Ändringar och nyheter
Ett urval av nyheter i branschregler Säker
Vatteninstallation 2021:1. Gäller från 1 januari 2021.

www.säkervatten.se

Vart femte år uppdateras Branschregler
Säker Vatteninstallation, vilket innebär att
nya regler släpps den 1 januari 2021.
Reglerna har arbetats fram under 2,5 års
tid i nära samarbete med bland annat
Säker Vattens auktoriserade företag.
De nya reglerna innehåller en hel del
förändringar som ska hjälpa till att göra
installationerna ännu mer säkra. Genom

gående är att branschreglerna har
samordnats så långt det är möjligt med
BKR och GVK:s branschregler med
målsättningen att göra det så enkelt som
möjligt att följa samtliga branschregler.
I den här broschyren har vi sammanställt
ett urval av förändringarna i branschregler
Säker Vatteninstallation 2021.

En bild säger
mer än tusen ord
har
försetts med fler illustrationer.
Illustrationerna finns där för att
förstärka och exemplifiera
texterna och därmed underlätta
läsningen. Men det är texterna
som är krav, bilderna bara
förtydligar.
DE NYA BRANSCHREGLERNA

Tydligare texter
förenklar
KRAVEN I BRANSCHREGLERNA har
tydliggjorts och har mer omfat
tande beskrivningar än tidigare.
Det ska göra det lättare att tyda
och tolka kraven på ett enkelt
sätt. Till exempel är nu förut
sättningarna för fogar ovan
undertak och tvättmaskin i kök
betydligt tydligare.

Syftestexter
tydliggör hur
reglerna tolkas
med en
text som beskriver syftet eller
bakgrunden till kraven i texterna.
Det är ett sätt att göra det lättare
för läsaren att förstå och tolka
reglerna.
VISSA AVSNITT INLEDS

Ingen byggteknik
i branschreglerna

Byggtekniska
förutsättningar

Branschregler Säker
Vatteninstallation

FRÅN 2021 ÄR Branschreglerna och Byggtekniska
förutsättningar två olika dokument. Där det är
nödvändigt, finns hänvisningar i de båda
dokumenten.

2021:1

Kontroller mer
lättillgängliga
SEDAN TIDIGARE ÄR det krav på att ett
projekt ska avslutas med att installationen
kontrolleras avseende tryck, täthet och
temperatur. I de nya branschreglerna finns
kontrollerna beskrivna direkt i reglerna
istället för som tidigare i ett särtryck.

Liksom tidigare, innehåller inte Byggtekniska
förutsättningar några krav för Säker Vatteninstallation som VVS-installatören ska följa. Däremot anger
de just förutsättningar för att VVS-installatören ska
kunna göra ett optimalt arbete.
www.säkervatten.se

Begreppet
”våtzoner” slopas
I BRANSCHREGLERNA FINNS inte längre begreppet våtzoner.
I plats för bad eller dusch finns det särskilda krav, i övrigt
gäller samma krav i hela våtrummet.

För fördelarskåp och liknande som placeras i badrums
vägg finns nu nya krav på både placering och utformning
av skåpen.
Våtzoner har fortfarande betydelse för montering av
tätskikt enligt BKR, GVK och MVK.

Vattenanslutna
apparater utanför kök

6-9 mm

DET BLIR ALLT VANLIGARE att kaffemaskiner,
vattenautomater och liknande placeras i
utrymmen som korridorer och konferens
rum. Nu finns det regler för hur den typen
av utrustning ska installeras.

Tätning
mot
väggdosa

Avstånd är till för tätskikt
PÅ ETT FLERTAL STÄLLEN i bransch
reglerna förekommer det mått för till
exempel rörgenomföringar. Måtten är
anpassade för att tätskikten ska kunna
appliceras korrekt och framtagna i ett

nära samarbete med BKR, GVK och
MVK. Exempel på nya och ändrade
mått är avstånd mellan golvbrunn och
rörgenomföring samt längden på
utstick av skyddsrör i vägg.

Glesare rör
FÖR RÖRGENOMFÖRINGAR genom
vägg med tätskikt har avståndet
mellan rören ökats. Därmed är
förutsättningarna bättre för att kunna
montera tätskiktet korrekt. Det finns
två olika regler för avstånden
beroende på rörens dimension.

Webbutbildningar i nya branschreglerna
NU LANSERAR SÄKER VATTEN en webb
utbildning för dig som ska förnya din
branschlegitimation. För att kunna ta
del av webbutbildningen ska du ha
gått minst en lärarledd fysisk
utbildning sedan tidigare. Webb
utbildningarna är ett bra alternativ
för dig som vill slippa resa för att sitta
i skolbänken en hel dag.

Digital Säker
 atten-legitimation
V
I SAMBAND MED lanseringen av de nya
branschreglerna introduceras en kostnads
fri, digital branschlegitimation
i Säker Vatten-appen. Alla
som är behöriga får den
digitala legitimationen.
ID06 branschlegitimatio
nen finns kvar och är
frivillig att beställa
som ett komple
ment.

AV S Ä N D A R E :

PROJEKTERINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN som startats efter den
1 januari 2021 ska utföras enligt branschregler 2021:1.
INSTALLATIONSARBETE SOM STARTAR efter den 1 januari 2021 får utföras
enligt branschregler 2016:1 om bygglov beviljats innan den 1 januari
2021, även om projektering och installationsarbete startas efter den
1 januari 2021 eller om projekterings- eller bygghandlingar enligt
branschregler 2016:1 är påbörjade innan den 1 januari 2021.

Ta till dig de nya reglerna
LIKSOM TIDIGARE UTGÅVOR finns branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1 tillgängliga på www.säkervatten.se.
De kommer också att tryckas och skickas ut till ditt företag. Företaget
ansvarar för att all personal får information om de nya, gällande,
reglerna. Den här broschyren är en hjälp i det arbetet.
I SAMBAND MED att de nya branschreglerna ändras, uppdateras även
utbildningen i Säker Vatteninstallation. Från och med n
 ovember 2020
finns det möjlighet att gå den. Kravet är som tidigare att medarbetare
med branschlegitimation ska gå en ny utbildning innan legitimationens
giltighetstid går ut.

Se till att boka din utbildning i god tid!

SÄKER VATTEN ÄR en medlemsägd
 rganisation som har till uppgift att skapa
o
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara
VVS-installationer. Det gör vi genom att
utbilda, auktorisera och kontrollera företag
i VVS-branschen.
Att utföra installationer enligt branschregler
Säker Vatteninstallation är idag likställt med
fackmässigt utförande.

BRANSCHREGLER SÄKER Vatteninstallation är
ett regelverk som är framtaget av branschens
aktörer för att minska risken för vattenskador,
legionellaspridning, brännskador och
förgiftning. Målet är att ge en ökad säkerhet
och trygghet för kunden.
IDAG FINNS DET över 2 000 auktoriserade
VVS-företag och 22 000 utbildade montörer.

www.säkervatten.se

www.roxx.se

När gäller de nya reglerna?
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