Reglerna för godkänt undantag vid rörgenomföring i golv med tätskikt får en tydligare skrivning i de uppdaterade branschreglerna
Säkra Våtrum 2021:1
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Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum
2021:1; Vad ändras? Rör som bryter
golvets tätskikt
Huvudregeln för rörgenomföring i golv med tätskikt är att det ska undvikas
helt förutom vad gäller spillvattenrör och golvbrunn. Övriga rör, till
vattenmätare, värmepump och vattenvärmare, ska om möjligt gå via till
exempel en teknikslits och komma ut genom vägg för att underlätta en säker
anslutning mellan rör och tätskikt.

I de fall där detta inte är möjligt har organisationerna GVK, BKR och Säker
Vatten gemensamt kommit fram till ett godkänt undantag. Undantaget
innebär att det måste vara ett minsta avstånd på 100 millimeter mellan
rörgenomföringshylsor som bryter golvets tätskikt, och minst 60 millimeter
till vägg. Tätskiktsentreprenören får då tillräckligt utrymme för att montera
tätskiktet på ett fackmässigt sätt.
Det är en av de viktiga nyheterna i de uppdaterade branschreglerna Säkra
Våtrum som börjar gälla den 1 januari 2021.
- Detta är i första hand en harmonisering med Säker Vattens branschregler för
VVS-installatörer, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Regeln fanns redan i förra
utgåvan av branschreglerna, men är nu tydligare skriven. Det godkända
undantaget innebär att det GVK-auktoriserade företaget kan göra en
fackmässig installation av tätskikt också när rörgenomföringshylsor, av olika
skäl, bryter golvets tätskikt.
Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:
5 Förutsättningar inför tätskiktsarbete - golv
5.1 Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt
Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i
syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt
möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas.
Hela kapitel 5.1 behandlar krav, toleranser och undantag för rörgenomföring som
bryter golvets tätskikt.
Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är
samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och
BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste
förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt
innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga
installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förståSäkrare rörgenomföring med större avståndTäta
plastmatta mot rör

I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk
Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC,
Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och
företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och
sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur
ett tätt våtrum ska utföras.
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