 
BBR, Säker vatten, Säkra våtrum (GVK), BBV (BKR) och MVK (Målarmästarna) samt 
Vaska (Länsförsäkringar) och BVN (Byggbranschens våtrumsnorm, NO). 

Förskrifterna är vidare baserade på beprövade och utvalda byggbara lösningar som kan 
tillämpas tillsammans med det sortiment av produkter som finns via inköpsportalen 
gällande våtrum.  

För att hemförsäkringen ska gälla ska branschreglerna tillämpas, arbetena utföras av 
utbildade hantverkare (rör och kakel) som arbetar i auktoriserade företag och skriftligt 
dokumenteras för respektive våtrum. 

Se till att ni får ifyllda och signerade egenkontroller innan fakturan betalas. 

Golvbrunn 

I betongbjälklag ska golvbrunnens hjälpmedel användas så att golvbrunnen går att fixera 
innan gjutning och på så sätt hamnar på rätt höjd och inte flyter upp och riskerar att bli en 
högpunkt. Vidare är det viktigt att brunnen kommer vågrätt och minst ett avstånd mellan 
ytterfläns och vägg på 200 mm. 

Efter gjutning lägger man en avjämningsmassa där golvets fall bestäms. 

Golvbrunnar tillverkade före 1990 samt golvbrunnar som är felaktigt monterade i bjälklaget 
ska bytas ut vid renovering. 

Golvbrunn krävs i utrymmen: 
■ med badkar eller duschplats. 
■ med duschkabin som saknar bräddavlopp. 
■ med tvättmaskin.  
Tvättmaskin kan placeras i kök utan golvbrunn om det finns vattentätt underlag på golvet 
kombinerat med vatten felsbrytare. 
■ med avloppsenheter som saknar bräddavlopp eller annat översvämningsskydd. 
■ med varmvattenberedare eller annan teknisk utrustning som kan kräva avtappning. 
■ avsedda att rengöras med spolning, till exempel fläktrum, sop rum eller andra tekniska 
utrymmen. 



Placering 
Golvbrunn i våtrum ska vara monterad så att minsta avstånd mellan väggens tätskikt och yttre 
fläns ar 200 mm, se bild. 
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Golvbrunn ska placeras sa att den går att rengöra och sa att ett demonterbart vattenlås kan  
lyftas ur. 

!  
Bild 9. Golvbrunnar i trä- och betongbjälklag 

Fallet och dess utformning ska vara så att golvbrunnen sil ska hamna minst 25 mm under 
golvnivån framför dörrtröskeln.  

Den yta 300*400 mm där WC-stolen ska monteras är plan och att ytorna vid duschplats är 
förberedda för duschväggar med släplist.  
(Vilket innebär att utformningen av fallet i duschplatsen ska vara symmetriskt.) 
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Bild 11. Golvlutning vid WC 

!  
Bild 10. Golvlutning och minsta höjdskillnad i våtrum 

Väggnära golvbrunn och väggbrunn 

Väggnära golvbrunn är en golvbrunn som är avsedd att monteras närmare vägg än 200 mm. 
Vaggbrunn är en brunn som monteras med vattenlåset i vägg. 

Väggnära golvbrunn eller väggbrunn ska vara provade och godkända tillsammans med det 
tätskikt som ska användas enligt ”Bransch godkännande for golvbrunnar avsedda för 
väggnara placering i kombination med tätskikts-system”. 

Fullständiga krav och godkända produkter eller system redovisas på sakervatten.se. 
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Fig. 3.8.1. Väggnära golvbrunn och väggbrunn. 

3.2.2 Vägg 

Regelväggar i badrum ska ha en bestämd utformning.  
Väggen ska bestå av stålreglar3 med c/c avstånd på 450 mm.  
På denna regelstomme monteras 15 mm konstruktionsplywood för stabilitet och infästning.  
Skivorna avslutas 10 mm från golv och monteras med minst 1 mm springa mellan skivorna.  
Utanpå plywoodskivorna monteras 13 mm oorganiska skivor för att klara den fuktbelastning 
den kan utsätts för. 
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Bild 12. Utformning av våtrumsvägg i badrum (Våtrumsvägg 2012) 

I väggar till schakt som inte får innehålla brännbart material.  
15 mm plywood för infästning i brand klassat schakt placeras mellan brandklassade skivor 
för att uppfylla brandklassningen. 



De schakt som vatten, ventilation och avlopp går igenom med vatten utstick till badrummen i 
BRF Aspudden Centrum 1 är har inga krav på brandklassade skivor då de har ett gjutet 
betongbjälklag. 15mm Plywood är gällande. 

I plats för dusch/badkar ska genomföringar och infästningar undvikas.  
Om möjligt ska man använda andra infästningsmetoder (t.ex. limning) i våt zon 1 för att 
undvika att punktera tätskiktet. 

Ytterväggskonstruktioner är extra känsliga och måste ges speciell uppmärksamhet.  
Vi använder normalt en installationszon i samband med våra normala ytterväggar för att 
säkerställa att byggnadens tätskikt blir skyddat och att onödiga håltagningar för 
Installationer undviks i det. I ett badrum med en yttervägg ska badrummets tätskikt utgöra 
byggnadens diffusionsspärr i stället för väggens normala plastfolie för att eventuell fukt inte 
ska stängas inne mellan två täta skikt..  
Väggens normala plastfolie ersätts med vindduk som överlappar plastfolien med minst 500 
mm utanför badrummet för att klara byggnadens lufttäthet.  
Detta gäller för våtrum med krav på våt zon på väggar. 
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Bild 14. Yttervägg i våtrum ska förses med ett tätskikt.(Våtrumsyttervägg 2014) 

I badrum där endast vägg mot korridor/hall utgörs av regelkonstruktion och inte är i 
våt zon 1 är det tillåtet att utföra väggen mot badrummet som vanlig regelvägg med 
kartonggips.  
Det rekommenderas att utföra den med plywood för stabilitet och infästningar. 
Väggar som inte utförs med tätskikt som i kök och WC utförs på vanligt sätt. 

Massiva väggar i oorganiskt material ( T.ex. Betongväggar ) innebär inte samma risk då 
kravet på tätskiktet oftast blir mycket lägre än för regelkonstruktioner i samma situation.  

Här har vi dock valt att tillämpa samma tätskikt för alla konstruktionstyper. 



3.2.4 Fönster 
Fönster bör inte placeras i våt zon 1.  
Om så ändå är fallet ska placeringen inte ske i duschzonen och fönstret bör skyddas för stänk, 
t.ex. med ett draperi. Fönstret förses med fall i smyg. 

3.2.5 Regelstomme 
Reglar utförs med stålreglar. 

3.2.6 Skivor, 

De skivor som ska användas för badrumsväggar är: 
Konstruktionsplywood 15 mm för infästning. 
OBS vid montering ska de inte monteras dikt utan med rörelsemån. 
Oorganisk skiva 13 mm för fukttålighet. 
De skivor som ska användas för badrumsgolv är:  
Golvspånskiva 
Olika skivors arbetsmiljöaspekter måste beaktas. 

3.2.7 Tätskikt 

I våtrum ska tätskikt av folie användas och monteras enligt leverantörens 
monteringsanvisningar. 
Normalt primas underlaget för att få bättre vidhäftning.  
Därefter monterar man förstärkningar i inner- och ytterhörn, varefter folien monteras. 
  
Som sista moment förseglas alla skarvar med folioband och alla genomföringar förses med 
tät manschetter som limmas fast i folien, enligt monteringsanvisningarna. 

I samband med infästning punkteras tätskiktet, vilket behöver återställas med fogmassa 
Enligt fabrikantens anvisningar. 

Folie används genomgående på regelstomme och massiva konstruktioner. 

Normalt ska all inredning placeras innanför tätskiktet. 

Vid eventuellt inbyggda armaturer och inredningar, som t.ex. en vattentank till en 
vägghängd WC, ska utrymmet bakom (runt om) förses med tätskikt och minst 500 mm 
över vattentanken. 

!  
Bild 17. Tätskikt och inredning 



!  
Bild 18. 

3.3.1 Rör i rör 

!  
Bild 24. Rör i rör s.k. dold förläggning 

Väljer man rör i rör är det viktigt att tillämpa rörsystemet enligt tillverkarens anvisningar 
fullt ut. Läckagesäkerheten sitter i skyddsrörssystemet som ska vara provat och godkänt 
enligt nordtestmetoden NT VVS129.  

Skyddsrörssystemet ska vara intakt och eventuellt läckage ska indikeras genom 
fördelarskåpets läckageindikator i ett våtrum med golvbrunn. 

Rör i rör-system finns med olika övergångar till armaturer, nämligen väggbockfixtur och 
väggdosa.  



I bägge fallen är det mycket viktigt att dessa är fixerade för att klara framtida påfrestningar.  

Med väggbockfixturen hamnar kopplingen utanför väggen och läckage syns direkt. Vid 
väggdosa hamnar kopplingar i dosan och läckage indikeras genom skyddsrörssystemet.  

Genom att väggbockfixturen har en extra böj kan det vara svårare att byta ut ledningarna. 

Väggbockfixturen används mest och då i kombination med väggbricka.  

Använder man väggdosan används inte väggbricka utan armaturen kopplas direkt på en 
gängad anslutning och täckbricka. 
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Bild 25. Rörgenomföringar, väggbox, bockfixtur och prisolrör 

Rör i rör-systemen ska innehålla komponenter enbart från en leverantör4 med ett system 
som består av ett antal definierade delar och arbetsmoment. Det är därför viktigt att den 
som utför arbetet är utbildad och väl förtrogen med systemet och följer dess 
monteringsanvisningar. Några viktiga punkter är att: 
● kopplingar är godkända för de rör och med de tillämpningar man använder. 
● rörledningarnas skyddsrör fixeras så att utbytbarhet är möjlig och tryckslag inte 
ger okontrollerade rörelser 
● man tar hänsyn till expansion i plastledningar och ser till att dessa rörelser inte 
med tiden leder till vattenskador genom att fixera anslutningar till kopplingar. 
● inte placera rör i yttervägg då de riskerar att frysa 
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Bild 26. Rör i rör (RIR)med väggenomföring och Fördelningsskåp 

Dold förläggning med kopparrör (s.k. prisolrör) förekommer fortfarande och bör 
undvikas då dess livslängd är kortare än plaströr och rören normalt inte är utbytbara. 



3.6 Schaktutförande 
Schaktplacering får inte förekomma i våt zon 1. 

Stammar ska i schakt för KV, VV, VVC vara isolerade i hela sin längd och vid igen gjutna 
schakt förses med erforderlig brandtätning. 

Schakt med vatteninstallationer för synlig förläggning ska förses med slitsbotten och 
läckageindikering som mynnar i ett våtrum med golvbrunn minst 150 mm över färdigt 
golv samt inspektionslucka anpassad för inspektion och utbyte av skarv (min 300*300). 

Vid placering av schakt placeras slitsbotten så att läckageindikeringsledning från schakt 
kommer ut minst 200 mm över golv så att det blir tillräckligt med fall och slutar minst 
150 mm över färdigt golv i våtrum. 

Slitsbotten och schaktväggar ska utföras så att man kan förse schaktet med tätskikt minst 500 
mm ovan slitsbotten, så att eventuellt läckage genom en stråle indikeras, som annars skulle 
kunna leda till vattenskador. 
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Bild 37. Slitsbotten och läckageindikering till rum med golvbrunn 

Schakt som innehåller vatteninstallationer med dold förläggning ska utföras med 
fördelningsskåp och rör i rör system.  

Fördelningsskåpen placeras i vägg företrädesvis med inspektionslucka mot badrummet eller 
mot hallen för god åtkomlighet. 
Fördelningsskåpen är 95 mm djupa vilket innebär det att väggen blir något tjockare. 
I gengäld slipper man ett separat rörschakt.  
Placering av inspektionsluckor bakom vitvaror bör undvikas och ska då inte heller innehålla 
vattenmätare eller stängventiler. 

!  
Bild 38. Rör i rör system – ett systems komponenter ska användas. 



3.3.2 Synlig förläggning 

!  
Bild 27. Utanpåliggande rör s.k. synlig förläggning 

Vid synlig förläggning i våtrum kombineras det med schakt med slitsbotten och 
inspektionslucka. 

Avstick från schakt, som kan vara plast- eller kopparrör, går igenom en väggbricka där 
rörskarven kommer utanför väggen i samband med kopplingen.  
Normalt förser man väggbrickan med Kulavstängningsventiler för KV och VV.  
( Typ Ballofixer ) 
 VVC-ledningen stannar normalt i schaktet. 
I de fall Vvc ledningen dras ut i badrummet bör man få se till att få in en returventil innan T-
röret till Vv-ledningen. 

 Rörledningar i förkromad koppar förläggs till dusch/badkar företrädesvis vid tak 
och ner till dusch/badkarsblandare.  

Då det normalt kondenserar vatten på den oisolerade kallvattenledningen i samband med hög 
luftfuktighet vid användning, ska man undvika att dra vattenledningarna över badrumsskåp 
o.d. På grund av risken för dropp och därmed förekommande fuktskador. 

För att minimera kondensbildning så skall varmvattenledningen dras över 
kallvattenledningen. 



!  
Bild 28. Exempel på synlig förläggning 

3.3.3 Avlopp 
Minsta avståndet mellan avloppsstos och tätskikt på vägg är 60 mm. 

!  

Detta för att man med säkerhet skall kunna monter en tätningsmanschett inkl. byggtoleranser 
ska kunna montera WC-stol så att baksidan på vattentanken kan rengöras. 

Vid avsättningar i golv för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter eller vid 
genomföringshylsa ska mått mellan rör eller hylsa och väggens tätskikt inte vara mindre 
än 60 mm och mellan två genomföringshylsor minst 100 mm. 
Mått mellan underlag för tätskikt och spillvatten avsättningens eller hylsans överkant ska inte 
vara mindre än 40 mm vid montering av tätskikt.  
När yt- och tätskikt är monterat kan röret kapas ner men inte under nivå för tätskiktets uppvik 
på röret.   Se _ g. 3.3.1c. 
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Spillvattenrör eller anslutningsstos för WC-stol ska vara avpassade för tätning mot golvets 
tätskikt.  
Avsättningar för spillvatten ska vara täckta med skyddslock under byggtiden. 

3.2.4 Spillvattenledningar / Avloppsrör 
En självfallsledning ska förläggas med fall i hela dess längd. 
Se _ g. 3.2.4. 

• Se Byggtekniska förutsättningar. 

!  
Spillvattenrör som ska gjutas in i bjälklag ska fixeras med särskilda fästanordningar före 
gjutning.  
Fästanordningar ska vara utformade sa att röret inte kan röra sig i höjd- och sidled eller vrida 
sig. Fast anordningarna ska placeras vid samtliga 
grenrör, skarvar och avsättningar samt högst 200 mm från golvbrunn. 
  



Förkortningar och ordförklaringar 

ABK – Allmänna Bestämmelser for Konsultuppdrag inom arkitekt- och Ingenjörs-
verksamhet. 
AMA VVS & Kyl – Allmän materiel- och arbetsbeskrivning for VVS- och kyltekniska 
arbeten. Branschdokument for upprättande av beskrivningar.  
Ges ut av Svensk Byggtjänst AB. 
BBR – Boverkets Byggregler. 
BKR – Byggkeramikrådet Utfärdar branschregler for tätskikt,  
Byggkeramikrådets branschregler for vatrum, BBV. 
GVK – Golvbranschens Våtrumskontroll. Utfärdar branschregler for tätskikt, 
Säkra Våtrum. GVK:s branschregler for tätskikt i våtrum. 
NT VVS 129 – Nordtest provningsmetod for ror-i-rörsystem. 
PBL – Plan- och bygglagen. 
VS – Varme och Sanitet. 
VVS – Varme, Ventilation och Sanitet. 
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