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Nyheter och förändrin
Säker Vatteninstallati
Genomföringar i vägg
I plats för bad och dusch ska inga
rörgenomföringar ﬁnnas förutom:
• direkt anslutning av kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning
eller

gler
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• särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare
på badkarskant
• rörgenomföringar placerade lägst
2,0 meter över färdigt golv och minst
100 mm från tak
Min 100
0 mm

Max 2 mm
Ca 100 mm

Nu har Säker Vatteninstallation reviderats och
nya branschregler gäller
från 1 januari 2016.
Här kommer nyheter och
förändringar i kort form.
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Branschreglerna i sin
helhet finns att få via
säkervatten.se.
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Branschlegitimation
kombinerad med ID06
Från och med årsskiftet ska alla auktoriserade VVS-företag vara
anslutna till ID06
genom NEXUS och
ha branschlegitimationer kombinerade
med ID06. Till de
företag som i dag
inte är anslutna till
ID06 kommer mer
information att
skickas ut.

Uppförandekod
En uppförandekod ﬁnns nu med i branschchregler Säker Vatteninstallation. Syftet är att
tt
säkerställa en hög kvalité av de auktorise-rade företagen. Uppförandekoden är frammtagen på initiativ av och tillsammans med
auktoriserade företag. Mer information
kommer skickas ut till alla auktoriserade
VVS-företag efter årsskiftet.

Byggtekniska förutsättningar
En nyhet i Säker Vatteninstallation är Byggtekniska förutsättningar. För att utföra de
installationstekniska lösningar som Säker
Vatteninstallation omfattar måste det ﬁnnas
byggtekniska förutsättning för detta.
Det kan t.ex. vara tillräckligt bra konstruktioner att fästa in installationer i eller
utformning av tätskikt i inbyggnader eller
läckageindikering i installationsschakt.

I branschreglerna är de redovisade med
symbolen .

•

Byggtekniska förutsättningar är enbart
information och ingår inte i kraven för
Säker Vatteninstallation. Intyget för Säker
Vatteninstallation omfattar inte de arbeten
som beskrivs i Byggtekniska fförutsättningar.

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
i t l
i l t fö b d ll

ngar – Branschregler
on från 1 januari 2016
Genomföringar i golv

Skydd mot legionella

För att kunna göra genomföringar i golv har
följande text tagits in i branschreglerna.
Rörgenomföringar i golv i tvättstuga,
apparatrum eller i annat utrymme med
vattenvärmare, värmepump eller liknande
kan utföras med en genomföringshylsa.
I småhus som inte har tvättstuga eller
annat apparatrum kan rörgenomföringar till
vattenvärmare, värmepump eller liknande
göras med en genomföringshylsa i badeller duschrumsgolv, dock inte i plats för
bad eller dusch.

Ledning avsedd för framtida installationer
kan förberedas genom proppning eller
utföras med en avstängningsventil omedelbart intill fördelningsledningen så att
ledningen kan stå tom för att undvika
bakterietillväxt.
Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag, där
temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så
att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir
högre än 24 °C på 8 timmar.
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Monteringsplatta för golvbrunn
I träbjälklag ska golvbrunn monteras med
monteringsplatta.

Säker Vatteninstallation i kök

Auktoriserat konsultföretag

Monteringsanvisningar

För att i ett tidigare skede möjliggöra en
Säker Vatteninstallation i byggprocessen
så ﬁnns sedan 2015 en auktorisation
och utbildning särskilt framtagen för
VVS-konsulter.

Ny logotyp gäller för av Säker Vatten accepterade monteringsanvisningar. Ett av de nya
kraven för märkning är att produkten har
en aktuell byggvarudeklaration.

Svängradien för köksblandarens pip ska
vara begränsad så att vatten från köksblandaren inte kan rinna ut utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor.
Vattenutkastare kan placeras i diskbänksskåp med vattentätt underlag på
golvet. Installationen ska anordnas så att
kondensvatten inte orsakar skada. Tvättmaskin kan placeras i kök om det ﬁnns
vattentätt underlag på golvet kombinerat
med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn
och vattenlarm.

Vad gäller för jobb före och efter
1 januari 2016?
Installationsarbeten som startats innan 1 januari 2016 sker efter de gamla
branschreglerna 2011:1, om företaget och kunden inte avtalat annat.
Installationsarbeten som startats efter 1 januari 2016 sker efter nya
branschregler 2016:1.

Branschlegitimation och utbildning
De nya branschreglerna kommer 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. Du hittar branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 på säkervatten.se där du kan ladda
ner eller beställa ﬂer exemplar av broschyren.

De med branschlegitimation vars giltighetstid som går ut under 2015,
bör snarast boka utbildning då det är över 6 500 personer som ska utbildas
nästa år.

www.roxx.se

Mer information om utbildningarna ﬁnns på hemsida säkervatten.se
under utbildning.

Tryck: Larsson Oﬀ sett ryck 2015

I samband med de nya branschreglerna ändras och uppdateras utbildningen
i Säker Vatteninstallation. Från och med november 2015 ﬁnns det möjlighet
att gå den. Kravet är som tidigare att personal med branschlegitimation ska
gå en ny utbildning innan legitimationens giltighetstid går ut.

www.säkervatten.se

