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Typvägg	för	våtrum	 	 	 																		
Provning	av	täthet	och	infästningar	i	våtrum	
   

Bakgrund	
Vattenskador från läckage i tätskikt i våtrum utgör knappt 30 procent av antalet vattenskador. Ett av 
de problemområden som diskuterats mycket för att minska vattenskaderiskerna är hur man ska 
bygga våtrumsväggar. Detta gäller särskilt för regelväggar med skivor, vilket är en mycket vanlig 
teknisk lösning i både småhus och flerbostadshus. 

Viktiga parametrar för våtrumsväggar är: 

 väggens hållfasthet, i synnerhet om den ska ha beklädnad av kakel 
 väggens tätskikt, här finns två huvudlösningar i dag, plastmatta och vätskebaserat‐ eller 

folietätskiktssystem 
 möjlighet att göra täta rörgenomföringar 
 möjlighet att fästa apparater, rör och annan badrumsutrustning utan att skruvhål eller andra 

fästanordningar läcker vatten 
 

I branschreglerna för Säker Vatteninstallation infördes redan 2005 krav på att infästningar i 
våtrumsväggar endast får göras i massiv konstruktion eller i särskild anordning för infästning.  
Medvetenheten om vattenskaderisker och om betydelsen av konstruktionen av våtrumsväggar för 
att undvika vattenskador har ökat de senaste åren. Samtidigt har det inte funnits några allmänt 
accepterat enhetliga tekniska lösningar för våtrumsväggar. Detta är något som efterfrågats av både 
stora och små byggföretag. 

En normerande typvägg ger också möjlighet att kunna eftermontera bostadsanpassningsutrustning 
på ett vattenskadesäkert sätt. 

 

Syfte	med	provningarna	
Syftet har varit att genom provning verifiera väggkonstruktioner med tätskikt, baserade på praktiskt 
tillämpbara förslag, som beräknats teoretiskt med avseende på hållfasthet. 

Avsikten är att projektet ska leda fram till enkla standardlösningar för våtrumsväggar av reglar med 
skivor som kan tillämpas vid både småhus‐ och flerbostadshusbyggande. 
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möjliggöra för en säker eftermontering av tillbehör, inte minst säkerställa möjlighet att i efterhand 
kunna montera hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. 

Genomförande	

En projektgrupp med representanter för byggföretag, småhustillverkare, försäkringsbolag, Säker 
Vatteninstallation och Hus‐AMA började kartlägga dagens väggkonstruktioner och erfarenheter om 
dessa. Projektgruppen enades om ett antal förslag på lämpliga väggkonstruktioner som 
konstruktionsberäknades. 

Efter konstruktionsberäkningarna fanns ett förslag på väggkonstruktion. Väggkonstruktionen, vilken 
testades i tre versioner hos SP i Borås, bygger på regelstomme c/c 450 och 15 mm 
konstruktionsplywood. Plywooden försågs med våtsrumsskiva, på vilken tre tät‐/ytskikt applicerades 
och konstruktionen provades. Montering av VVS‐produkter har skett med normal VVS‐skruv.  

Provningen genomfördes i tre steg. Först vattenbegjutning 1 minut 60 gradigt vatten, 1 minut utan 
vattenbegjutning, därefter vattenbegjutning 1 minut 10 gradigt vatten och slutligen 1 minut utan 
vattenbegjutning. Denna process upprepades 1500 gånger, dvs i lite mer än fyra dygn. Därefter 
belastades alla monterade produkter för att slutligen köra samma vattenbegjutning som inledde 
provningen. 

Slutligen revs provväggarna och man kontrollerade eventuellt läckage eller andra skador. 

Projektet har finansiellt stötts av SBUF, Sveriges Byggindustris Utvecklingsfond, till vilka vi riktar ett 
stort tack. 

Projektgruppen har bestått av följande personer 

Byggföretag: 
Anders Nilsson, Skanska Nya Hem; Kjell‐Åke Henriksson, JM; Claes Dahlman, PEAB;                 
Fredrik Gränne, NCC; Bosse Bengtsson, Trivselhus. 

Försäkringsbolag: 
Roger Andersson, Dalarnas; Peter Bratt, Länsföräkringar; Jan Järnstad, Trygg‐Hansa; Hans Möller, If; 
Mattias Wallman, Folksam; Karl‐Eric Larsson, Dina försäkringar. 

Övriga: 
Thomas Lundgren, Byggtjänst Hus‐AMA; Per Gunnarsson, Bjerking; Kristofer Angerstig, Bjerking; 
Thomas Engdahl,Bengt Dahlgren BIM; Rolf Kling, VVS Företagen; Thomas Helmerson, Säker Vatten; 
Fredrik Runius, Säker Vatten. 

Resultat	

Bilagd provrapport från SP visar att den framtagna väggkonstruktionen håller för infästning av 
normala produkter som skruvas fast i våtrum. 
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Nu finns en våtrumsvägg som uppfyller kraven enligt 
branschregler Säker Vatteninstallation. 

Väggen är utvecklad av Säker Vatten AB i samarbete 
med ledande byggföretag, försäkringsbolag, småhus
tillverkare och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond, 
SBUF. Hela konstruktionen har provats i full skala i 
 laboratorium vid SP Sveriges Tekniska Forsknings 
institut i Borås.

Den provade våtrumsväggen var extremt hög –  
4 meter. Den har testats med ytskikt av kakel med två 
typer av tätskikt, plastmatta och foliesystem. Väggen 
har även provats med plastmatta som yt/tätskikt. 

Väggens konstruktion
Utanför konstruktionsplywooden väljs skiva och tätskikt 
enligt gällande branschregler från GVK och BKR.  
Dock ej gipsskiva med kartong i våtzon 1 när tät
skiktsystem av folie används. Konstruktionen framgår  
av figur 1 och 2. 

Borrning och skruvning
Alla infästningar sker med VVSskruv (se vidare anvis
ningar på www.säkervatten.se). Beräkningar och prov 
visar att skruven har god säkerhetsmarginal, men att 
borrningen är kritisk för väggens täthet.

     Borra aldrig genom plywoodskivan! 
Tätningsmassan följer då med skruven och hamnar på 
väggens baksida, där den inte gör någon nytta. 

Korrekt metod för borrning:
•  Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
•  Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa.
•  Skruven ska borra sig själv genom plywoodskivan. 

     Använd inte pluggar!
Expanderplugg deformerar väggen och orsakar läckor. 
Med Säker Vattenväggen finns inget behov av pluggar. 
15 mm konstruktionsplywood och VVSskruv ger till
räcklig stabilitet. 

Rätt byggd håller väggen tätt  
även för infästning med skruv

Rätt metod för borrning och skruvning:

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

Fyll hela hålet med ålders beständig 
tätningsmassa.

Använd VVSskruv. Skruva 
genom plywoodskivan.

Sidan 2 (av 4)

Säker Vatten-väggen under provning vid  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Om väggen genom borras trycker skruven 
med sig tätnings massan.

Expanderplugg deformerar väggen och skru-
varna trycker med sig tätningsmassan.
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*)Skiva enligt 
  GVK/BKR

Keramik med 
	x och tätskikt
enligt GVK/BKR

15 mm konstruktionsplywood

70 mm träregel, 
alt. plåtregel
C/C 450

Skivskarv på regel

Limmad 
plastmatta

Skiva
enligt GVK

70 mm träregel, 
alt. plåtregel
C/C 450

15 mm konstruktionsplywood

Skivskarv på regel

Figur 1, med ytskikt av kakel.  
* Dock ej gipsskiva med kartong i våtzon 1 när tätskiktsystem av folie används.

Rätt byggd håller väggen tätt  
även för infästning med skruv

Våtrumsvägg 2012

Anvisningar och ritning finns på www.säkervatten.se

Figur 2, med ytskikt av plastmatta.

Sidan 3 (av 4)
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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. 

 

VVS‐installationerna ar en viktig del av en byggnads funktion. Installationerna ska ge 
brukaren livskvalitet och säkerhet. 

Branschregler Saker Vatteninstallation 2011:1 ska säkerställa installationens kvalitet och 
förebygga tillbud for att undvika person‐ och egendomsskador. 

Branschregler Saker Vatteninstallation ar ett kvalitetssystem som ar framtaget av VVS‐
företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS‐produkter för 
att minska risken for vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning. 

Reglerna ställer krav på VVS‐företag, arbetsutförande och på att VVS‐produkter installeras 
ratt. Nar reglerna ställer krav på egenskaper for produkter kravs att dessa kan verifieras. 

I systemet ingår auktorisation av VVS‐företag och obligatorisk utbildning av VVS‐montörer 
och arbetsledande personal. 

Aktuella auktoriserade VVS‐företag redovisas på www.säkervatten.se.  

 

Säker Vatten AB •  Box 47160 • 100 74 Stockholm 

Växel 08-762 73 00  • info@sakervatten.se 
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