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Nya
branschregler

från 1 januari 2011
– en kortare version

Nyheter och förändringar – Branschreg
Ny logo

Auktoriserad VVS-installatör
missförstods, som om det handlade
om en person. För att förtydliga att
det är företaget som är godkänt,
kompletteras med en ny logotype där
installatör är utbytt mot företag.
Det kommer att bli en mjuk övergång,
d v s när det passar företaget att byta
skiftar ni till den ny logotypen.

ETAGET

VVS-FÖR

Första branschreglerna kom
2005. Nu har de reviderats
och nya branschregler gäller
från 1 januari 2011. Här kom
mer nyheter och förändringar
i kort form.

Småhus
Kallvattenservis till småhus ska vara
utbytbar. Genomföring måste anpassas till
golvets tätskikt, får dock inte gå genom
golv i bad- eller duschrum.
Bild: 2.3.4b

Branschreglerna i sin helhet
finns att få via
www.säkervatten.se.
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Spillvattenledning måste ha fall i hela dess
längd. Inkoppling till samlingsledning är
helt enlig VVS AMA, exempelvis från WCstol ska anslutning ske med 45° grenrör
till liggande samlingsledning.
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Nytt intyg

För att göra det enklare finns nu bara
ett intyg med möjlighet att skriva
avvikelse.
De gamla intygen med koder som
hänvisar till branschreglerna, kan inte
användas 2011. De enklare intyget
kan användas.
Nya intyg finns att hämta på medlemssidorna på www.säkervatten.se
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Verktyg och mätinstrument

Värmeledning

Ny kapitel
indelning

För att trycka på att det är bara
auktoriserat VVS-företag som kan utföra
VVS-installationer enligt branschregler
Säker Vatteninstallation och ge kunden
ett intyg, har vi ändrat indelningen i de
nya reglerna. Ordet installationsregler
är borttaget.
Denna nya indelningen:
1. Detta är branschregler
2. Utförande till skydd mot
vattenskador
3. Utförande till skydd mot
personskador
4. Kontroll
5. VVS-produkter
6. Begreppsförklaring

Företaget ska ha skriftliga rutiner på
kontroller och serviceintervaller för
pressverktyg och mätinstrument.
Kalibreringsintyg ska följa med efter
service/reparation av utrustning.

Förläggning av värmeledning bör ske så
man snabbt ser om det läcker. Fogar på
värmefördelare ska vara synliga eller
åtkomliga.
Kopplingsskåp med fördelarrör ska
ha vattentät botten och läckageindikering.
Serviceöppning ska vara tillräcklig stor för
kontroll av fogar m m.

Kopplingar
Presskoppling måste ha indikering som
visar om kopplingen inte är pressad.
Vägledningen säger att det bör vara
läckageindikering.

gler Säker Vatteninstallation från 1 januari 2011
Inbyggnad av WC-cistern
& blandare
Tätskikt ska finnas bakom modul eller
i hela installationsväggen.
Utrymmet ska ha läckageindikering.
Box för blandararmatur ska anpassas till
väggens tätskikt.

Golvbrunnar

Kök & Tvätt

Väggnära golvbrunnar, ska provas och
vara godkända tillsammans med specifikt
tätskikt. Godkända kombinationer
redovisas på www.säkervatten.se
Använd alltid golvbrunnsleverantörens
monteringsplatta eller tillhörande fixtur.

Avstängningsventil till diskmaskin ska
finnas ovan bänk. Andra vattenanslutna
apparater i kök ska ha lättåtkomlig
avstängningsventil.
Tvättmaskin ska ha lättåtkomlig
avstängningsventil. Tvättmaskin bör
placeras i utrymme med golvbrunn.
Klamring av köksblandare enligt bild.

SoftPEX-rör

60 mm till vägg
I VVS AMA 09 finns ett nytt krav på
avståndet mellan rör och vägg.
Branschreglerna följer AMA, vilket innebär
att det ska vara minst 60 mm mellan rör
och intilliggande väggs tätskikt.
Gäller även golvavlopp.

Kopparrör

Frysskador
Vattenutkastare ska dränera även om
slangen är ansluten. Nytt är ett antal
förläggningssätt som exempel på
förläggning.
min 60 mm

Inga handdukstorkar på VVC-ledning.
På blandare med duschslang som når ner
i WC-stolen ska finnas dubbla
återströmningsskydd.

Våtzon 1 & Våtzon 2
GVK och Byggkeramikrådet har ändrat
zonindelningen i våtrum. I de tidigare
branschreglerna, 2007:1, fanns våtzon,
vilket numera heter våtzon 1, d v s på vägg
1 m utanför bad-/duschplats och hela
golvet. Övriga väggar är våtzon 2.

1m

VVS-produkter och leverantörer

Täthets- och temperaturkontroll

Våtzon 1

1m

Skydd mot personskador

Alla rörledningar ska tryck och täthets
provas innan de tas i drift. Utföres med
1,43 gånger beräkningstrycket.
Bef. anläggning provas med bef. vatten
tryck. Spillvattenledning kontrolleras
genom spolning och okulärkontroll.
Temperaturkontroll av tappvattensystem
ska utföras.
Alla kontroller ska dokumenteras.

Fortfarande inget godkännande av VVSprodukter, förutom väggnära golvbrunnar.
Leverantörer av VVS-produkter kan om de
skriver avtal och uppfyller krav få märka
sina produkters monteringsanvisning, om
produkten är anpassad till branschreglerna.

Denna produkt är
anpassad till branschregler
Säker Vatteninstallation.
leverantören garanterar
produktens funktion om
branschreglerna och
monteringsanvisningen följs.

www.roxx.se Tryck: ? 2010/11

Vad gäller för jobb före och efter 1 januari 2011?
Installationsarbeten som startats innan 1 januari 2011 sker efter de gamla
branschreglerna 2007:1. Om företaget och kunden inte avtalat annat.
Installationsarbeten som startats efter 1 januari 2011 sker efter nya
branschregler 2011:1.

Din branschlegitimation
och utbildning
De nya branschregler kommer att tryckas i ett häfte, som skickas ut till alla
företag. Företaget ansvarar för att all personal får information om de nya
reglerna. Denna broschyr är en hjälp i det arbetet. De nya branschreglerna
finns också på vår hemsida, www.säkervatten.se och i VVS Företagens
Teknikhandbok 2011.
Det kommer ny utbildning på branschreglerna, startar i december 2010.
Personal med branschlegitimation ska gå ny utbildning innan
branschlegitimationen giltighetstid går ut.
De med branschlegitiimation vars giltighetstid som går ut under 2011,
bör snarast boka utbildning.
Det är över 6 000 personer som ska utbildas nästa år.
Mer information om utbildningarna finns på hemsida www.säkervatten.se
under utbildning.

Säker Vatten AB, Box 47160, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 00
info@sakervatten.se | www.säkervatten.se

