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Sammanfattning 
 
Sättet vi använder våra badrum på har förändrats drastiskt under årens lopp. Vi har under de 
senaste decennierna börjat duscha i högre utsträckning än tidigare, och framförallt stå på 
golvet och duscha i stället för i badkar.  
 
Många badrum har idag ytskikt av keramiska material. Då dessa konstruktioner inte är 
vattentäta i sig själva har förändrade tvagningsvanor ställt ökade krav på badrummens 
tätskikt. Tyvärr hängde inte konstruktioner och normkrav med i denna utveckling, vilket 
medförde ett omfattande skadebestånd och skenande kostnader för försäkringsbolagen.  
Detta ledde till att branschorganisationerna BKR och GVK bildades i slutet av 1980-talet, 
vars syfte är att utfärda regler och råd som borgar för ett fuktsäkert våtrumsbyggande. 
 
De branschregler som gäller för keramiska ytskikt har dock haft en brokig resa. Genom att 
jämföra branschregler utfärdade av BKR och GVK, med skaderapporter utfärdade av 
Vattenskadecentrum, kan konstateranden angående branschreglernas inverkan göras.  
Både undermåliga tätskiktssystem och underlag har använts genom åren. Framförallt är det 
kartongbeklädda gipsskivor tillsammans med vätskebaserade tätskikt som vållat stora 
problem.  
Vattenskaderapporterna visar att andelen tätskiktsskador på vägg har minskat och andelen 
tätskiktsskador på golv har ökat. Den tätskiktsskada som vållar störst problem i badrum är då 
tätskiktets anslutning till golvbrunn läcker. 
 
Branschreglerna har på senare tid fasat ut de vätskebaserade tätskikten och i stället förordat 
tätskiktssystem av folietyp. En rapport utfärdad 2014 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
visar dock att stora problem finns även hos denna tätskiktstyp då 17 av 20 provade 
tätskiktssystem läcker. Då dessa produkter finns ute på marknaden sedan omkring år 2007 kan 
detta betyda att stora skadeantal är att vänta i framtiden, framförallt då det gäller läckage 
genom tätskiktets anslutning till golvbrunn, som skadeorsak.  
 
Mer omfattande testmetoder för tätskiktssystem eftersöks för att kunna upptäcka brister i 
dessa i ett tidigare skede. Så även ökad insyn och detaljstyrning av tillverkningsskedet från 
branschorganisationerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
As the ways we use our bathrooms have changed over the years, pressure has risen on the 
waterproofing materials behind ceramic tiles. Runaway costs for the insurance companies, 
regarding water damage in wet rooms, have led to the formation of sectorial regulations 
aiming to reduce the quantitiy of the damages.  
 
The two professional associations BKR and GVK has put out a number of rules and guidlines, 
regarding waterproofing systems and underlayments, over the years. Some of the 
waterproofing products have shown to be of substandard quality and some of the 
underlayments have been used in the wrong areas. 
 
This report concludes that the sectorial regulations have worked. However, there are many 
problems remaining in the present and many that lies ahead. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ................................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................ 1 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................... 2 

1.2.1 Frågeställningar ............................................................................................................................. 2 

1.3 METOD ...................................................................................................................................................... 3 

1.4 STRUKTUR ................................................................................................................................................. 3 

1.4.1 Bilagornas struktur ......................................................................................................................... 4 

1.5 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................................... 4 

2 BRANSCHORGANISATIONE R – FRAMVÄXT OCH INNEBÖRD ................................................... 5 

2.1 HISTORIK ................................................................................................................................................... 5 

2.2 BRANSCHREGLERNA UTFORMAS ................................................................................................................ 7 

2.3 BRANSCHORGANISATIONER ....................................................................................................................... 8 

2.3.1 Branschorganisationer inom våtrumsbyggande .............................................................................. 8 

2.3.2 Övriga organisationer ..................................................................................................................... 9 

3 FUKT .......................................................................................................................................................... 10 

3.1 FUKT I BADRUM  ....................................................................................................................................... 10 

3.1.1 Kapillärsugning ............................................................................................................................. 10 

3.1.2 Konvektion..................................................................................................................................... 11 

3.1.3 Diffusion ........................................................................................................................................ 11 

4 BADRUM MED KERAMISKA YTSKIKT ............................................................................................ 12 

4.1 DEFINITION AV VÅTRUM  .......................................................................................................................... 12 

4.2 BADRUMMETS VÅTZONSINDELNING ........................................................................................................ 12 

4.3 UNDERLAG OCH TÄTSKIKT ...................................................................................................................... 13 

4.3.1 Vägg – tätskiktets underlag ........................................................................................................... 13 

4.3.2 Golv – tätskiktets underlag ............................................................................................................ 15 

4.4 TÄTSKIKT  ................................................................................................................................................ 16 

4.4.1 Tätskikt av folietyp ........................................................................................................................ 17 

4.4.2 Plastmattor .................................................................................................................................... 18 

4.4.3 Undantag – tätskikt av folietyp och plastmatta ............................................................................. 18 

4.4.4 Vätskebaserade tätskikt ................................................................................................................. 19 

4.4.5 Vattentäta skivor ........................................................................................................................... 20 

4.4.6 Äldre typer av tätskikt ................................................................................................................... 20 

4.5 GOLVBRUNN OCH RÖRGENOMFÖRNINGAR ............................................................................................... 21 

4.6 KERAMISKA YTSKIKT  .............................................................................................................................. 23 

4.7 REGELEFTERLEVNAD ............................................................................................................................... 24 

5 BRANSCHREGLERNAS UTVECKLING – SAMMANFATTNING ................................................. 25 

5.1 ÅREN MELLAN 1987 – 2004 ..................................................................................................................... 25 

5.1.1 Vattenskaderapport 1987 .............................................................................................................. 25 

5.1.2 Branschregler ................................................................................................................................ 26 

5.1.3 Vattenskaderapport 2002 .............................................................................................................. 28 

5.2 ÅREN MELLAN 2005 – 2010 ..................................................................................................................... 29 

5.2.1 Vattenskaderapport 2005 .............................................................................................................. 29 

5.2.2 Branschregler 2006-2007.............................................................................................................. 30 

5.2.3 Vattenskaderapport 2008 .............................................................................................................. 31 

5.2.4 Branschregler 2008 ....................................................................................................................... 32 

5.2.5 Vattenskaderapport 2009 .............................................................................................................. 33 

5.2.6 Vattenskaderapport 2010 .............................................................................................................. 34 

5.3 ÅREN MELLAN 2011 – 2014 ..................................................................................................................... 35 

5.3.1 Vattenskaderapport 2011 .............................................................................................................. 35 

5.3.2 Branschregler 2011 ....................................................................................................................... 36 

5.3.3 Vattenskaderapport 2013 .............................................................................................................. 37 

5.3.4 Branschregler 2014 ....................................................................................................................... 38 

5.3.5 Nya rön .......................................................................................................................................... 39 



 

6 ANALYS ..................................................................................................................................................... 40 

6.1 ANALYS 1987 – 2005 .............................................................................................................................. 40 

6.2 ANALYS 2006 – 2010 .............................................................................................................................. 41 

6.3 ANALYS 2011 – 2014 .............................................................................................................................. 44 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ........................................................................................................ 48 

7.1 BRANSCHREGLERNAS EFFEKT ................................................................................................................. 48 

7.2 UTVECKLING OCH SKILLNADER MELLAN BKR OCH GVK ....................................................................... 50 

7.2.1 Standardgips – användas eller inte? ............................................................................................. 50 

7.3 VÅTRUMMENS PROBLEMOMRÅDEN ......................................................................................................... 52 

7.3.1 Framtiden ...................................................................................................................................... 53 

7.4 METODKRITIK ......................................................................................................................................... 55 

7.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVECKLING ................................................................................................... 55 

8 REFERENSER .......................................................................................................................................... 56 

8.1 TIDNINGSARTIKLAR OCH TRYCKTA KÄLLOR ............................................................................................ 56 

8.2 PUBLIKATIONER  ...................................................................................................................................... 56 

8.3 INTERNETSIDOR ....................................................................................................................................... 58 

8.4 FILMKLIPP  ............................................................................................................................................... 60 

8.5 FIGURER .................................................................................................................................................. 60 

BILAGA 1. BRANSCHREGLER FÖR KERAMISKA BEKLÄDNADER - BKR  

BILAGA 2. BRANSCHREGLER FÖR KERAMISKA BEKLÄDNADER - GVK  

BILAGA 3. VATTENSKADERAPPORTER – VATTENSKADECENTRUM  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
I takt med förändrade tvagningsvanor har sättet vi använder våra badrum på förändrats 
drastiskt under 1900-talet. Vi har gått ifrån att bada någon gång i veckan till att duscha 
dagligen, vilket har ökat fuktbelastningen markant i hemmens badrum.1 
 
Då de byggtekniska metoderna inte har hängt med i denna utveckling har detta medfört 
ökande vattenskador med stora kostnader för brukare och försäkringsbolag som följd. Då 
antalet försäkringsärenden bara ökade tillsatte försäkringsbolagen en utredning angående detta 
i mitten av 1970-talet. Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté (FBK) utförde 
utredningen och de kom fram till att 11 % av skadorna härrörde från undermålig, eller icke 
existerande, fuktisolering i våtrum.2 
 
År 1986 utkom en ny rapport som visade att antalet inrapporterade våtrumsskador uppgick till 
110 000 st. och försäkringsbolagens kostnad för dessa, hela 1,4 miljarder kronor. Omräknat i 
dagens penningvärde motsvarar detta ungefär 2,7 miljarder kronor.3 Samtidigt hade skadorna 
som stammar från våtrummens fuktisolering ökat från 11 % till  30 %. Man insåg att 
någonting måste göras åt detta eskalerande problem och tillsammans med Statens Planverk 
började försäkringsbolagen att utarbeta branschgemensamma regler för hur våtrum ska 
byggas på ett fuktsäkert sätt.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Andreasson, Ulf. När Lort – Sverige började bada – en berättelse om badrummets historia. Populär Historia, 
2009 
2 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen. 1993 
3 http://www.scb.se/prisomraknaren/ Access 2015-02-05 
4 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen. 1993 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna rapport syftar till att utreda branschgemensamma regler, utfärdade av 
Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK), samt den utveckling 
som har skett med dessa genom åren och vilken effekt de har fått avseende antalet 
vattenskador i våtrum.  
 
Fokus har lagts på våtrum, och i synnerhet badrum, i bostäder utförda med keramiska ytskikt 
på golv och väggar.  
Anledningen till detta är att merparten av de vattenskador som uppstår på vägg finns där 
keramiska ytskikt används. Vad gäller läckage genom tätskiktet i våtrumsgolv uppstår de 
flesta vattenskador där plastmatta används som ytskikt. Dock härstammar den största 
kostnaden, från läckage genom tätskikt på golv, från keramiska ytskiktsmaterial. Anledningen 
är att dessa material är dyrare att köpa och mer omständiga att byta ut.5 
 
Läckage genom badrummets yt- och tätskikt ersätts inte av vissa försäkringsbolag.6 Andra 
bolag kräver att badrummet bevisligen är utfört i enlighet med gällande branschregler för att 
en försäkringsutbetalning ska ske i händelse av denna typ av läckage.7  
Därför har fokus i denna rapport lagts på just denna typ av vattenskador. 
 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vad har branschreglernas införande gett för effekt, och vilka åtgärder har vidtagits, 
avseende uppkomsten av skador som härrör från våtrummens tätskikt? 

 
2. Vad är skillnaderna mellan BKR:s och GVK:s branschregler sett ur ett tidsperspektiv och 

hur har branschreglernas utveckling sett ut? 
 
3. Vilka är de största problemområdena i våtrum, främst badrum, och vilka problem kan 

vänta i framtiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Vattenskadecentrum. Vattenskadeundersökningen. 2013 
6 Folksam. Hem och villa. 2014 
Trygg Hansa. Boendeförsäkring.2013 
7 If. VillaHem.2013 
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1.3 Metod 
 
Rapportunderlaget har tagits fram från, nästan uteslutande, internetkällor. En stor del av 
materialet kommer från GVK:s och BKR:s utfärdade branschregler, vilka finns tillgängliga 
hos respektive organisations hemsidor. Även övrig information som finns tillgänglig hos 
dessa branschorganisationers internetsidor har använts. Det material som har tagits fram som 
underlag till denna rapport har tagits från trovärdiga källor. Med detta menas att huvuddelen 
av källorna är myndighetsregler, regler och anvisningar från branschorganisationer samt 
instruktioner från tillverkare av tätskikt. 
 
En anledning till att det mesta av rapportunderlaget stammar från internetkällor är att 
anvisningar om tätskikt och tätskiktsunderlag är uppgifter som har ändrats mycket genom 
åren och således inte finns i tryckt form.  
Nackdelen med internetkällor är dock att det inte finns någon garanti för att källmaterialet 
finns kvar i framtiden. 
 

1.4 Struktur 
 
Först ges en inledande överblick som handlar om svensk badrumshistoria, samt de 
förutsättningar som ledde fram till skapandet av de första branschreglerna. Därefter ges en 
kort summering av den fuktproblematik som finns i badrum och efter detta gås de olika 
branschorganisationerna igenom. Därefter ges en inblick i hur ett badrum är uppbyggt och 
vilka beståndsdelar det innehåller. Betoning ligger på underlag, tätskikt, ytskikt och 
golvbrunn.  
 
Nästföljande kapitel innehåller sammanfattningar av de branschregler som utfärdats av BKR 
och GVK, samt de vattenskaderapporter som utfärdats av Vattenskadecentrum. Underlaget till 
detta kapitel återfinns i Bilaga 1 (BKR), Bilaga 2 (GVK) och Bilaga 3 (Vattenskadecentrum).   
 
 Därefter följer ett kapitel med analys av branschregler och vattenskaderapporter. Syftet är att 
utröna branschreglernas effekt, utveckling samt de problemområden i våtrum som har funnits 
och nu finns och vad som har gjorts från branschorganisationerna för att åtgärda dessa.  
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1.4.1 Bilagornas struktur 

I Bilaga 1 och 2 detaljstuderas och sammanfattas branschreglerna enligt åtta beröringspunkter 
med tonvikt på våtrummets tätskikt bakom keramiska ytskikt: 
 
1) När är reglerna tillämpliga? 
 
2) Tätskiktets underlag, vägg. 
 
3) Tätskiktets underlag, golv. 
 
4) Tätskikt allmänna bestämmelser. 
 
5) Tätskikt vägg (godkända system samt förseglingar). 
 
6) Tätskikt golv (godkända system samt förseglingar). 
 
7) Golvbrunn och fall. 
 
8) Behörighet och kvalitetskontroll. 
 
 
För att läsaren ska kunna följa branschreglernas utveckling på ett lättöverskådligt sätt har 
ändringar och tillägg markerats i dessa sammanfattningar.  
I Bilaga 3 presenteras de rapporter som utfärdats av Vattenskadecentrum, vilka innehåller data 
avseende vattenskadornas omfattning samt uppgifter om var skadorna uppträder.  
Rapporten avslutas med att gå igenom de slutsatser som kan göras utifrån analysdelen, med 
betoning på rapportens frågeställningar. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna rapport går inte närmare in på de ytterligare branschregler som finns gällande målning 
och rördragning. De ytskikt som berörs är keramiska, dvs. främst kakel och klinker.  
Betoningen i den här rapporten ligger i att utreda tätskikt bakom ytskikt av denna typ, samt 
dess underlag och övriga beståndsdelar som ingår i ett färdigt badrum.  
Fasta installationer såsom blandare, handfat och toalett avhandlas ej. Inte heller arbetsmetoder 
för exempelvis montering av underlag, tätskikt och ytskikt. 
De branschregler som avhandlas är: samtliga från BKR och de från GVK som sammanfaller 
med BKR:s utgivningar. Samtliga vattenskaderapporter, utfärdade av Vattenskadecentrum, 
behandlas i denna rapport. Det underlag som hämtas från dessa rapporter berör tätskikt under 
keramiska ytskikt samt skadefördelning i badrum. 
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2 Branschorganisationer – framväxt och innebörd 

2.1 Historik 
 
Det moderna badrummet tog sin form i Sverige på 1860-talet. Sverige var vid den här tiden ett 
av de sista länderna i Europa att anlägga vattenledningar och återkommande koleraepidemier i 
storstäderna, till följd av en kraftig urbanisering, var det som föranledde detta beslut.  
 
När de första servisledningarna drogs in, i de fåtal välbärgade hushåll som fick ta del av detta, 
var de gjorda av bly och det saknades varmvatten. Dessa rum, som enbart innehöll tvättställ, 
blev de första badrummen i Sverige i modern bemärkelse.  
 
I slutet av 1800-talet började man att anlägga avloppsledningar, i först Göteborg och sedan 
Stockholm. Genom industrialiseringens förtjänst kunde man serietillverka vattenklosetter och 
dessa blev en allt vanligare syn i Europeiska storstäder. I Sverige hindrades dock utvecklingen 
av bakåtsträvande politiker som såg vinster för staden i att sälja avskräde från torrdassen till 
bönder som använde detta till gödsel. Först 1906 i Göteborg och 1909 i Stockholm 
installerades de första vattenklosetterna efter massiva påtryckningar från beresta stadsbor som 
sett dessa ute i Europa.  
Under tiden kring sekelskiftet var badrum mycket ovanliga och de få som fanns hittades hos 
mycket förmögna lägenhetsinnehavare i storstäderna. Detta påverkade materialvalen: Golven 
utfördes i påkostad italiensk klinker eller natursten som t.ex. marmor. Väggarna var ofta i 
ytbehandlat trä, t.ex. målad pärlspont.  
 
Under 1930-talet hade bara ett av fem hushåll tillgång till rinnande vatten och avlopp. 
Pådrivande, under den här perioden, var HSB som ville att badrum skulle bli en 
standardinrättning i deras nybyggnationer. Detta stötte dock på patrull och i publikationen 
”Praktiska och hygieniska bostäder” från 1921, som var en föregångare till de statliga 
byggnormer som senare utkom, står bland annat att läsa att de badrum som byggdes hos 
arbetarfamiljer förmodligen bara skulle komma att användas som förvaringsutrymmen och 
var således onödiga. Detta eftersom det fanns en gängse uppfattning om att arbetare inte 
badade.  
 
Detta motstånd gjorde att HSB istället utrustade bostäderna med särskilda duschrum. Dock 
växte dessa med tiden och under 1930-talet blev badrum en standardfacilitet i HSB-byggda 
hus. Från 40-talet och framåt blev badrum än vanligare och togs även med i de statliga 
byggnormerna som ett standardutrymme i ett modernt hushåll. 8  
 
Vad gäller bestämmelserna angående tätskikt i badrum står det inget i de tidiga byggreglerna. 
Det lilla som avhandlas där handlar istället om att våtrum ska ha fullgod ventilation. I 1946 
års upplaga av Anvisningar till Byggnadsstadgan, som innehåller de byggnadstekniska regler 
genom vilka Byggnadsstadgan ska tillämpas, står det endast att duschrum och klosettrum ska 
förses med utsugningskanaler (och eventuellt insugningskanaler) där fönster saknas.9  
 

                                                 
8 Andreasson, Ulf. När Lort – Sverige började bada – en berättelse om badrummets historia. Populär Historia, 
2009 
9 Kung. Byggnadsstyrelsen. Anvisningar till byggnadsstadgan. 1946 
 



 
 

6 
 

År 1960, då nya regler för tillämpning av 1959 års byggnadsstadga utfärdades, nämns skydd 
mot fuktgenomträngning för första gången i de Svenska statliga byggreglerna. Där står att 
läsa:  
Golv i lokal som spolas med vatten, t.ex. badrum, tvättstuga och urinoar, utföres vattentät, om 
så erfordras för att skydda underliggande byggnadsdelar och utrymmen. Där golvbrunn 
anordnas, lägges golvet och dess fuktisolering i lutning mot golvbrunnen.  
Anm. Väggar i bad- och duschrum och andra lokaler där väggarna utsättes för 
vattenspolning bör göras vattenavvisande. 10 
 
I övrigt behandlas enbart utförseln av fukt, dvs. ventilation, precis som i föregående utgåva av 
byggnadsreglerna. Vad gäller badrummens ytskikt var fortfarande kakel och klinker de 
byggnadsmaterial som fanns att tillstå.11  
 
I början av 1960-talet introducerades plastmattan i Sverige. Detta var en flexibel matta av 
PVC-plast som tillverkades i våder av olika bredd av golvföretaget Tarkett.12 
 
Nästa uppsättning byggnadsregler kom år 1967 och här har man utökat regler till krav på 
fukttäthet gällande både golv, väggar och tak. Golv och väggar ska, i utrymmen som kan 
komma att utsättas för vattenspolning, utföras med vattentäta ytskikt. Krav ställs även på att 
väggarnas ytskikt ska anslutas till golvets på ett sådant sätt att vatten inte kan komma under 
golvets ytskikt. Det nämns även att erforderligt fall ska finnas till golvbrunn, utformat på ett 
sådant sätt att stillastående vatten ej kan förekomma. Vad gäller takets utförande så föreskrivs 
att ångspärr ska användas under ytskiktet, om ytskiktet är av ett sådant slag som kan suga upp 
vatten och utveckla röta.13 
 
1975 års byggregler för våtrum är samma som de för 1967, med undantaget att man här 
specificerat hur mycket golvets vattentäta ytskikt ska vara uppdraget mot anslutande ytskikt 
(50mm vid vägg och 20mm vid dörrtröskel).14 
 
I 1980 års regler har man lagt till att även våtrumtakets ytskikt ska utföras i vattentätt material 
om inte vattnet kan avledas på sådant sätt att fukten avdunstar. 15 
 

 

 

 

 

 
 

                                                 
10 Kung. Byggnadsstyrelsen. Anvisningar till byggnadsstadgan. 1960, s.111 
11 Kung. Byggnadsstyrelsen. Anvisningar till byggnadsstadgan. 1960 
12 Bach, Lone-Pia. De nya golvmaterialen. Byggnadskultur. 2001 
13 Statens Planverk. SBN 67. 1967 
14 Statens Planverk. SBN 1975. 1975  
15 Statens Planverk. SBN 1980. 1980 
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2.2 Branschreglerna utformas 
 
Under 1970-80 talet märkte man att antalet försäkringsärenden gällande fuktskador i våtrum 
ökade. År 1976 uppkom runt 64 000 skador, till ett värde av omkring 300 miljoner kronor.  
Försäkringsbolagen, som hade ett branschgemensamt samarbetsorgan vid namn 
Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté, beslöt då att man var tvungen att åtgärda 
detta problem eftersom kostnaderna var för höga. Organisationen utfärdade en rapport, 
Vattenskador i villor och flerfamiljshus, vilken rönte stor uppmärksamhet och öppnade upp 
för samtal mellan försäkringsbolagen och berörda parter inom byggsektorn. Dock fortsatte 
antalet vattenskador att öka och försäkringsbolagens kostnader med dem.  
 
År 1986 uppgick antalet skador till 110 000 till en kostnad av 1,4 miljarder kronor. I och med 
detta beslöts att en ny utredning av badrummens fuktproblematik måste göras. År 1987 kom 
rapporten Vattenskador i Byggnader. Denna rapport visade att vissa typer av skador hade 
minskat i omfattning, till följd av 1976 års rapport. Dock hade de skador som orsakats av 
konstruktionsfel i våtrum ökat.  
Även denna rapport rönte stor uppmärksamhet i byggbranschen och ledde till bildandet av 
branschorganisationerna Byggkeramikrådet (BKR) och Golvbranschens våtrumskontroll 
(GVK). Även Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) bildades.16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
16 Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté. Vattenskador i byggnader. 1987 
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2.3 Branschorganisationer 
 
Genom försäkringsbolagens rapporter och dialog med de berörda delarna av byggbranschen 
växte ett antal branschorganisationer fram. Deras mål är att verka för att säkerställa korrekta 
arbetsmetoder, ändamålsenliga material och särskilda kvalitetssäkringssystem. Dessa 
organisationer har sedan tagit fram egna branschregler baserade på dessa kriterier.17 
 
Denna branschpraxis innebär i praktiken att dessa branschgemensamma regler måste följas 
under uppbyggnad eller renovering av ett våtrum för att försäkringar ska gälla, och högsta 
försäkringsbeloppet utbetalas, vid händelse vattenskada i våtutrymmet. Konstruktion av 
våtrum (nybyggnation eller renovering) ska vara utfört av en fackman, eller 
fackmannamässigt utfört av en privatperson, då branschreglerna efterföljs.18 
 
Samtliga branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets byggregler (BBR) som är en 
samling föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Boverket. Boverket är en statlig 
förvaltningsmyndighet vars påbud bygger på de bestämmelser som anges i Plan- och 
bygglagen (PBL).19 Branschorganisationerna arbetar gemensamt för att testa och godkänna 
tätskiktsprodukter. 

2.3.1 Branschorganisationer inom våtrumsbyggande 

 
BKR (Byggkeramikrådet) 
Bildades år 1989 av PER (Plattsättarentreprenörernas Riksförening) och KAF 
(Kakelföreningen). Organisationen har som syfte att främja den tekniska utvecklingen samt ta 
till vara kunskaperna från berörda leverantörer och entreprenörer vad gäller utformandet av 
badrum med keramiska ytskikt. De auktoriserar även företag i enlighet med de branschregler 
som de tar fram och provar vätskebaserade tätskikt och tätskikt av folietyp.20 
 
GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) 
Organisationen bildades år 1988 av GBR (Golvbranschen), VVS Företagen, SBC (Sveriges 
Bostadsrättscentrum), SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Svensk Försäkring, 
Riksbyggen, HSB Riksförbund och Fastighetsägarna Sverige. Organisationen har som syfte 
att motverka utvecklingen av ökande vattenskador i våtrum och sprida den kunskap stiftelsens 
medlemmar besitter, samt att auktorisera företag. GVK är inriktad på både plast (både som 
ytskikt och tätskikt) och keramik (från och med juni 1995).21 
 
Säker Vatteninstallation 
Har som uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschregler som behandlar 
rörinstallationer och monteringar i våtrum. Organisationen samarbetar med både GVK och 
BKR. Organisationen verkar även för att kontrollera och auktorisera rörläggningsföretag.  
Man syftar till att minska antalet vattenskador, motverka spridning av legionella samt 
motverka förgiftning och brännskador. Organisationen består av en lång rad aktörer 
verksamma inom rörinstallationsbranschen.22 

                                                 
17 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen. 1993 
18 Säker Vatteninstallation. Branschregler säker vatteninstallation. 2005 
19 http://www.boverket.se/sv/om-boverket/ Access 2014-12-16  
20 http://www.bkr.se/om-bkr.aspx Access 2014-12-16  
21 https://www.gvk.se/om-gvk  Access 2014-12-16 
22 http://www.sakervatten.se/om-oss Access 2014-12-16 



 
 

9 
 

Måleribranschens våtrumskontroll (MVK)  
MVK verkar för att måleriföretagens våtrumssystem ska vara godkända enligt MVK:s krav. 
De auktoriserar även målare som utbildats i deras egna framtagna branschregler. MVK 
består av Målaremästarna, Måleriföretagarna och Sveff (Sveriges färgfabrikanters förening) 
samt diverse färgtillverkare.23 
 

2.3.2 Övriga organisationer 

 
Vattenskadecentrum 
Vattenskadecentrum är en organisation som drivs av en rad olika företag: IF, Folksam, Dina 
Försäkringar, Länsförsäkringar, Trygg Hansa, BKR, GVK, MVK, Säker Vatteninstallation 
och VVS Företagen. 
 
Organisationen har som syfte och mål att minska antalet vattenskador i både omfattning och 
kostnad. För att uppnå detta utfärdar organisationen vattenskadeundersökningar som sedan 
presenteras i rapportform. Kunskapen som fås av dessa rapporter ska bidra till att 
byggmetoder, material och branschutbildning styrs i en positiv riktning. 
 
I dessa rapporter visas omfattning och skadefördelning för vattenskador. 
Rapportunderlagen fås genom att organisationens ingående försäkringsbolag rapporterar in 
undersökta och besiktigade vattenskador enligt en checklista.  
 
Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) 
Sveriges tekniska forskningsinstitut är ett bolag som bl.a. arbetar med forskning, mätningar, 
kvalitetssäkringar och certifieringar av produkter. Kundkretsen består av både svenska och 
internationella företag, branschråd och myndigheter.24  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

                                                 
23 http://vatrumsmalning.se/startsida/om-mvk/ Access 2014-12-16 
24 http://www.sp.se/sv/about/Sidor/default.aspx Access 2015-02-28 
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3 Fukt  
 
Enligt BBR:s regler ska byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller 
mikrobiell tillväxt som kan påverka hygien och hälsa. Ej heller får fukthalten i en 
byggnadsdel passera högsta tillåtna fukthalt för byggnadsdelens ingående material, om detta 
kan påverka hygien och hälsa. I våtrum ska därför golv och väggar som kan utsättas för 
vattenbegjutning utrustas med ett tätskikt. Det fukttillstånd där ett materials avsedda funktion 
inte uppfylls, eller då mikrobiell tillväxt sker, kallas för kritiskt fukttillstånd.25   
 
 

3.1 Fukt i badrum 
 
Fuktproblematiken i badrum består dels i att vatten hamnar på väggar och golv. Där kan 
vatten orsaka problem då det transporteras genom fogmassan till fästmassan genom 
kapillärsugning. Ett annat problem är vattenånga som transporteras in i vägg- eller 
golvkonstruktioner genom konvektion och diffusion och där kan orsaka mikrobiell tillväxt.26  
 
För att hindra skadlig vatten- och ångtransport, genom det keramiska ytskiktet till underlaget, 
ska väggar och golv ha ett tätskikt bakom det keramiska ytskiktet. Detta tätskikt måste ha ett 
tillräckligt högt ånggenomgångsmotstånd för att förhindra fukttransport längre in i 
konstruktionen. Enligt BBR ska tätskikt ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst  
1 000 000 s/m.27 
 
Kapillärsugning, konvektion och diffusion är processer som alla kan pågå samtidigt i ett 
material. Det är inte säkert att alla fukttransporter går i samma riktning, utan dessa kan 
motverka varandra vilket är positivt då detta kan minska graden av nedfuktning av ett 
material. Fukttransporter som går i samma riktning är således negativa och ökar 
nedfuktningen.28    
 

3.1.1 Kapillärsugning  

Då fukthalten i ett finporigt material överstiger materialets kritiska fukttillstånd bildar vattnet 
i porerna ett sammankopplat system. Då sker fukttransport genom materialet.29 I badrum sker 
detta då fogmassan mellan de keramiska plattorna begjuts med vatten. Då transporteras fukten 
till den underliggande fästmassan. I ett badrum som används normalt är alltid fästmassan i 
duschplatsen blöt. Om det bakomliggande tätskiktet är otätt kan då fukt komma till tätskiktets 
underlag och där eventuellt orsaka mikrobiell tillväxt, beroende på vad det är för material som 
används.30  
 
 

                                                 
25 Boverket. Boverkets författningssamling. 2014 
26 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar. 2006 
27 Boverket. Boverkets författningssamling. 2014 
28 Petersson, Bengt-Åke. Byggfysik inkl. ljud och brand. 2008 
29 IBID 
30 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar. 2006 
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3.1.2 Konvektion 

Konvektion innebär att vattenånga transporteras av luftströmmar som beror av 
lufttrycksskillnader. Lufttrycksskillnader i badrum kan orsakas av ventilation och 
temperaturskillnader.31 I badrum är fukt från konvektion inte ett stort problem men kan orsaka 
fuktproblem då det är hål i tät- och ytskikt.32 
 

3.1.3 Diffusion 

Diffusion är då vattenånga strävar efter att utjämna skillnader, dvs. transporteras från hög 
koncentration till låg koncentration. I badrum som används normalt sker alltid diffusion, inte 
bara då duschning sker. Detta beror av att fästmassan bakom de keramiska ytskikten alltid är 
blöt. Diffusionen pågår tills fästmassan har torkat ut. För att hindra fukt från att diffundera till 
underlaget måste ett tätskikt appliceras på underlaget. Diffusion går dock inte att stoppa helt, 
men processen saknas ned av ett tätskikt. Tätskiktets förmåga att stå emot vattenånga beror av 
dess ånggenomgångsmotstånd. Ånggenomgångsmotståndet är ett mått på ett materials täthet 
mot vattenånga. Ju högre ånggenomgångsmotstånd, desto bättre motstånd mot vatten i 
ångfas.33  
 
Då en yttervägg finns i ett badrum uppstår ett särskilt problem avseende diffusion. Detta beror 
på att ytterväggar innehåller en ångspärr i form av plastfolie som ligger närmast den inre 
beklädnaden. Plastfolien finns för att hindra ångtransport längre ut i konstruktionen där 
vattenångan kan kondenseras då den möter kallare luft. Plastfolie har ett högre 
ånggenomgångsmotstånd än tätskiktsprodukter och detta gör att diffusionen då stannar av och 
fukt ackumuleras i underlaget mellan tätskiktet och plastfolien. Om underlaget är av organiskt 
material, som exempelvis pappersbeklädda gipsskivor, kan detta orsaka skador i form av 
mikrobiell tillväxt. 
Diffusion kan även ske av byggfukt. Detta kan inträffa då vätskebaserade tätskikt används.34   
 
   

                                                 
31 Petersson, Bengt-Åke. Byggfysik inkl. ljud och brand. 2008 
32 Agn, Christoffer. Svårt att fuktsäkravåtrum som ligger mot yttervägg. Husbyggaren, 2008 
33 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar. 2006 
34 Jansson, Anders. Tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor. Bygg & Teknik, 2006 
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4 Badrum med keramiska ytskikt  
 
De fakta som presenteras i detta kapitel bygger på de senaste anvisningarna ur BKR:s och 
GVK:s branschregler. 
Med badrum avses både badrum och duschrum i denna rapport. 
 

4.1 Definition av våtrum 
 
Enligt BBR ska ett utrymme som kontinuerligt utsätts för vattenbegjutning utrustas med ett 
vattentätt skikt. I badrum krävs normalt ett vattentätt skydd på både golv och väggar. I 
tvättstugor, toalettrum samt utrymmen där varmvattenberedare finns ska ett vattentätt skydd 
normalt finnas på golvet men behöver ej vara applicerat på utrymmets väggar. Övriga 
områden, som kan komma att utsättas för kondensvatten eller hög luftfuktighet, ska utföras 
med ett vattenavvisande ytskikt men behöver ej ha något bakomliggande tätskikt.35  
Alla dessa utrymmen betecknas som våtrum.36  
 

4.2 Badrummets våtzonsindelning 
 
Enligt de senaste branschreglerna, från både GVK och BKR, delas badrummet in i två olika 
våtzoner. Våtzonsindelningen gäller fuktkänsliga material och konstruktioner på väggar och 
golv. För massiva underlag, såsom betong och murverk, tillämpas inte krav på tätskikt utifrån 
våtzonsindelningen. 
Till Våtzon 1 räknas väggytor i duschplatsen samt 1m utanför denna, i båda riktningar. 
Duschplatsen anses vara 0,9 x 0,9 meter av GVK. Om en del av en yttervägg finns i Våtzon 1 
räknas hela väggen som Våtzon 1. Hela golvet räknas som Våtzon 1. Områdena utanför 
Våtzon 1 benämns som Våtzon 2. Badrummets tak tillhör inte någon våtzon.  
 
Våtzonerna är områden som ska tåla olika grader av vattenbelastning. Våtzon 1 mer och 
Våtzon 2 mindre. Båda våtzonerna ska förses med tätskikt, men vilken typ av tätskikt som är 
tillåtet var, samt vilket material 
tätskiktets underlag får utgöras av, avgörs 
genom våtzonsindelningen.37   
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                         

                                                 
35 Boverket. Boverkets författningssamling. 2014 
36 http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--
fuktsakerhetsprojektering/badrum-och-andra-vatrum-vid-nybyggnad/ Access 2015-02-07 
37 GVK. Säkra våtrum. 2011 

Figur 1: Våtzonsindelning i badrum. 
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4.3 Underlag och tätskikt 
 

4.3.1 Vägg – tätskiktets underlag 

Underlag kan vara massiva (exempelvis betong, tegel eller lättbetong) eller skivmaterial. 
Håligheter och liknande ska spacklas igen med mineraliskt bundet spackel. Det är även viktigt 
att man, vid behov, spacklar eller putsar massiva material för att få en yta där tätskiktet kan 
fästa ordentligt. 
 
Av skivmaterial finns det en mängd olika varianter. Det som är viktigt att beakta är dels 
skivans böjstyvhet och dels skivans formstabilitet avseende fuktpåverkan. Detta för att 
undvika deformationer som kan skada tätskikt och ytskikt. I detta avseende ska inte skivor av 
trä användas eftersom dessa sväller vid fuktpåverkan (träskivor kan dock användas under en 
fuktstabil skiva). Vad gäller böjstyvheten är en tumregel att denna minst ska motsvara den 
böjstyvhet som uppnås av en 13mm standardgipsskiva monterad på 70mm byggreglar med 
högst c/c-mått 450mm. Om kaklet är för tungt gentemot skivans böjstyvhet kan skivan bukta 
och därmed tät- och ytskikt skadas. Om större c/c mått ska användas måste således en till 
skiva monteras på den andra för att öka böjstyvheten så att konstruktionen klarar av att uppta 
ytskiktets belastning.38 
 
Var olika skivmaterial får placeras i ett våtrum beror av i vilken våtzon dessa ska monteras 
samt vilken typ av tätskikt som ska användas. Detta betyder således att skivmaterialet väljs 
utefter vilken fuktpåverkan det ska klara av. Exempelvis får en pappersbeklädd gipsskiva 
endast användas i Våtzon 2 om tätskiktet är av vätskebaserad typ (under förutsättning att 
tätskiktets ånggenomgångsmotstånd är tillräckligt högt). Om istället plastmatta eller (i vissa 
fall) tätskiktsfolie väljs, som båda har högt ånggenomgångsmotstånd, får gipsskivan även 
monteras i Våtzon 1. Anledningen till att pappersbeklädda gipsskivor ej får användas, då 
tätskiktssystemets ånggenomgångsmotstånd är för lågt, är att den tillskjutande fukten då kan 
göra att dessa kan angripas av pappersmögel.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
39 GVK. Säkra våtrum. 2011 
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Det finns en mängd olika typer av skivor som går under benämningen ”våtrumsskivor”.  
Dessa har särskilt hög fuktresistens och klarar således en viss fuktpåverkan utan att de 
deformeras eller angrips av mikrobiell tillväxt. Exempel på denna typ av skivor är: 
glasfiberbelagda gipsskivor40 (Figur 2) och polystyrenskivor med cementbundet glasfibernät41 
(Figur 3). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                 
 
 

   Figur 2: Våtrumsgips.                                                     Figur 3: Polystyrenskivor. 
    
 
Nackdelen med många våtrumsskivor, gentemot kartongbeklädda standardgipsskivor, är att 
dessa är dyrare i inköp, tyngre att hantera, och kan avge skadliga partiklar vid bearbetning. 
Exempelvis kan våtrumsgips fälla glasfiberpartiklar, vilka kan orsaka irritation i näsa och 
svalg samt näsblod.42                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 http://www.gyproc.se/produkter/glasroc+kompositskivor/v%C3%A5trumskompositskivor/produktinformation 
Access 2015-02-09 
41 http://www.bacboard.se/v%C3%A5trumsskivor Access 2015-02-09 
42 https://www.gvk.se/branschregler/fragor-och-svar Access 2015-02-09 
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4.3.2 Golv – tätskiktets underlag 

Underlag kan vara av massivt material (betong eller lättbetong) eller skivmaterial. 
Skivmaterial ska vara av ej fuktkänsligt, organiskt material (exempelvis kartonggips) då 
denna typ av material kan angripas av mögel. 
 
Det är viktigt att hela golvunderlaget får ett fall som lutar mot golvbrunnen för att kunna leda 
vatten dit. Fallet byggs vanligen genom att golvspackel appliceras på underlaget och bearbetas 
tills erforderligt fall har uppnåtts.  
Fallet ska vara 1:150 – 1:50 (7-20mm/m) i duschplatsen samt 1:500 – 1:100 (2-10mm/m) på 
övriga golvytor. Anledningen till att det finns en övre gräns är för att motverka halkrisk. 
Bakfall får inte förekomma någonstans i konstruktionen.43 
 
Det finns en mängd olika spackelprodukter på marknaden. Det centrala är att spacklet är 
mineraliskt bundet. Det underliggande materialet kan behöva primas innan spackel påförs och 
spacklet kan behöva primas innan efterföljande tätskikt påförs. Primer är ett flytande medel 
som binder damm och lösa partiklar och bereder god vidhäftning åt nästföljande skikt.44 
 
 
Konstruktionsexempel  
En vanlig golvkonstruktion i våtrum (och även andra rum i framförallt villor) är träbjälklag 
(som max. tillåts hålla c/c 600mm) belagt med 22mm tjocka golvspånskivor av fukttrög 
kvalitet. Om ytskiktet ska bestå av keramiskt material måste dock spånskivorna förstärkas 
avseende svikt och träbjälklagets fuktrörelser. Detta kan göras med flera åtgärder:  
 
Ett sätt är att golvspånskivorna beläggs med formstabila skivor som limmas och skruvas mot 
golvspånsunderlaget, t.ex. våtrumsskivor. Dessa spacklas sedan för att få ett fall mot 
golvbrunnen.45 
Ett annat alternativ är att applicera ett skikt av avjämningsmassa, t.ex. flytspackel, på 
golvspånskivorna. 
Fall kan sedan utföras direkt i detta skikt, efter det torkat till en arbetbar konsistens. 
Avjämningsmassan ska armeras med punktsvetsat stålnät, även kallat rotnät (Figur 4).46  
 
 

 
Figur 4: Golvkonstruktion med golvavjämning på golvspån.  
                                                 
43 GVK. Säkra våtrum. 2011 
44 http://www.weber.se/golvavjamning/produkter-och-system/avjamningsmassor/weberfloor-4320-fibre-flow-
rapid-dr.html Access 2015-02-10 
45 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
46 GVK. Blandning och applicering av avjämningsmassa. Youtube, 2012 
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Ett alternativ, då man inte använder golvspånskivor, är att fylla upp utrymmet mellan 
golvbjälkarna med lättfyllnadsmassa (Figur 5) som sedan begjuts med armerad 
avjämningsmassa på samma sätt som då golvspånskivor utgjorde underlag i föregående 
exempel.47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Applicering av lättfyllnadsmassa i golvbjälklagsfack. 
 
 
Avjämningsmassa ska påföras i ett skikt om minst 12mm. Om golvvärme (el- eller 
vattenburen) ska användas i konstruktionen ska skiktet vara tjockare. Golvvärmeslingorna 
läggs direkt på underlaget (spånskivor samt armering, eller lättfyllnadsmassa samt armering) 
och begjuts sedan med avjämningsmassa.48 
 
Övriga produkter  
Det finns även skivor med färdigt fall, s.k. fallskivor. Dessa kan vara träskivor med fräst 
golvlutning. I entreprenader där stora volymer köps in kan dessa levereras som prefabricerade 
element.49 
 

4.4 Tätskikt 
 
Tätskiktets uppgift är att skydda den underliggande konstruktionen mot fukt och väta som kan 
orsaka deformationer och mögel. Eftersom keramiska konstruktioner i sig inte är vattentäta 
krävs att ett bakomliggande vattentätt skikt finns under ytskiktet. Vilken sorts tätskikt som ska 
appliceras var beror av underlagets material samt i vilken våtzon materialet ska sättas. 
Tätskiktets fuktavvisande förmåga mot vattenånga beror av dess ånggenomgångsmotstånd, 
som mäts i sekund per meter (s/m), och dess vattentäthet. Ju högre ånggenomgångsmotstånd, 
desto bättre motstånd mot vattenånga.  
 
De tätskikt som behandlas i branschreglerna är: tätskiktsfolie, plastmatta, vätskebaserade 
tätskikt samt vattentäta skivor. I tätskiktssystemen ingår dessutom förseglingar. Dessa är 
förstärkningar av tätskiktet som utgörs av remsor, manschetter och andra detaljer. Deras 
uppgift är att överbrygga rörelser i underlaget som är större än vad tätskiktet klarar av att ta 
upp. Dessa ska placeras i bl.a. vinklar, hörn och rörgenomförningar.50  

                                                 
47 GVK. Applicering av lättfyllnadsmassa. Youtube, 2012 
48 GVK. Säkra våtrum. 2011 
49 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=2804 Access 2015-02-10 
50 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
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4.4.1 Tätskikt av folietyp 

Tätskiktsfolie är en vattentät matta med ett högt ånggenomgångsmotstånd som levereras på 
rulle. Det finns en rad olika tillverkare som tillhandahåller egna monteringsanvisningar men 
oftast limmas den mot underlaget med ett produktanpassat folielim som även fungerar som 
tätskikt och används till skarvförsegling mellan folievåder och tätning av förseglingar  
(Figur 6).51  
Tätskiktssystem av folietyp får användas på alla godkända underlag (restriktioner gällande 
kartongbeklädda gipsskivor finns) och i båda våtzonerna (utom undantag på sida 18). 
Tätskiktstypen lämpar sig väl då framtida reparationer eller underhåll kan komma att krävas i 
underlaget. Tätskiktet ska påföras så fuktsäkert som möjligt. Detta innebär t.ex. att det ska 
överlappa golv och väggar och att folievåder inte bör skarvas i hörn. Samma folietyp används 
på både golv och väggar.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Förseglingar finns som inner- och ytterhörn, remsor (Figur 7) samt manschetter (Figur 8). 
Dessa ska påföras där ytterligare förstärkningar av tätskiktet krävs, exempelvis i övergångar 
mellan material, över utskjutande rör och i golv/vägg-hörn.53 De limmas på tätskiktsfolien 
med folielim och förseglas med densamma därefter.54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Skarvförsegling med tätremsa.                   Figur 8: Rörmanschetter. 

                                                 
51 http://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/produkter-och-system/tatskikt/webertec-folie.html  
Access 2015-02-11 
52 GVK. Säkra våtrum. 2011 
53 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
54 http://www.weber.se/plattsattning-tatskikt/produkter-och-system/tatskikt/webertec-folie.html  
Access 2015-02-11 

Figur 6: Applicering av tätskiktsfolie med lim/förseglingsmassa. 
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4.4.2 Plastmattor 

Tätskikt av plastmatta kan användas som ytskikt och tätskikt på både golv och väggar i båda 
våtzonerna (utom nedanstående undantag). Det kan appliceras på alla godkända underlag med 
viss reservation för mycket täta underlag där plastmattan då kan komma att vidhäfta dåligt. 
Olika produkter för golv och väggar finns. 
 
Plastmattor lämpar sig väl i konstruktioner där framtida underhåll och reparationer kan 
komma att krävas. De limmas på underlaget och mattan värms med värmepistol, till elastiskt 
tillstånd, varpå den viks in i hörn samt påförs utskjutande rör så att det blir ett uppvik på röret. 
Inga separata förseglingar krävs. Mattvåder på golv skarvas med trådsvetsning och inga 
ytterligare skarvförseglingar ska göras. Plastmatta på golv viks upp på väggen så det blir ett 
överlapp.55 
 

 
 
                
 
 

 

 
 
 

Figur 9: Applicering av plastmatta på vägg. 

 

4.4.3 Undantag – tätskikt av folietyp och plastmatta 

Då massiva golvunderlag ligger i direkt markkontakt, och tillskjutande fukt finns i  
konstruktionen, ska tätskikt av plastmatta eller 
folietyp ej appliceras på hela golvet. Dessa 
tätskiktstyper har ett högt ånggenomgångsmotstånd 
och underifrån kommande fukt kan därför då 
kondenseras under tätskiktet.  
 
Denna problematik är vanlig i äldre hus då dessa 
ofta inte har någon utvändig isolering och/eller 
något kapillärbrytande skikt under bottenplattan.56   
 
 
                           
                                                                                        Figur 10: Tillskjutande markfukt.                                                                                       

                                                 
55 GVK. Säkra våtrum. 2011 
56 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
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4.4.4 Vätskebaserade tätskikt 

Vätskebaserade tätskikt är flytande gummimassor som rollas eller penslas på underlaget. 
Dessa produkter har ett lägre ånggenomgångsmotstånd än tidigare nämnda tätskiktssystem. 
Detta innebär att de endast får användas i Våtzon 2 om underlaget är av skivmaterial. De får 
dock användas i Våtzon 1 (på både golv och väggar) om underlaget är massivt, t.ex. betong, 
då denna typ av underlag är mer okänslig för fukt avseende deformationer och mikrobiell 
tillväxt.  
Vätskebaserade tätskikt finns både som tjockflytande massor (deformationsupptagande) och 
tunnflytande dispersioner (ej deformationsupptagande). De har varit mycket vanliga som 
tätskikt under keramiska ytskikt förr, innan tätskiktsfolie introducerades omkring 2007. På 
väggar användes då tjockflytande tätskikt på massiva underlag och tunnflytande dispersioner 
användes på formstabila skivunderlag. På golv användes tjockflytande tätskikt. 57  
 
Deformationsupptagande förmåga innebär att tätskiktet är elastiskt. Då massiva material, så 
som betong, har avsevärt lägre elasticitetsmodul än kakel innebär detta att tätskiktet som 
appliceras på det massiva materialet måste vara deformationsupptagande (elastiskt). Detta för 
att brott i tätskiktets vidhäftning till underlaget inte ska ske då det massiva underlaget 
deformeras.58  
 
Vätskebaserade tätskikt kan även användas då tillskjutande fukt finns i en marknära 
golvkonstruktion (se undantag på sida 18).59 Det finns då specialprodukter av vätsketyp som 
är lämpliga som tätskikt på sådana konstruktioner. Det finns även vätskebaserade tätskikt av 
dispersionstyp som är målningsbara med vattentät våtrumsfärg.60  
Branschorganisationen MVK behandlar bestämmelser gällande målning i våtrum. 
 
För att uppnå fullgod täthet ska de vätskebaserade tätskikten rollas, eller penslas, på 
underlaget i flera omgångar (Figur 11). De vätskebaserade tätskikten är färgade för att man 
ska kunna se hur många skikt som har applicerats. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Applicering av vätskebaserat tätskikt på massiva underlag. 
 
Till de vätskebaserade tätskikten tillkommer förseglingar av samma typ som för tätskikt av 
folietyp. 61 

                                                 
57 GVK. Säkra våtrum. 2011 
58 BKR. Keramiska golv- och väggkonstruktioner. 2012 
59 https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatskebaserade-tatskikt Access 2015-02-11 
60 Weber. Tec Dispersionssystem. 2013 
61 https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/vatskebaserade-tatskikt Access 2015-02-11 
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4.4.5 Vattentäta skivor 

Vattentäta skivor med skarvförsegling får uppföras på vägg i Våtzon 1 och 2. Dessa 
våtrumsskivor har ett inbyggt tätskikt och ingen ytterligare fuktsäkring behövs således.  
 
Skivorna kan exempelvis sättas på underlag av reglar eller på godkända skivmaterial. Därefter 
kan fästmassa och keramiskt ytskikt appliceras.  
Skarvar och rörgenomförningar ska förseglas enligt tillverkarens anvisningar.62 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 12: Vattentät skiva med skarvförseglingar samt efterföljande  
fästmassa och keramiskt ytskikt.  

 

4.4.6 Äldre typer av tätskikt 

Innan de första branschreglerna lanserades var det enbart Boverkets Byggregler som 
preciserade hur ett våtrum ska byggas. Dessa regler ställde krav på att tätskikt skulle finnas på 
golv där vattenspill förekommer samt på de delar av väggar som kan utsättas för 
vattenspolning. Reglerna angav dock ej specifikt vilka krav på vattenisolerande förmåga som 
tätskikten skulle uppbära.63  
 
De tätskikt som användes var tunnflytande dispersioner, olika typer av våttäta mattor, samt 
asfaltmembran, som var den vanligaste tätskiktstypen.64  Asfaltmembran består av två till tre 
lager asfaltpapp som överdragits med lager av flytande asfalt.65 
 
 
 
 

                                                 
62 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
63 Statens Planverk. SBN 1980. 1980 
64 Försäkringsbolagens byggreparationskommitté. Vattenskador i byggnader. 1987 
65 http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/bad-30/ Access 2015-02-19 
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Figur 15: Golvbrunn med monteringsplatta (röd). 

Figur 13: Rörgenomförning på vägg. 

4.5 Golvbrunn och rörgenomförningar 
 
Inga andra rörgenomförningar än för golvbrunn och avlopp får 
göras i golvet. I duschzonen får endast genomförning för 
blandare göras. Avloppsrör samt golvbrunn ska vara placerade 
på ett visst avstånd från väggen samt sticka upp från underlaget. 
Även avseende väggar finns bestämmelser om utskjutande 
avstånd samt avstånd mellan utskjutande rör. Rör ska även 
förseglas: under ytskiktet med en rörmanschett och i själva 
håltagningen med exempelvis silikon (Figur 13).   
 
 

 
 
Det finns ett undantag då en golvbrunn får placeras tätt 
mot vägg och det är då en s.k. väggnära golvbrunn 
används. Dessa måste då vara godkända, ihop med ett 
specifikt tätskikt, för denna typ av användning (Figur 14).  
Väggnära golvbrunnar möjliggör användande av större 
keramiska plattor än då traditionella runda golvbrunnar 
används.  

 
 
 
 
Golvbrunnen ska vara fast förankrad i underlaget. Om detta inte görs kan fuktrörelser och 
punktbelastningar förstöra tätskikt och röranslutningar.  
Förankringen kan göras med exempelvis en monteringsplatta (Figur 15).  
 
För att golvets tätskikt  
(med tillhörande 
brunnsmanschett) ska kunna 
anslutas tätt mot golvbrunnen 
måste brunnens kantfläns ligga 
i nivå med spackelytan.  
Om detta inte kan göras kan en 
förhöjningsring monteras, 
alternativt en brunn med 
förhöjd flänshals 
användas(Figur 17).66   
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 

                                                 
66 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014  

Figur 14: Väggnära golvbrunn. 
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Förutom då plastmatta utgör tätskikt ska golvbrunnen alltid förseglas med en 
brunnsmanschett. Denna placeras över brunnen (utan sil) och under tätskiktet. Därefter 
används en brunnsanpassad skärmall för att skära fram brunnen genom tätskiktet och 
brunnsmanschetten (Figur 16).  
Tätskikt och brunnsmanschett ska sedan vikas ned i brunnen och klämmas fast med en 
klämring (Figur 17) för att på så sätt få en vattentät anslutning mellan tätskiktet och 
golvbrunnen. Därefter trycks silen fast. När plastmatta används som tätskikt viks den in och 
kläms åt på samma sätt.67  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Golvbrunnens delar.  

 
Från och med 2007 ska äldre brunnar, tillverkade före 1990, bytas ut vid renovering. Detta för 
att de inte uppfyller de nya krav för typgodkännande som trädde i kraft vid den här tiden. 
Äldre golvbrunnar är framförallt mer anpassade för anslutning till ytskikt av plastmatta, och 
inte keramiska ytskikt.68 
 

                                                 
67 GVK. Montering av rör- och brunnsmanschetter. Youtube, 2012 
68 http://www.bkr.se/fragor-svar.aspx Access 2015-02-21 

Figur 16: Framskärning av                                           
golvbrunn genom tätskikt. 
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4.6 Keramiska ytskikt 
 
Till de keramiska ytskikten hör främst kakel och klinker. Kakel, som är glaserat lergods, 
används på väggar. Klinker är oglaserade plattor av stengods som kan användas på både 
väggar och golv. Detta för att klinker både har högre hållfasthet och slitstyrka än kakel.69  
Som tidigare nämnts är keramiska ytskiktskonstruktioner inte täta i sig själva. Vid 
vattenbegjutning sugs fukt kapillärt genom den porösa fogmassan och blöter ned den 
underliggande fästmassan. Vid normal användning av ett duschutrymme är fästmassan alltid 
blöt. Därför behövs ett underliggande tätskikt. Om exempelvis plastmatta hade använts som 
ytskikt istället hade inget ytterligare tätskikt behövts. Detta eftersom den är vattentät i sig 
själv, samt har hög ångtäthet, och således kan sättas direkt på underlaget. 
 
Kakel och klinker monteras genom att fästmassa appliceras på tätskiktet genom s.k. 
tunnskiktsteknik.  Detta innebär att fästmassan spåras med en tandspackel varefter de 
keramiska plattorna sätts dit (Figur 18). Ett mellanrum lämnas mellan plattorna som  
sedan fylls med fogmassa som i fuktigt tillstånd borstas in i mellanrummen (Figur 19).70 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En trend idag är att bygga stora badrum med stora keramiska plattor på golv. Dessa lämpar sig 
inte att lägga då traditionell, rund, golvbrunn ska användas. Detta eftersom  
fogsprånget (Figur 20) mellan plattorna då blir för stort när fall ska byggas.  
Tillsammans med väggnära golvbrunnar går stora plattor dock att använda.71  
 
Fogsprånget är ett mått på nivåskillnaden mellan intilliggande plattor. Tillåtna toleranser, som 
anges av branschreglerna, är specificerade i AMA från Svensk Byggtjänst .   
 
Exempelvis beräknas maximala tillåtna fogsprång för stora plattor, större än 150 mm i 
kantmått, som: (längd+bredd) +1mm ≤ 2mm.72                     
                                1000 
 
                                                         
  
                                                                                            

                                                 
69 http://www.kakelspecialisten.se/kakelsupporten/vad-aer-kakel Access 2015-02-11 
70 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014 
71 https://www.gvk.se/branschregler/golvbrunn/vaggnara-golvbrunnar Access 2015-03-05 
72 BKR. Riktlinjer för färdigt utförande. 2012 

Figur 18: Fästmassa och tandspackel. Figur 19: Fogmassa och fogplatta. 

Figur 20: Fogsprång.  
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4.7 Regelefterlevnad 
 
Både GVK och BKR auktoriserar företag till att utföra våtrumsbyggnationer genom sina 
respektive branschregler. Auktorisationen innebär att fackmannamässigt byggande av våtrum 
säkerställs hos de branschanslutna företagen. För att ett företag ska kunna bli auktoriserat 
krävs att man genomför utbildningar, både för montörer och arbetsledning, genom respektive 
branschorganisation. De som genomgått erforderliga utbildningar erhåller då behörighet att 
bygga våtrum enligt respektive branschorganisations utfärdade branschregler. Behörigheten 
styrks bl.a. med fotolegitimation. 
 
För att ett företag ska få behålla sin auktorisation krävs att företaget efterlever de regler som 
respektive branschorganisation fastslagit. Dessa innebär exempelvis att man ska följa 
branschregler och rekommendationer, kontrollera utförda arbeten enligt av respektive 
branschorganisation uppställda krav och att företaget ska anmäla färdigställda våtrumsarbeten 
till den branschorganisation företaget är anslutet till. Vid slutfört arbete överlämnas ett 
kvalitetsdokument till beställaren som intygar att byggandet utförts enligt respektive 
branschregler.  
GVK utför även stickprovskontroller hos auktoriserade företag för att säkerställa att deras 
branschregler följs.7374  
 
Både GVK och BKR avråder från ”gör det själv”-arbeten. Dock är det inte förbjudet. Kravet 
är att respektive branschregler följs och att monteringarna utförs fackmannamässigt.   
 
Genom att anlita ett branschauktoriserat företag säkerställer beställaren att full ersättning 
utbetalas av försäkringsbolaget vid händelse av skada. Detta eftersom att samtliga 
försäkringsbolag har som villkor att gällande branschregler ska ha följts för att full ersättning 
ska utbetalas.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 BKR. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. 2014  
74 GVK. Säkra våtrum. 2011 
75 https://www.gvk.se/arbeta-med-vatrum/fore-arbetets-utforande Access 2015-02-22 
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5 Branschreglernas utveckling – sammanfattning  
 
Kapitlet innehåller sammanfattningar av de branschregler, rörande keramiska ytskikt, och de 
vattenskaderapporter som utfärdats genom åren. Underlaget till detta kapitel hämtas ur Bilaga 
1 (BKR:s branschregler), Bilaga 2 (GVK:s branschregler) och Bilaga 3 (vattenskaderapporter 
utfärdade av Vattenskadecentrum). Referenser återfinns i dessa bilagor. Uppgifter i detta 
kapitel, som inte kommer från bilagorna, anges som fotnot.  
 
 

5.1 Åren mellan 1987 – 2004 

5.1.1 Vattenskaderapport 1987 

 
Omfattning 
Rapporten visar ett stort antal vattenskador, 13077 st. Majoriteten av dessa, 63 %, uppstår i 
villor.  
36 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. 
Fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv är jämn, 52 % 
mot 48 %. 
 
Väggar 
De flesta läckageskadorna på vägg uppstår då kakel används som ytskikt, 37 %.  
De främsta skadorna som drabbar kakelväggar är: läckage genom tätskiktet, 36 %, och att 
tätskikt saknas helt. Faktum är att nära hälften av de vattenskadade kakelväggarna helt saknar 
tätskikt. Detta beror på att tätskikt i väggkonstruktioner inte var ett krav från BBR vid den här 
tiden.76  
33 % av de läckande tätskikten är av membranisolering, som var den primära tätskiktstyp som 
användes. Vattenskador som uppstår i anslutningen mellan vägg och golv, samt 
rörgenomförningar, uppgår till 11 % respektive 6 % av antalet vattenskador på kakelväggar. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, hela 70 %. 
Keramiska material står för 24 % av läckageskadorna.  
De främsta skador som drabbar golv med keramiska ytskikt är: läckage genom tätskiktet,  
38 %, och att tätskiktets anslutning till golvbrunn av gjutjärn är otät, 35 %.  
 
Endast 10 % av läckageskadorna hos keramiska ytskikt härrör från att tätskikt helt saknas. Att 
tätskikt ska finnas på golv var ett krav från BBR.77  
Membranisolering står för 80 % av läckageskadorna. Detta var, liksom för väggar, den 
tätskiktstyp som primärt fanns att tillgå. Vattenskador som uppstår i anslutningen mellan vägg 
och golv uppgår till 11 % av antalet vattenskador på golv med keramiska ytskikt. 

 

 

                                                 
76 Statens Planverk. SBN 1980. 1980 
77 Ibid. 
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5.1.2 Branschregler 

 
1988  
De stora skadeantalen hos våtrum fick till följd att branschregler, som bättre reglerade 
våtrumsbyggandet, togs fram. Först ut av branschreglerna som reglerar keramiska ytskikt var 
BKR:s regler, som lanserades 1988. Det bör nämnas att även GVK även utfärdade 
branschregler år 1988. Dessa gällde dock enbart ytskikt av plastmatta.  
 
BKR:s regler behandlar endast väggar och gör gällande att tätskikt måste finnas under kaklet i 
duschzonen, samt vid tvättställ och tvättmaskin, men inte på övriga ytor. 
Vattenskaderapporten från 1987 visade tydligt att problem med tätskiktet fanns då nära 
hälften av kakelväggarna saknade underliggande tätskikt. Branschreglerna går dock, trots 
detta, inte längre än BBR då de anger att tätskikt ska finnas på de ytor som utsätts för 
vattenspolning och vattenspill.  
 
Branschreglerna anger ej närmare vilka typer av tätskikt som ska användas, trots att läckande 
tätskikt var ett stort problem med 36 % av vattenskadorna hos kakelväggar. Inte heller anges 
hur vida förseglingar ska sättas i utsatta områden. 
 
1993 
Nya BKR-regler lanserades 1993. Dessa gäller fortfarande enbart väggar. Den mest noterbara 
förändringen mot 1988 års branschregler är att tätskiktstyperna har preciserats. 
Membranisolering ska inte användas utan vätskebaserade tätskikt, antingen tunnflytande eller 
tjockflytande, ska appliceras beroende av underlag. Även förseglingar och var de ska sättas 
(vid golvbrunn, mellan tätskikt på golv och vägg, hörn mm.) behandlas i dessa regler för 
första gången. 
 
 
1995   
År 1995 lanserade även GVK branschregler beträffande keramiska ytskikt. Dessa regler gäller 
vätskebaserade tätskikt och tätskikt av plastmatta, på både golv och väggar, med tillhörande 
förseglingar. Även BKR:s regler från 1995 gäller både golv och väggar och dessa behandlar 
vätskebaserade tätskikt.  
 
Enligt BKR ska tätskikt finnas på hela golvet och alla delar av väggarna i badrummet. GVK 
håller sig till Boverkets krav, dvs. att tätskikt ska finnas på de delar av våtutrymmet som 
utsätts för vattenspolning och vattenspill. Rekommendationen från GVK är dock att tätskikt 
bör finnas på alla vägg och golvytor i badrummet. Dessa regler kvarstår än idag. 
 
Båda branschreglerna anger att deformationsupptagande tätskikt ska finnas på golvet, dvs. 
antingen tjockflytande tätskikt eller plastmatta. På väggar kan tjockflytande tätskikt, 
tunnflytande tätskikt, eller plastmattor användas beroende av underlag. 
 
Båda branschreglerna ställer krav på tätskiktsunderlagets böjstyvhet. Eftersom keramiska 
ytskikt inte är elastiska och därför kan spricka om nedböjning eller utbuktning blir för stor, är 
detta relevant. Båda branschreglerna anger även att fall mot golvbrunnen ska finnas i hela 
badrummet. GVK anger att tätskikt av plastmatta på golv ska vikas upp mot vägg för att täta 
golv/väggvinkeln. Reglerna anger även att golvbrunn ska vara fast förankrad i underlaget och 
kunna anslutas till tätskiktet utan nivåskillnad. 
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1996 – 1999 
Nya branschregler, från både GVK och BKR, utkom 1996 och 1999. I dessa görs inga större 
förändringar mot föregående års upplagor. År 1996 anger GVK att minsta temperatur i 
underlaget ska vara +18°C då plastmatta används som tätskikt.  
 
BKR:s regler från 1999 anger att tätskikt ej ska användas på källargolv då tillskjutande 
markfukt finns i konstruktionen. GVK nämner dock inte detta undantag. BKR ställer även 
högre krav på golvbrunnar och anger att dessa ska bytas ut om de saknar klämring eller fläns, 
vilket GVK ej heller nämner.  
 
I 1995 års branschregler har i GVK:s angett att golvbrunn ska vara fast förankrad i underlaget 
och vara satt så att tätskiktet kan anslutas till brunnen utan nivåskillnad. Även BKR anger nu 
detta som krav i 1999 års regler.  
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5.1.3 Vattenskaderapport 2002 

 
Omfattning 
Rapporten visar 7382 st. vattenskador. Hela 86 % av dessa kommer från villor. Dock handlar 
merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
27 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv dominerar 
golvskadorna med 62 % av läckageskadorna. 37 % av de 7382 st. skadorna uppstår i badrum.  
 
Väggar 
Kakel dominerar bland ytskikten när det gäller läckageskadorna som uppstår på vägg, med  
49 %.  
De främsta skadorna som drabbar kakelväggar är: läckage genom tätskiktet, 51 %, och att 
tätskikt saknas helt, 21 %. 68 % av de läckande tätskikten är av typen vätskebaserade tätskikt 
eller membranisolering. Tätskikt av plastmatta uppgår till endast 5 % av de läckande 
tätskikten.  
Vattenskador som uppstår i anslutningen mellan vägg och golv, samt rörgenomförningar, 
uppgår till 9 % respektive 6 % av andelen vattenskador på kakelväggar. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 66 %. Keramiska 
material står för 31 % av läckageskadorna.  
 
De främsta skador som drabbar golv med keramiska ytskikt är: läckage genom tätskiktet,  
46 %, och att tätskiktets anslutning till golvbrunn av gjutjärn är otät, 19 %. Att skadeorsaken 
är att tätskiktets anslutning till golvbrunn av plast är otät uppgår till 17 %. Läckage i 
anslutningen mellan vägg och golv uppgår till 6 % av läckageskadorna hos golv med 
keramiska ytskikt. 
 
8 % av läckageskadorna härrör från att tätskikt helt saknas. Vätskebaserade tätskikt och 
membranisolering står för 82 % av läckageskadorna. Tätskikt av plastmatta uppgår till 9 %.  
Vattenskador som uppstår i anslutningen mellan vägg och golv uppgår till 6 % av antalet 
vattenskador på golv med keramiska ytskikt. 
 
Badrum 
Av de 2703 st. vattenskador som uppstår i badrum härrör 21 % från att tätskiktets anslutning 
till golvbrunnen läcker. Därefter kommer läckande rör på 20 %. Läckage genom tätskikt i 
vägg uppgår till 15 % och läckage genom tätskikt i golv uppgår till 13 %. Läckage i 
rörgenomförningar, 6 %. 5 % av skadorna beror av att tätskikt saknas helt. 
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5.2 Åren mellan 2005 – 2010 
 

5.2.1 Vattenskaderapport 2005 

 
Omfattning 
Rapporten omfattar ett underlag av 1253 st. vattenskador. Uppgifter om skadefördelning 
avseende olika bostadstyper saknas. Rapporten togs dock fram som ett komplement till 2002 
års vattenskaderapport, då det ansågs att denna saknade tillräckligt stort underlag gällande 
flerbostadshus. 2005 års vattenskaderapport bygger på uppgifter från sju bostadsföretag.  
 
37 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv dominerar 
golvskadorna med 67 % av läckageskadorna. Hela 53 % av de 1253 st. skadorna uppstår i 
badrum.  
 
Väggar 
Kakel är helt klart det vanligaste ytskiktet när det kommer till läckageskador på vägg med  
75 %.  
De främsta skadorna som drabbar kakelväggar är: läckage genom tätskiktet, 66 %.  
57 % av de läckande tätskikten är av typen vätskebaserade tätskikt eller membranisolering. 
Tätskikt av plastmatta uppgår till 21 % av de läckande tätskikten. Läckageskador av att 
tätskikt helt saknas uppgår även detta till 21 %.  
Andelen vattenskador som uppstår i anslutningen mellan vägg och golv uppgår till 10 %. 
 
Golv 
På golv uppstår nu de flesta vattenskador då keramik används som ytskikt, 57 %. Ytskikt av 
plastmatta står för 41 % av läckageskadorna.  
 
De främsta skador som drabbar golv med keramiska ytskikt är: läckage genom tätskiktet,  
65 %, och att anslutningen mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg läcker, 18 %. 
Att tätskiktet anslutning till golvbrunn läcker uppgår till 16 %. 
 
Vad gäller de läckande tätskikten dominerar vätskebaserade tätskikt och membranisolering 
fullständigt skadefördelningen med 95 %. Tätskikt av plastmatta uppgår till 2 % och att 
tätskikt helt saknas uppgår till 3 % av skadefördelningen hos keramiska ytskikt.  
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5.2.2 Branschregler 2006 - 2007 

 
Ur de tidigare vattenskaderapporterna kan utläsas att det största problemet är att de befintliga 
tätskikten läcker. Av 2006 års GVK-regler och 2007 års BKR-regler framgår att reglerna har 
försökt tackla denna problematik genom att förbättra tätskiktets underlag, snarare än själva 
tätskiktet.  
 
Både BKR och GVK försöker förbättra golvunderlagens böjstyvhet. Reglerna anger att 
golvspånskivor ska förstärkas, antingen med en formstabil skiva som hellimmas och skruvas 
mot underlaget, eller med golvavjämningsmassa. GVK:s regler ställer nu även krav på att 
deformationsupptagande tätskikt (plastmatta eller tjockflytande tätskikt) bör användas på alla 
typer av väggytor. Detta för att undvika att tätskiktet släpper då underlaget rör sig.  
 
Även i BKR:s regler från 2007 anges krav på ökad böjstyvhet för golvspånskivor genom att 
dessa ska förstärkas med golvavjämningsmassa eller formstabila skivor.  
 
BKR introducerar även två nya tätskiktstyper i sina branschregler, tätskiktsfolie och vattentäta 
skivkonstruktioner med inbyggt tätskikt. Tätskiktsfolie är ett deformationsupptagande 
tätskiktssystem och kan användas på alla typer av godkända underlag på både golv och vägg. 
 
GVK anger, i 2006 års regler, endast plastmatta och vätskebaserade tätskikt som godkända 
tätskiktsprodukter. 
 
En anmärkningsvärd skillnad mellan BKR:s och GVK:s branschregler, vid denna tid, är att 
BKR totalförbjuder användandet av kartonggips i våtutrymmen. Enligt GVK:s branschregler 
är dock dessa tillåtna, både som förstärkning av golvspånskivor och som underlag på vägg.  
 
BKR:s branschregler innehåller skärpta krav gällande golvbrunnar. BKR anger nu som krav 
att golvbrunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut vid renoveringen. Anledningen är att dessa 
inte anses vara anpassade för ytskikt av keramik, utan för ytskikt av plastmatta. Alla nya 
golvbrunnar som installeras måste vara typgodkända och ska utrustas med försegling, i form 
av en brunnsmanschett, vid montage.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

5.2.3 Vattenskaderapport 2008 

 
Omfattning 
Rapporten återger fördelningen hos 4801 st. vattenskador. 82 % av dessa kommer från villor. 
Dock handlar merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
28 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv utgör fortfarande 
golvskadorna den största andelen av skadefördelningen med 72 % av läckageskadorna. 39 % 
av de 4801 st. skadorna härrör från badrum.  
 
Väggar 
Kakel är det vanligaste ytskiktet när det gäller läckageskadorna på vägg med 50 %.  
Hos kakelväggar är den mest skadedrabbade tätskiktstypen vätskebaserade tätskikt med 54 % 
av läckageskadorna. Att skadan beror av att tätskikt helt saknas uppgår till 22 %. 
Membranisolering står för 20 % av läckageskadorna, medan plastmatta och tätskiktsfolie står 
för 3 % respektive 1 %. 
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt under kakel är främst att själva tätskiktet läcker,  
66 %. Därefter kommer läckage i anslutningen mellan vägg och golv, som ligger på 12 %. 
Läckage i rörgenomförningar står för 10 % av skadorna hos tätskikten bakom kakel. Att en 
skarv/fog i tätskiktet läcker står för 8 % av skadorna hos tätskikten. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 44 %. Keramiska 
material står för 42 % av läckageskadorna.  
Hos golv med keramiska ytskikt är vätskebaserade tätskikt den mest skadedrabbade 
tätskiktstypen med 60 % av läckageskadorna. Membranisolering ligger på 22 %, plastmatta på 
7 % och tätskiktsfolie på 1 %. Att tätskikt helt saknas uppgår till 10 % av antalet 
läckageskador.  
 
Den vanligaste skadeorsaken för tätskikt under keramiska ytskikt är att själva tätskiktet läcker, 
vilket uppgår till 49 %. Därefter kommer läckage genom anslutning till golvbrunn av plast,  
25 %, och läckage genom anslutning till golvbrunn av gjutjärn, 11 %. Att anslutningen mellan 
vägg och golv läcker uppgår till 7 % av skadorna hos tätskikten.  
 
Badrum 
Av de 1875 st. vattenskador som uppstår i badrum härrör 21 % från att tätskiktets anslutning 
till golvbrunnen läcker. Därefter kommer läckande rör på 17 %. Läckage genom tätskikt i 
vägg uppgår till 7 % och läckage genom tätskikt i golv uppgår till 15 %. Att en skarv eller fog 
i tätskiktet läcker uppgår till 8 %. Läckage i rörgenomförningar, 5 %. Att tätskikt saknas helt 
uppgår till 4 % av antalet vattenskador i badrummen.  
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5.2.4 Branschregler 2008 

 
GVK:s regler från 2008 gäller nu även tätskiktsfolie som kan användas på massiva underlag 
och sugande skivmaterial på både golv och väggar. Branschreglerna anger även att 
kartongbeklädda gipsskivor inte bör användas på vägg i våtrum. Det är dock ej något krav att 
de inte får användas, som i BKR:s regler från 2007, och de får fortfarande brukas som 
förstärkning av golvspånskivor. 
 
Tjockflytande tätskikt får nu ej användas på träbjälklag. Branschreglerna har även specificerat 
att de tätskikt som limmas mot underlaget, dvs. plastmatta och tätskiktsfolie, inte får användas 
på mycket täta underlag där fullgod vidhäftning av limmet på underlaget är svår att uppnå.  
 
Väggnära golvbrunnar, s.k. designerbrunnar, nämns nu också för första gången. Dock måste 
dessa, liksom vanliga golvbrunnar, monteras minst 200mm från anslutande vägg. Även GVK 
anger nu att golvbrunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut vid renovering och att nya brunnar 
ska vara typgodkända. 
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5.2.5 Vattenskaderapport 2009 

 
Omfattning 
Rapporten omfattar totalt 4375 st. vattenskador. 80 % av dessa kommer från villor. Dock 
handlar merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
25 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv, utgör 
golvskadorna majoritet med en andel av 76 % av läckageskadorna. 37 % av de 4375 st. 
vattenskadorna uppstår i badrum.  
 
Väggar 
Kakel är det vanligaste ytskiktet när det gäller läckageskador på vägg med 56 %.  
Hos kakelväggar är den mest skadedrabbade tätskiktstypen vätskebaserade tätskikt med 56 % 
av läckageskadorna. Att skadan beror av att tätskikt helt saknas uppgår till 21 %. 
Membranisolering står för 19 % av läckageskadorna medan plastmatta och tätskiktsfolie står 
för 3 % respektive 1 %. 
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt under kakel är främst att själva tätskiktet läcker,  
72 %. Därefter kommer läckage i rörgenomförningar, som ligger på 12 %. Läckage i 
anslutningen mellan golv och vägg står för 8 % av skadorna hos tätskikten bakom kakel. Att 
en skarv/fog i tätskiktet läcker står för 5 % av skadorna hos tätskikten. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 56 %. Keramiska 
material står för 42 % av läckageskadorna.  
Hos golv med keramiska ytskikt är vätskebaserade tätskikt den mest skadedrabbade 
tätskiktstypen med 63 % av läckageskadorna. Membranisolering ligger på 22 %, plastmatta på 
9 % och tätskiktsfolie på 1 %. Att tätskikt helt saknas uppgår till 5 % av antalet 
läckageskador.  
 
Den vanligaste skadeorsaken för tätskikten är att själva tätskiktet läcker, vilket uppgår till  
36 %. Därefter kommer läckage genom anslutning till golvbrunn av plast, 33 %, och läckage 
genom anslutning till golvbrunn av gjutjärn, 14 %. Läckage i anslutningen mellan vägg och 
golv uppgår till 8 % av läckageskadorna i tätskikt hos golv med keramiska ytskikt.  
 
Badrum 
Av de 1639 st. vattenskador som uppstår i badrum härrör 24 % från att tätskiktets anslutning 
till golvbrunnen läcker. Därefter kommer läckande rör på 19 %. Läckage genom tätskikt i 
vägg uppgår till 7 % och läckage genom tätskikt i golv uppgår till 10 %. Att en skarv eller fog 
i tätskiktet läcker uppgår till 7 %. Läckage i rörgenomförningar, 5 %. Att tätskikt saknas helt 
uppgår till 3 % av antalet vattenskador i badrummen.  
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5.2.6 Vattenskaderapport 2010 

 
Omfattning 
Rapporten omfattar totalt 2796 st. vattenskador, 84 % av dessa kommer från villor. Dock 
handlar merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
22 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv utgör 
golvskadorna den största andelen med en andel av 78 % av läckageskadorna. 30 % av de  
2796 st. skadorna uppstår i badrum. 
 
Väggar 
Ytskikt av kakel utgör majoriteten av läckageskadorna på vägg med 50 %.  
Hos kakelväggar är den mest skadedrabbade tätskiktstypen vätskebaserade tätskikt med en 
andel av 69 % av läckageskadorna. Att skadan beror av att tätskikt helt saknas uppgår till  
15 %. Membranisolering står för 9 % av läckageskadorna medan plastmatta och tätskiktsfolie 
står för 5 % respektive 3 %. 
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt under kakel är främst att själva tätskiktet läcker, 
vilket uppgår till 79 %. Därefter kommer läckage i rörgenomförningar, som ligger på 9 %. Att 
en skarv eller fog i tätskiktet är otät står för 6 % av läckageskadorna. Läckage i anslutningen 
mellan vägg och golv står för 4 %.  
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 54 %. Keramiska 
material står för 45 % av läckageskadorna.  
Hos golv med keramiska ytskikt är vätskebaserade tätskikt den med skadedrabbade 
tätskiktstypen med 71 % av läckageskadorna. Membranisolering utgör 22 % av 
läckageskadorna, plastmatta 3 %, och tätskiktsfolie 2 %. Att tätskikt helt saknas uppgår till 4 
% av antalet läckageskador.  
 
Den vanligaste skadeorsaken för tätskikten är att själva tätskiktet läcker, vilket uppgår till  
40 %. Därefter kommer läckage genom anslutning till golvbrunn av gjutjärn, 35 %. Läckage i 
anslutningen mellan vägg och golv uppgår till 5 % av läckageskadorna hos tätskikt i 
golvkonstruktioner med keramiska ytskikt. Att golvbrunn av plast läcker i anslutningen till 
tätskikt uppgår till endast 2 %.  
 
Badrum 
Av de 847 st. vattenskador som uppstår i badrum härrör 22 % från att tätskiktets anslutning 
till golvbrunnen läcker. Att skadeorsaken är läckande rör uppgår till 25 %. Läckage genom 
tätskikt i vägg uppgår till 6 % och läckage genom tätskikt i golv uppgår till 10 %. Att en skarv 
eller fog i tätskiktet läcker uppgår till 11 %. Läckage i rörgenomförningar, 4 %. Att tätskikt 
saknas helt uppgår till 2 % av antalet vattenskador i badrummen.  
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5.3 Åren mellan 2011 – 2014 
 

5.3.1 Vattenskaderapport 2011 

 
Omfattning 
Rapporten omfattar totalt 1070 st. vattenskador, 85 % av dessa kommer från villor. Dock 
handlar merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
17 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv utgör 
golvskadorna majoritet med en andel av 79 % av läckageskadorna. 30 % av de 1070 st. 
skadorna kommer från badrum.  
 
Väggar 
Kakel är det vanligaste ytskiktet när det gäller läckageskador genom tätskikt på vägg. 44 % av 
läckageskadorna sker då kakel används som ytskikt.  
 
Hos kakelväggar är den mest skadedrabbade tätskiktstypen membranisolering med 41 % av 
läckageskadorna. Att skadan beror av att tätskikt helt saknas uppgår till 30 %. Vätskebaserade 
tätskikt utgör 29 % av de läckande tätskikten.  
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt under kakel är främst att själva tätskiktet läcker,  
67 %. Därefter kommer läckage genom skruvinfästningar, som ligger på 18 %. 
Rörgenomförningar står för 9 % av skadeorsakerna för tätskikt bakom kakel. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 50 %. Keramiska 
material står för 48 % av läckageskadorna.  
Hos golv med keramiska ytskikt är vätskebaserade tätskikt den med skadedrabbade 
tätskiktstypen med 66 % av läckageskadorna. Membranisolering ligger på 17 %, plastmatta på 
9 % och tätskiktsfolie på 3 %. Att tätskikt helt saknas uppgår till 5 % av antalet läckageskador 
hos golv med keramiska ytskikt.  
 
Den vanligaste skadeorsaken för tätskikten är att själva tätskiktet läcker, vilket uppgår till  
43 %. Därefter kommer läckage genom anslutning till golvbrunn av plast, 29 %, och läckage 
genom anslutning till golvbrunn av gjutjärn, 8 %. Läckage i anslutningen mellan vägg och 
golv uppgår till 5 % av läckageskadorna i tätskikt hos golv med keramiska ytskikt och att en 
skarv eller fog är orsaken till att tätskiktet läcker utgör 8 %. 
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5.3.2 Branschregler 2011 

 
I BKR:s och GVK:s regler från 2011 är den största förändringen att våtrum nu delas i två 
våtzoner.  
Till Våtzon 1 räknas hela golvytan samt de delar av väggarna som finns i duschzonen och  
1 meter utanför denna. Våtzon 1 ställer således högre krav, avseende fuktavvisande förmåga, 
på tätskikten än Våtzon 2.  Våtzonsindelningen gäller mer fuktkänsliga underlag, såsom 
skivkonstruktioner, och således inte massiva underlag av exempelvis betong eller murverk. 
 
En skillnad mellan BKR och GVK är att BKR ej tillåter att kartongbeklädda gipsskivor 
används i Våtzon 1, utan endast i Våtzon 2 får dessa användas. GVK tillåter att kartongklädda 
gipsskivor används i Våtzon 1 då tätskiktet utgörs av plastmatta, alternativt då tätskiktsfolie 
används om tillverkaren uttryckligen medger detta.  
 
BKR anger att tätskiktsfolie ska finnas på skivkonstruktioner i Våtzon 1 och GVK anger att 
tätskikt av antingen tätskiktsfolie eller plastmatta ska finnas på underlag av skivmaterial i 
Våtzon 1.  
 
I Våtzon 2 tillåts flytande tätskikt, även i Våtzon 1 då underlaget är av fuktokänslig karaktär 
dvs. massiva underlag, enligt båda branschreglerna. Ett råd från BBR är att samtliga 
tätskiktsprodukter bör ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m.  
 
I övrigt behandlar båda branschreglerna väggnära golvbrunnar och dessa får nu placeras intill 
anslutande vägg om de är testade och godkända för detta ändamål tillsammans med ett 
specifikt tätskiktssystem.  
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5.3.3 Vattenskaderapport 2013 

 
Omfattning 
Rapporten omfattar totalt 2612 st. vattenskador, 84 % av dessa kommer från villor. Dock 
handlar merparten av rapportunderlaget om skador från just villor.   
18 % av samtliga vattenskador uppkommer genom att våtrummens tätskikt läcker. I 
fördelningen mellan läckande tätskikt på vägg och läckande tätskikt på golv utgör 
golvskadorna den största andelen med 76 % av läckageskadorna. 32 % av de 2612 st. 
skadorna uppstår i badrum. 
 
Väggar 
Ytskikt av kakel utgör majoriteten av läckageskadorna på vägg med 49 %.  
Hos kakelväggar är den mest skadedrabbade tätskiktstypen vätskebaserade tätskikt med en 
andel av 58 % av läckageskadorna. Att skadan beror av att tätskikt helt saknas uppgår till  
17 %. Membranisolering står för 18 % av läckageskadorna medan plastmatta och 
tätskiktsfolie står för 5 % respektive 2 %. 
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt under kakel är främst att själva tätskiktet läcker, 
vilket uppgår till 61 %. Därefter kommer läckage i rörgenomförningar, som ligger på 15 %. 
Läckage i anslutningen mellan vägg och golv står för 13 %. Att en skarv eller fog i tätskiktet 
är otät står för 9 % av läckageskadorna. 
 
Golv 
På golv uppstår de flesta vattenskador då plastmatta används som ytskikt, 52 %. Keramiska 
material står för 46 % av läckageskadorna.  
Hos golv med keramiska ytskikt är vätskebaserade tätskikt den med skadedrabbade 
tätskiktstypen med 66 % av läckageskadorna. Membranisolering utgör 22 % av 
läckageskadorna, plastmatta 6 %, och tätskiktsfolie 5 %. Att tätskikt helt saknas uppgår till 1 
% av antalet läckageskador.  
 
De vanligaste skadeorsakerna för tätskikten är att själva tätskiktet läcker, vilket uppgår till  
37 % och att tätskiktets anslutning till golvbrunn av plast är otät, vilket också uppgår till  
37 %. Därefter kommer läckage genom anslutning till golvbrunn av gjutjärn, 9 %. Läckage i 
anslutningen mellan vägg och golv uppgår till 7 % av läckageskadorna hos tätskikt i 
golvkonstruktioner med keramiska ytskikt.  
 
Badrum 
Av de 839 st. vattenskador som uppstår i badrum härrör 22 % från att tätskiktets anslutning 
till golvbrunnen läcker. Att skadeorsaken är läckande rör uppgår till 27 %. Läckage genom 
tätskikt i vägg uppgår till 5 % och läckage genom tätskikt i golv uppgår till 12 %. Att en skarv 
eller fog i tätskiktet läcker uppgår till 5 %. Läckage i rörgenomförningar, 5 %. Att tätskikt  
saknas helt uppgår till 2 % av antalet vattenskador i badrummen.  
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Åldersfördelning  
Figur 21 beskriver åldersfördelningen hos skadade väggar med kakelbeklädnad. X-axeln visar 
när uppgiften hämtades. Y-axeln visar antalet skador i procentandelar. De färgade staplarna 
visar åldern hos den skadade kakelväggen. 
 

 
Figur 21: Åldersfördelning hos kakelväggar. 
 
 
Figur 21 beskriver åldersfördelningen hos skadade golv med keramiska ytskikt. X-axeln visar 
när uppgiften hämtades. Y-axeln visar antalet skador i procentandelar. De färgade staplarna 
visar åldern hos det skadade golvet med keramiskt ytskikt. 
 
 

 
Figur 22: Åldersfördelning hos golv med keramiska ytskikt.  
 
 

5.3.4 Branschregler 2014 

BKR:s regler 2014 innehåller bara mindre ändringar. I början av 2014 införde BKR ett krav 
om att självhärdande lim ska användas för skarvförsegling av folietätskikt. Att använda 
vätskebaserade tätskikt för detta ändamål tillåts således inte. Denna nya regel finns dock inte 
med i branschreglerna från 2014, då dessa utkom innan den nya regeln trädde i kraft. 
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5.3.5 Nya rön  

 
Tätskik tsfolie 
I december 2014 utkom en rapport från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där det 
presenterades ett funktionstest, avseende vattentäthet hos 20 st. varumärken av 
tätskiktsfoliesystem, som genomförts. Syftet med studien var att utreda hur foliesystemen 
håller tätt över tid. Foliesystemen provades genom en rad olika moment, bl.a. genom att 
växelvis begjutas med varmt och kallt vatten i tidscykler och att belastas med en tyngd som 
släppts från en viss höjd. Samtliga testade tätskiktsfoliesystem hade ett 
ånggenomgångsmotstånd på 2 100 000 – 5 300 000 s/m.  
 
Proven utfördes i en låda som byggts upp av spånskivor (Figur 23) och sedan klätts in med 
respektive foliesystem. Montage av tätskikt utfördes av erfarna montörer i samråd med 
tätskiktstillverkarna.  
Varefter provningarna utförts inspekterades eventuella läckage, genom respektive 
tätskiktssystem, i olika kontrollpunkter (Figur 23). Torktiden för var och ett av de olika 
tätskiktssystemen var enligt respektive tillverkares monteringsanvisning. Dock max. 7 dygn. 

  

Figur 23: Låda för provning av tätskiktsfolie, samt Kontrollpunkter. 
 
Resultatet visade att hela 17 av 20 tätskiktssystem av folietyp inte klarade funktionstestet utan 
uppvisade läckage i en eller flera kontrollpunkter. Sex stycken av de provade 
tätskiktsfoliesystemen hade dessutom läckage i nästan samtliga kontrollpunkter. 
De folietätskikt som klarade samtliga prov utan läckage använde alla självhärdande lim för 
skarvar och förseglingar. Det fanns dock foliesystem som använde denna typ av lim även 
bland de läckande tätskikten i funktionstestet.  
 I rapporten ger SP även kritik mot att tätskiktens monteringsanvisningar är onödigt 
svårförståeliga.78   

                                                 
78 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Funktionsprovning av tätskiktssystem av folietyp för våtutrymme. 2014 

Kontroll- 
Punkt nr. 

Placering 

1 Innerhörn 

2 Golv-vägg vinkel 

3 Innerhörn 

4 Golv-vägg vinkel 

5 Ytterhörn 

6 Golv-vägg vinkel 

7 Innerhörn 

8 Golv-vägg vinkel 

9 Innerhörn 

10 Golv-vägg vinkel 

11 Innerhörn 

12 Golv-vägg vinkel 

13 Stort avloppsrör, DN110 

14 Litet avloppsrör, DN50 

15 Vid Purusbrunn 

16 Vid Jafobrunn 

17 Vid Blücherbrunn 

18 Vid mittskarv 
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6 Analys 
 
I detta kapitel analyseras de branschregler och vattenskaderapporter som presenterades i 
föregående kapitel. Betoningen i analysen ligger i att utreda rapportens frågeställningar. 
 

6.1 Analys 1987 – 2005 
 
Det totala antalet skador har minskat. Från 13077 st. i 1987 års vattenskaderapport, till  
7382 st. i 2002 års vattenskaderapport. Detta är en minskning på 44 %. Dock är 
skadeunderlaget framtaget genom en enkätundersökning hos försäkringsbolagen och alla 
vattenskador finns således inte representerade, utan bara de som har angetts av berörda 
försäkringsbolag i enkäten. Dock är minskningen så pass stor, och det anges inte i 2002 års 
vattenskaderapport att den skulle vara mindre omfattande, att en faktisk nedgång av det totala 
antalet vattenskador är trolig. 
 
En stor andel (70 %) av de läckande ytskikten på golv, som redovisas i 1987 års 
vattenskaderapport, är plastmattor. Att skadeandelen är så pass hög betyder dock inte att 
ytskikt av plastmatta på golv är en sämre produkt än keramiska ytskikt vad gäller 
skadebenägenhet. Den höga skadeandelen kan bero av att plastmatta har varit ett mycket 
vanligare ytskikt för badrumsgolv än keramiska ytskikt, historiskt sett. En annan aspekt är att 
en del av de skadade plastmattorna helt enkelt är uttjänta. Våder av plastmatta sammanfogas 
genom limning eller trådsvetsning. Över tid kan det hända att fogarna spricker. Eftersom 
plastmatta fungerar både som ytskikt och tätskikt finns alltså inget ytterligare vattenavvisande 
skikt under ytskikt av plastmatta. Sprickor medför således att vatten kommer i direktkontakt 
med underliggande material och där kan orsaka vattenskador.  
 
GVK:s branschregler från år 1996 anger att minsta temperatur i underlaget ska vara +18°C då 
plastmatta används som tätskikt. Vattenbaserade lim fäster dåligt i låga temperaturer. 
Eftersom 1987 års rapport visat på stora brister, speciellt då plastmatta utgör ytskikt på golv, 
är det troligtvis en reaktion på detta. 
 
Andelen skador som uppstår genom att våtrummens tätskikt läcker (här räknas in skador där 
tätskikt helt saknas) har minskat med 9 %. Samtidigt har skador som härrör från att tätskikt 
helt saknat minskat med 20 % på vägg. För golv, som redan var utrustade med tätskikt i stor 
utsträckning, är minskningen endast 2 %. När det gäller kakelväggar har dock andelen 
läckande tätskikt ökat med 15 %. Golvens läckande tätskikt har ökat med 8 %. 
Av detta kan slutsatsen dras att reglerna har haft god effekt avseende att kakelväggarna har 
utrustats med bakomliggande tätskikt. Dock kan det konstateras att tätskikten, på både golv 
och väggar, likväl läcker.   
 
Ett annat problemområde tycks vara läckage genom tätskiktets anslutning till golvbrunn. En 
stor andel (35 %) av skadorna hos golv med keramiska ytskikt, i 1987 års rapport, stammar 
från denna skadetyp.  Golvbrunnarna är i detta fall gjutjärnsbrunnar. Av 2002 års 
vattenskadeundersökning kan det utläsas att andelen gjutjärnsbrunnar verkar ha minskat i 
antal för att istället ersättas av brunnar gjorda av plast. Den totala andelen brunnar som läcker 
i anslutningen till tätskiktet ligger dock kvar på samma nivåer som i föregående 
vattenskadeundersökning. De plastbrunnar som har ersatt gjutjärnsbrunnarna verkar således 
ha brister i konstruktionen, avseende vattentät tätskiktsanslutning.  
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Någonting som branschreglerna introducerat är förstärkningar av tätskikten på utsatta ställen, 
i form av förseglingar. Dock kan inga direkta effekter av detta utläsas då läckage i 
rörgenomförningar ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare. Dock skadeandelen för 
denna typ av skada redan låg i 1987 års rapport.  
 

6.2 Analys 2006 – 2010 
 
Att jämföra 2008, 2009 och 2010 års skaderapporter med 2005 års skaderapport ger inte en 
rättvisande bild då 2005 års rapport snarare är ett komplement till 2002 års upplaga. Det bör 
också nämnas att det inte går att jämföra alla data i vattenskaderapporter från 2008 och senare 
med de från 2005 och tidigare. Anledningen är att uppgifter om skadornas ursprung, på golv 
och väggar, presenteras på olika sätt.  
 
Det första som kan konstateras, vid jämförelse med 2002 års rapport, är att antalet 
vattenskador har minskat stort. Det är dock omöjligt att ge någon kommentar om hur stor den 
faktiska minskningen är då vattenskaderapporterna bygger på inrapporterade uppgifter från ett 
antal försäkringsbolag. Däremot är skillnaderna så pass stora att tendensen tycks vara att 
antalet skador faktiskt minskar, vilket tyder på att branschreglerna har effekt. I likhet med 
2002 års vattenskaderapport kan det utläsas att branschreglerna haft effekt så till vida att den 
övervägande majoriteten av skadade väggar och golv faktiskt är utrustade med tätskikt, även 
om omkring 15-20 % kakelväggarna fortfarande uppvisar att skadeorsaken är att tätskikt helt 
saknas. Figur 21 visar att omkring 45 % av skadeunderlagen (i 2008, 2009 och 2010 års 
rapporter) berör våtrum som är äldre än 20 år.  
 
De tre skaderapporterna från 2008, 2009 och 2010 uppvisar stora likheter med varandra, 
gällande skadefördelning, vilket tyder på kontinuitet i rapportunderlaget. 
 
En fortsatt nedåtgående trend kan ses där andelen vattenskador som beror av att våtrummens 
tätskikt läcker (här räknas in skador där tätskikt helt saknas) minskar (Diagram 1) och även 
detta kan ses som branschreglernas förtjänst.  
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En annan genomgående trend som kan ses är att fördelningen mellan läckageskador på vägg 
och läckageskador på golv har blivit än mer ojämn och golv kan nu ses som den tveklöst mest 
skadedrabbade delen av våtutrymmena med, i medeltal, cirka 75 % av alla läckageskador som 
uppstår i våtrummens tätskikt.  
Ett ytterligare konstaterande är att användandet av vätskebaserade tätskiktssystem verkar vara 
ett stort riskområde då dessa står för den absolut högsta skadeandelen hos både golv och 
väggar. Detta beror troligtvis primärt på att vätskebaserade tätskikt (tillsammans med 
plastmatta) är de enda tätskikt som finns att tillgå, varav vätskebaserade tätskikt är den mest 
använda tätskiktstypen. Membranisolering har varit den primära tätskiktstypen tidigare.   
 
Eftersom andelen vattenskador som uppstår genom läckage genom tätskiktet fortfarande utgör 
en stor andel av det totala antalet skador i samtliga vattenskaderapporter, bör det även vägas 
in andra aspekter för att förklara de vätskebaserade tätskiktets höga skadeandel. Troligtvis är 
detta en kombination av flera orsaker: Den främsta anledningen är troligen att de 
vätskebaserade tätskiktens ånggenomgångsmotstånd inte är tillräckligt hög. Detta gör att de 
släpper igenom fukt, i form av vattenånga, till underlaget i en högre utsträckning än tätskikt 
med högre ånggenomgångsmotstånd gör, exempelvis plastmatta. Detta i kombination med att 
vätskebaserade tätskikt får användas på kartongbeklädda gipsskivor, som ju delvis är ett 
organiskt material och därför kan drabbas av mikrobiell påväxt i form av pappersmögel, är 
förmodligen en starkt bidragande orsak till den höga andelen skador. Dessutom, om 
standardgipsskivor placeras i yttervägg innebär detta en ännu större risk för skada. 
Standardgips är den skivtyp som främst finns att tillgå gällande skivmaterial för 
våtrumsväggar vid den här tiden. 
 
Det kan även vara så att vissa tätskikt har applicerats på ett felaktigt sätt. Vätskebaserade 
tätskikt ska rollas i flera lager, samt förseglas på utsatta ställen som exempelvis i skivskarvar 
och i hörn. 
En annan aspekt kan vara tätskiktens ålder. Eftersom membranisolering är en äldre typ av 
tätskikt, och vätskebaserade tätskikt har varit i bruk i många år, kan vissa av dessa helt enkelt 
vara för gamla och uttjänta, med vidhäftningsbrott och sprickor som resultat av detta. Figur 21 
visar ju att många av de skadade våtrummen, i vattenskaderapporterna, är äldre än 20 år. 
 
Tätskiktssystem av folietyp har börjat användas från 2007 och framåt. Det är dock för tidigt 
att ge någon kommentar om dessa då de använts för kort tid. 
 
Ett ännu större riskområde än de vätskebaserade tätskikten (framförallt för badrum) som kan 
utläsas ur 2008, 2009 och 2010 års vattenskaderapporter är att tätskiktets anslutning till 
golvbrunn läcker i stor utsträckning. De gamla gjutjärnsbrunnarna, som rostade och därför 
inte höll tätt, håller på och fasas ut till förmån för plastbrunnar. Det kan dock konstateras att 
en stor del av plastbrunnarna inte verkar hålla måttet avseende anslutningen till tätskiktet 
(som måste vara vattentät) då dessa uppvisar stora skadeandelar. 25 % respektive 33 % av 
skadeorsakerna för tätskikt på golv med keramiskt ytskikt, i 2008 och 2009 års rapporter, är 
av denna typ.  
I 2010 års vattenskaderapport uppgår skadefördelningen avseende detta till endast  
2 % av skadeorsakerna hos tätskikt på golv under keramiska ytskikt.  
Detta får nog dock ses som en anomali då skadeunderlaget till denna rapport är lägre än 
övrigas, samt att nästkommande vattenskaderapporter uppvisar stora skadeandelar avseende 
tätskiktets anslutning till golvbrunn av plast.  
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BKR har tagit tag i detta problem i 2007 års regler (samt GVK i 2008 års regler). Det anges 
då att brunnar tillverkade före 1990 måste bytas ut och att nya brunnar måste vara 
typgodkända. Även GVK kräver detta i 2008 års regler. Anledningen är att äldre brunnar inte 
uppfyller den nya standardens krav gällande anslutning till tätskikt. Äldre brunnar anses inte 
vara anpassade till ytskikt av keramik, samt att tätskiktssystemen numera är testade för 
anslutning till typgodkända golvbrunnar.  
 
I BKR:s regler från 2007 anges att kartongbeklädda gipsskivor inte ska användas någonstans i 
våtrummet. GVK:s regler tillåter dock detta i 2006 års regler men väljer att delvis följa BKR:s 
krav i 2008 års regler genom att ange att kartonggips inte bör användas i våtutrymmen. 
Således är detta inte något krav från GVK:s sida än (vilket det är från BKR), utan en 
rekommendation.   
 
Att 2006 och 2007 års regler från GVK och BKR ger så olika budskap kan ha att göra med 
vilka tätskiktstyper respektive branschregler behandlar. BKR:s regler har fram tills 2007 
enbart behandlat vätskebaserade tätskikt. Denna typ av tätskikt har lägre 
ånggenomgångsmotstånd än tätskikt av plastmatta, som GVK behandlar. Otillräckligt 
ånggenomgångsmotstånd i tätskikt på underlag av kartonggips kan (som redan påpekats) vara 
en riskfaktor. Gips är visserligen ett formbeständigt material som inte sväller i kontakt med 
fukt men däremot kan väta orsaka mikrobiell tillväxt (pappersmögel) i gipsskivornas 
kartongbeklädnad. 
 
Då andelen skador som uppstår på golv med keramiska ytskikt (genom att golvets tätskikt 
läcker) konstant har legat på en hög nivå har både GVK och BKR försökt förbättra tätskiktets 
underlag i 2006 och 2007 års regler. Detta genom att öka kraven på golvspånskivornas 
böjstyvhet genom att dessa nu antingen ska beläggas med ett skikt av avjämningsmassa eller 
att en formstabil skiva limmas och skruvas mot skivunderlaget. Böjstyvheten har betydelse så 
till  vida att otillräcklig sådan gör att underlaget buktar eller sviktar. Detta kan få till följd att 
det keramiska ytskiktet, och det underliggande tätskiktet, spricker och således blir otätt och 
läcker.  
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6.3 Analys 2011 – 2014 
 
Både 2011 och 2013 års rapporter visar en betydande minskning av det totala antalet 
vattenskador gentemot tidigare rapporter. Särskilt då jämförelse görs med 2002 års 
vattenskaderapport. Även då (som tidigare har påpekats) rapportunderlaget bygger på 
frivilliga uppgifter inskickade av berörda försäkringsbolag är det troligt att en stor faktisk 
minskning verkligen har skett.  
 
En annan minskning som går att utläsa, i både 2011 och 2013 års rapporter, är att andelen 
skador som uppstår genom att våtrummens tätskikt läcker kontinuerligt har minskat. Från att 
ha utgjort runt 25 % - 30 % (av det totala antalet våtrumsskador) i de tidiga rapporterna, till att 
i de senare uppgå till under 20 %. När det gäller badrum kan det även här ses en kontinuerlig 
minskning av tätskiktsskador, totalt sett. Framförallt är det tätskiktsskador på väggar som 
visar en stor minskning. I 2002 års rapport utgjorde denna typ av skada en andel av 15 % av 
det totala antalet skador i badrum. I 2008 års rapport utgjorde denna skadetyp  
7 %. I 2013 års vattenskaderapport uppgår andelen till endast 5 %. Detta tyder på en successiv 
och kontinuerlig minskning av antalet tätskiktsskador på vägg i badrum (Diagram 2). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det kan även ses en minskning gällande skador som härstammar från att tätskikt på vägg helt 
saknas i våtrum. Från 50 % i den första vattenskaderapporten, till 17 % i den senaste.  
 
Alla dessa minskningar bör kunna tillskrivas branschreglerna. Innan branschreglernas intåg 
var tätskikt på vägg inte ett krav. Dessutom har branschreglerna bidragit till att den tidigare 
använda, ej ändamålsenliga, membranisoleringen har försvunnit från våtrummen samt att 
branschreglerna även har utvecklat tydliga anvisningar rörande hur och var tätskikt i våtrum 
ska appliceras. 
 
I både 2011 och 2013 års vattenskaderapporter visas att en stor del av skadorna trots allt beror 
av att tätskikt helt saknas på vägg, eller att membranisolering läcker på både vägg och golv.  
Även detta tyder på att branschreglerna haft god effekt:  
 
Eftersom kakelväggar utan tätskikt, och tätskikt av membranisolering, är äldre utföranden av 
våtrum är således en stor del av de skadade våtrummen, som redovisas i 2011 och 2013 års 
vattenskaderapporter, byggda innan branschreglerna kom till. Figur 21 visar även att många 
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Diagram 2. Tätskiktsskador på vägg i badrum

Andelen tätskiktsskador
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av de skadade väggarna, i rapportunderlaget, är byggda innan branschreglerna kom ut. 
Eftersom det totala antalet skador i våtrum, som redovisas i 2011 och 2013 års 
vattenskaderapporter, är avsevärt lägre än de som redovisas i vattenskaderapporterna från 
2002 och 1987, samt att avsaknad av tätskikt på kakelvägg och läckande membranisolering 
utgör en så pass stor andel av skadeorsakerna (i 2011 och 2013 års skaderapporter) tyder detta 
på att de tätskikt och de monteringsanvisningar som förordats av branschreglerna har fungerat 
förhållandevis bra, i alla fall mycket bättre än hur det var innan branschreglerna kom till. 
Dock kan ett antal problemområden utläsas i 2011 och 2013 års rapporter, och dessa är 
konsekvent förekommande i samtliga vattenskaderapporter:  
 
Vätskebaserade tätskikt verkar inte ha fungerat särskilt bra avseende vatten- och ångavvisande 
förmåga. Visserligen var, som redan har påpekats, dessa den enda typ av tätskikt som 
behandlades av BKR fram tills 2007 (och av GVK, tillsammans med plastmatta, fram tills 
2006) men faktumet att en så stor andel av skadorna hos tätskikten beror av att själva 
tätskiktet läcker (och inte exempelvis anslutning mellan vägg och golv eller läckage i 
rörgenomförningar) tyder på att det är själva tätskikten det är fel på (Diagram 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sedan så kommer ju självklart en åldersaspekt in i detta, där det läckande vätskebaserade 
tätskiktet helt enkelt blivit föråldrat och förlorat sin funktion, detta då vätskebaserade tätskikt 
har använts sedan slutet av 80-talet. Men eftersom att vattenskaderapporterna kontinuerligt 
har visat upp att problem finns med de vätskebaserade tätskikten i sig är slutsatsen att dessa 
har varit en undermålig produkt.  
 
Bortsett från 1987 års vattenskaderapport uppstår merparten av alla läckageskador på 
våtrummens golv. Den genomgående tendensen är att andelen golvskador ökar och andelen 
väggskador minskar i våtrummen (bortsett från 2013 års vattenskaderapport där golvskadorna 
minskat med 3 % från föregående år). Ett särskilt problemområde är läckage i tätskiktets 
anslutning till golvbrunn. Faktum är att denna typ av skada har varit den vanligaste, eller näst 
vanligaste, skadeorsaken hos badrum i alla rapporter. I synnerhet gäller detta då 
vätskebaserade tätskikt används, då dessa utgör merparten av de skadade tätskikten.  
Det som kan utläsas är att gjutjärnsbrunnar först utgjort merparten av brunnarna vid denna typ 
av skada. Dessa har sedan fasats ut av plastbrunnar eftersom användandet av gjutjärnsbrunnar 
sedermera förbjöds av branschreglerna.  
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Diagram 3. Skadeorsak för det läckande tätskiktet

Tätskiktet, vägg Tätskiktet, golv



 
 

46 
 

Det intressanta är dock att den skadeandel där läckage genom tätskikt i golv beror av otät 
anslutning till plastbrunn inte har minskat gentemot skadeandelen då gjutjärnsbrunnar 
användes. Detta är förmodligen en kombination av att gamla, otäta, plastbrunnar till stor del 
finns kvar än i dag och att kombinationen plastbrunn - vätskebaserat tätskikt har fungerat 
dåligt. Det var inte förrän 2008 som GVK ställde krav på att golvbrunn tillverkad före 1990 
ska bytas ut vid renovering och att nya brunnar ska vara typgodkända. BKR ställde detta krav 
år 2007. Figur 22 visar att även att de skadade badrumsgolven, i stor utsträckning, inte är 
äldre än 20 år, så äldre plastbrunnar som behållits vid renovering är troligen ett stort 
problemområde. 
 
Den tätskiktsprodukt som, sedan lanseringen runt 2007, har uppvisat minst skadeandelar är 
tätskiktsfoliesystem. I och med 2011 års branschregler, från både GVK och BKR, får inte 
vätskebaserade tätskikt användas på skivmaterial i Våtzon 1. I stället ska tätskiktsfolie eller 
plastmattor användas enligt GVK och tätskiktsfolie eller vattentäta skivor användas enligt 
BKR. Kartongbeklädda gipsskivor får inte användas i Våtzon 1 enligt BKR.  
Kartongbeklädd gipsskiva under tätskikt av plastmatta går bra i Våtzon 1 enligt GVK. Så även 
då folietätskiktssystem används, förutsatt att tätskiktstillverkaren medger detta användande.  
 
Då tätskiktsfolie är den tätskiktstyp som förordas av både GVK och BKR är det 
anmärkningsvärt att SP:s funktionstest av denna typ av produkt visade ett så negativt resultat. 
Testet visar att 17 av 20 tätskiktssystem av folietyp läcker i någon mån och att 6 av 20 
foliesystem uppvisar läckage i nästan samtliga kontrollpunkter. 
Vattenskaderapporterna har genom åren visat att den största riskzonen, för både våtrum i 
allmänhet och badrum, är golv och då i synnerhet läckageskador som uppstår genom 
tätskiktets anslutning till golvbrunn.  
Funktionstestet visar tydligt att kommande problem angående denna typ av skada är att vänta, 
även med tätskikt av folietyp.  
 
Vad beror då tätskiktsfoliernas skador på? Eftersom folietätskikten inte provades avseende 
ånggenomgångsmotstånd, samt att samtliga tätskiktsfolier hade ett ånggenomgångsmotstånd 
väl över BBR:s gränsvärde på 1 000 000 s/m betyder detta att otillräckligt 
ånggenomgångsmotstånd inte är problemet.  
Eftersom läckagen, som redovisas i testet, finns i vinklar, rörgenomförningar och anslutningar 
till olika typer av golvbrunnar tyder detta på att folietätskiktens anslutningar och förseglingar 
mot dessa installationer är otillräcklig ur ett fuktsäkert perspektiv. Eftersom monteringen av 
tätskikten gjordes av erfarna montörer har dessa knappast blivit (enligt respektive 
monteringsanvisning) felaktigt monterande, utan brister i tätskiktssystemens funktion är 
snarare anledningen.  
 
 
Då tätskiktstillverkarna även fick kritik av SP för att deras montageanvisningar genomgående 
var undermåliga och svårbegripliga, kan man tänka sig att ännu större problem med dessa 
tätskikt finns ute bland bostäderna. SP:s montörer är välutbildade och har mångårig erfarenhet 
av tätskiktsmontage i våtrum, dessutom fick de hjälp att montera tätskikten av tillverkarna 
själva. Dock är det rimligt att tro att inte alla folietätskikt som återfinns i bostäder har blivit 
korrekt monterade, beaktat de bristfälliga monteringsanvisningarna.  
Därför är det troligt att vattenskador hos tätskikt av folietyp redan finns och kommer att 
uppenbara sig än mer i framtiden. Särskilt gäller detta skador av typen: läckage genom 
tätskiktets anslutning till golvbrunn, läckage i rörgenomförningar, läckage genom skarv/fog i 
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tätskiktet och läckage genom anslutningen mellan vägg och golv, då dessa typer av montage 
kan vara komplicerade.  
 
På väggar finns inte lika många riskzoner, av den typ som i föregående stycke räknades upp, 
utan här problemen bestått i att tätskikt med otillräckligt ånggenomgångsmotstånd 
(vätskebaserade tätskikt och historiskt sett främst tunnflytande vätskebaserade tätskikt) har 
förordats av branschreglerna och används på underlag som är känsliga för fukt, främst 
kartongbeklädda gipsskivor. Figur 21 i jämförelse med Figur 22 visar även att de skadade 
väggarna är i högre utsträckning äldre (och då således utrustade med vätskebaserade tätskikt 
på underlag av pappersbeklädda gipsskivor) än de skadade golven.  
Då båda branschreglerna år 2011 har förbjudit kartongbeklädda gipsskivor i Våtzon 1, i 
kombination med vätskebaserade tätskikt, är det rimligt att anta att vi kommer att få se en 
ökad skiftning mellan läckageskador uppkomna på vägg och läckageskador uppkomna på 
golv där läckageskador uppkomna på golv kommer att dominera skadefördelningen än mer än 
idag.  
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Branschreglernas effekt 
 
Det är tydligt att branschreglerna har haft effekt avseende vattenskador i våtrum. Det går att 
se tydliga tendenser att antalet vattenskador har minskat. Det går dock inte att fastställa detta 
med säkerhet då de uppgifter som finns, angående vattenskadornas antal, grundar sig på 
frivilligt lämnade uppgifter från ett antal försäkringsbolag.  
 
Någonting som går att fastställa med mer säkerhet, då uppgiftsunderlagen genomgående 
insamlas från samma källor, är att branschreglerna har gett en positiv effekt avseende 
uppkomsten av tätskiktsskador i våtrum (här räknas även in skador som uppkommer genom 
att tätskikt helt saknas). Detta då andelen tätskiktsskador, av det totala antalet skador i våtrum, 
kontinuerligt har minskat (Diagram 4).  
 
Denna slutsats kan bedömas som tillförlitlig då uppgiftsunderlaget genomgående härstammar 
från samma källor. Observera att 2005 års skadeunderlag inte är medtaget. Anledningen till 
detta är att 2005 års vattenskaderapport är ett komplement till 2002 års vattenskaderapport 
och mestadels behandlar vattenskador uppkomna i flerbostadshus. Då flerbostadshus ofta 
innehåller våtrum i form av tvättstuga, vilket villor inte brukar innehålla, kan jämförelser 
avseende skadefördelning inte göras mellan 2005 års vattenskaderapport och övriga rapporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det som branschreglerna har gjort, för att tillskrivas orsaken till denna utveckling, är att:  
Dessa har infört regler om att tätskikt även ska finnas på väggar i våtrum. De har reglerat bort 
de skadedrabbade membranisoleringstätskikten, samt specificerat regler för var och hur 
tätskiktssystemen (inklusive förseglingar) ska monteras. Sådana regler saknades innan 
branschreglernas införande.  
 
Branschreglerna har styrt vilka typer av underlag som får användas i våtrum. Till exempel att 
träskivor inte får användas som direkt tätskiktsunderlag och sedermera även infört 
begränsningar gällande standardgipsskivor. Branschreglerna har även vidtagit åtgärder för att 
förstärka underlag av golvspånskivor. Något direkt resultat av detta går dock inte att utläsa 
från vattenskaderapporterna då de skador som uppstår i de keramiska golvens tätskikt 
konstant legat på en hög nivå.  
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Diagram 4. Tätskiktsskador i våtrum

Andelen tätskiktsskador
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Branschreglerna har särskilt haft effekt gällande vattenskador på väggar (Diagram 5). Där är 
tendensen att andelen tätskiktsskador uppkomna i våtrumsväggar kontinuerligt har minskat.   
 
Innan BKR:s branschregler lanserades år 1988 byggdes inte alltid vattenbelastade väggar i 
våtrum med tätskikt, då detta inte var ett krav från BBR (SBN) vid den här tiden.  
De fuktsäkerhetskrav som fanns angav att tätskikt skulle finnas på golv i våtrum och att 
våtrumsväggar skulle ha ett vattenavvisande ytskikt, alternativ ett ytskikt som gör att fukt kan 
avdunsta. BKR, från 1988, angav att även väggar skulle utrustas med tätskiktssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BKR och GVK specificerade sedermera (1995) även vilka typer av tätskikt som skulle 
användas bakom keramiska ytskikt, samt var och hur dessa skulle appliceras. Några sådana 
branschgemensamma riktlinjer fanns inte tidigare. Då BBR inte anger vilka typer av tätskikt 
som ska användas, och ej heller tidigare (före 2006) angivit hur högt ånggenomgångsmotstånd 
tätskiktsprodukter ska ha, har branschreglerna starkt bidragit till att de otäta tätskikten av 
membranisolering, och sedermera även vätskebaserade tätskiktssystem, har upphört att 
användas i fuktkänsliga våtrumskonstruktioner. 
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Diagram 5. Skadefördelning : vägg/golv
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7.2 Utveckling och skillnader mellan BKR och GVK 
 
Det finns genomgående inga större skillnader mellan BKR:s och GVK:s branschregler. 
Tvärtom verkar reglerna följa varandras anvisningar. Branschreglerna har varit reaktiva och 
kontinuerligt infört nya anvisningar för att åtgärda de problem som finns.  
 
GVK behandlar tätskikt av plastmatta, vilket BKR inte gör. Eftersom plastmatta har ett högre 
ånggenomgångsmotstånd än övriga tätskiktstyper ställs då inte lika hårda krav på underlaget, 
som då andra typer av tätskikt används. 
 
Det finns dock andra skillnader mellan reglerna, från 2007 och framåt: 
BKR anger år 2007 att tjockflytande tätskikt kan användas på alla typer av golvunderlag.  
2008 fastställer GVK att tjockflytande tätskikt ej får användas på träbjälklag och ej heller då 
framtida reparationer kan krävas under tätskiktet (exempelvis då golvvärme finns installerad).  
GVK anger även 2008 att tätskiktsfolie inte får användas då framtida reparationer kan komma 
att krävas under tätskiktet.  
År 2011 ändrar BKR sina regler för golv och anger att endast tätskiktsfolie får användas då 
underlaget består av golvspånskivor. GVK ändrar även sina regler och tätskiktsfolie 
rekommenderas nu som tätskikt i konstruktioner där framtida reparationer kan komma att 
krävas. 

7.2.1 Standardgips – användas eller inte? 

Från branschreglernas början, och fram till 2007, har inga restriktioner funnits avseende 
kartongbeklädda gipsskivor. Dessa har därför kunnat användas på både golv och väggar med 
alla tätskiktstyper. GVK uppger i 2006 års regler att kartongbeklädda gipsskivor får användas 
på både golv (som förstärkning av golvspånskivor avseende böjstyvhet) och vägg och att 
samtliga då godkända, tätskiktstyper (plastmatta, tjockflytande tätskikt och tunnflytande 
tätskikt av dispersionstyp) får appliceras på dessa.  
BKR anger, å andra sidan, i 2007 års regler att kartongbeklädda gipsskivor inte får användas 
någonstans i våtutrymmet.  
 
I 2008 års regler anger GVK att kartongbeklädda gipsskivor inte bör användas på vägg. 
Våtrumsskivor, rekommenderade av GVK, ska användas istället. De får dock användas på 
golv, som förstärkning av golvspånskiva, då tätskiktet utgörs av tätskiktsfolie eller plastmatta.  
 
År 2011 meddelar GVK att kartongbeklädda gipsskivor får användas, både i Våtzon 1 och 
Våtzon 2, då plastmatta utgör tätskikt. Då folie utgör tätskikt får kartonggips användas som 
underlag om tätskiktsfolietillverkaren medger detta. Vid användande av vätskebaserat tätskikt 
får kartongbeklädda gipsskivor användas i Våtzon 2, om det vätskebaserade tätskiktets 
ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 000 000 s/m (råd från BBR).  
 
BKR anger i sina regler från 2011 att kartongbeklädda gipsskivor inte får användas i  
Våtzon 1, men i Våtzon 2 då tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 000 000 s/m. 
 
Med så många turer kanske frågan kan ställas varför kartonggipsen inte totalförbjuds helt och 
hållet? Fördelarna med kartonggips, gentemot mer fukttåliga våtrumsskivor, är dock flera: 
Dels är kartonggips en mycket vanligt förekommande produkt, främst i väggar, som funnits 
länge. Bl.a. detta gör att de kostar mindre att köpa. Deras densitet är lägre än de flesta 
våtrumsskivors, vilket gör de lättare att hantera. Dessutom fäller vissa våtrumsskivor skadliga 
partiklar. Exempelvis fäller glasfiberbelagda våtrumsskivor glasfiber, vilket kan orsaka 
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irritation och näsblod. Kartongbeklädda gipsskivor kan skäras och knäckas enkelt, utan att 
skyddsutrustning behöver användas. 
Båda branschreglerna har, historiskt sett, uppvisat en viss ambivalens gällande vilka 
anvisningar som ska ges. Det är inte förrän i 2011 års regler som man verkar ha bestämt sig 
för de anvisningar och råd som ska gälla, från respektive branschorganisation. Detta då GVK 
inte har utfärdat några nya regler sedan dess och BKR:s regler från 2014 enbart innehåller 
mindre ändringar och tillägg.  
 
Att branschreglerna, som tidigare, ibland ändra sig från år till år gällande tätskikt och var de 
får placeras samt vilka underlag som är tillåtna och var de är tillåtna att användas, kan vålla 
problem för branschens aktörer som är anslutna till respektive branschorganisation. Detta då 
nya anvisningar om tillåtna underlag och tätskiktssystem innebär att de anslutna företagen 
måste lägga ner tid och pengar på att utbilda personal i nya föreskrifter. Ständiga ändringar 
skapar även en allmän osäkerhet om vad som är ”rätt och fel” dvs. vilka typer av 
våtrumskonstruktioner som faktiskt kan ses som fuktsäkra. 
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7.3 Våtrummens problemområden 
 
Genom åren har svenskarnas duschvanor och användning av badrummen förändrats, vilket 
har ökat belastningen på våtrummens tätskikt. Först var det vanligast att man badade. Sedan 
duscha i badkar där vattnet leds ner direkt i golvbrunnen via ett rör. Idag är trenden att 
badrummen blir större och mer påkostade med en fristående duschdel där vatten inte bara 
blöter ned väggen, utan även golvet.  
 
Kakelkonstruktioner är inte vattentäta i sig själva (vilket tätskikt av plastmatta är). Vatten 
sugs kapillärt genom fogmassan och blöter ned den bakomliggande fästmassan. Vid normal 
användning av dusch är fästmassan ständigt blöt. Detta ställer stora krav på tätskiktet som ska 
hindra fukt från att ta sig till underlaget. Om tätskiktets underlag utgörs av massivt material är 
kraven på tätskikten emellertid inte lika stora. Om underlaget istället utgörs av mer 
fuktkänsligt material, såsom skivkonstruktioner, krävs att våtisoleringen är tät och har ett högt 
ånggenomgångsmotstånd. Exempelvis har vätskebaserade tätskikt tidigare använts 
tillsammans med kartongbeklädda gipsskivor. Detta är särskilt problematiskt i ytterväggar där 
fukt kan samlas i gipsskivan mellan två täta skikt (plastfolie och tätskikt) och således inte 
tillåtas torka. Även då innervägg omges av våtrum på båda sidor stängs gipsskivan in mellan 
två täta skikt. 
 
I och med att branschreglerna bidragit till våtrumsväggarna blivit utrustade med tätskikt, samt 
förändrade tvagningsvanor där våtrummens golv blivit allt mer fuktbelastade, har golven 
utmärkt sig som det största problemområdet för keramiska ytskikt. Särskilt är det skador som 
beror av att tätskiktets anslutning till golvbrunn är otät som konstant har varit den vanligaste, 
eller näst vanligaste, skadeorsaken hos badrum (Diagram 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problemen ser ut att bero av flera aspekter: Vattenskaderapporterna visar att de flesta 
inrapporterade skadorna kommer från villor. I villor är det vanligt med träbjälklag, som är en 
fuktkänslig konstruktion. Om anslutningen till golvbrunnen läcker och vatten därför letar sig 
ned till träbjälklaget kan detta orsaka vattenskador. 
 
Från början användes gjutjärnsbrunnar. Problemet med dessa var att de rostade och 
anslutningen till tätskiktet blev således otät. Efter det tog plastbrunnarna över mer och mer 
men inte förrän runt 2007 hade testmetoder för typgodkännande, avseende tätskiktets 
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Diagram 6. Badrum: läckageskador, golvbrunn

Andelen läckageskador genom tätskiktets anslutning till golvbrunn
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anslutning till golvbrunn under keramiska ytskikt, utvecklats för brunnarna. Godkända 
tätskikt blev i och med detta även testade för anslutning till typgodkända brunnar. Innan har 
golvbrunnarna främst varit anpassade för anslutning till tät- och ytskikt av plastmatta och 
monteringsanvisningar för anslutning till andra typer av tätskikt har därför varit bristfälliga. 
Historiskt sett har vätskebaserade tätskikt varit den mest använda tätskiktstypen under 
keramiska ytskikt och vattenskaderapporterna visar att det kontinuerligt funnits problem 
angående denna typ av tätskikts anslutning till golvbrunn.  
 
Då de vätskebaserade tätskiktssystemen har ansetts för otäta, och ha ett för lågt 
ånggenomgångsmotstånd, har dessa fasats ut av branschreglerna och i stället förordas 
tätskiktssystem av folietyp under keramiska ytskikt.  
 
I den rapport som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut presenterade år 2014 visas dock att 
stora problem avseende även denna typ av tätskiktssystem finns. Framförallt är det i 
anslutningen till golvbrunn och rörgenomförningar som läckagen återfinns. Det anges även i 
rapporten att de tätskiktssystem som använder lim som inte är självhärdande har en högre 
skadebenägenhet då vidhäftningen mot underlaget är sämre hos dessa. Krav på att 
tätskiktssystem av folietyp ska använda självhärdande lim för skarvar kom först i början av 
2014. Dock visar SP:s rapport att även vissa av systemen med denna typ av lim inte håller tätt.  
I rapporten ges även kritik om att tätskiktstillverkarnas montageanvisningar är bristfälliga. 

7.3.1 Framtiden 

Dessa brister hos tätskiktssystem av folietyp kan innebära problem i framtiden i form av 
ökande skador, framförallt vad gäller skador som stammar från tätskiktens anslutning till 
golvbrunn. På senare tid har väggnära golvbrunnar blivit populära i nya badrum. Då skador 
från dessa inte har hunnit visa sig än kan detta bli ett framtidsproblem beaktat att tätskikten av 
folietyp har visat sig ha brister i skarvar, förseglingar och anslutning till golvbrunn.  
Då SP:s rapport även kritiserade tätskiktstillverkarnas monteringsanvisningar kan även detta 
vara en orsak till oro för framtiden. Eftersom båda branschreglerna tillåter  
”gör det själv”-arbeten är det extra viktigt att tätskiktens monteringsanvisningar är tydliga för 
att undvika felmontage. Vattenskaderapporterna har visat att många skador finns i villor. 
Därför är det rimligt att tro att den vanligaste vattenskadan i badrum, inom en snar framtid, 
kommer att vara av typen: läckage genom tätskiktets anslutning till golvbrunn, monterad på 
träbjälklag, i duschplats med keramiskt ytskikt. 
 
Branschorganisationerna tillverkar inte egna tätskiktssystem, ej heller bestämmer de hur 
badrummen ska se ut. Det som dessa organisationer gör är att godkänna befintliga produkter 
och utforma regler för hur och var dessa ska appliceras i framförallt badrum, vars utförande 
främst beror av rådande designtrender och efterfrågad funktion av konsumentledet.  
 
Det finns dock tydliga tendenser som pekar på att många av de tätskiktsprodukter som 
använts inte varit tillräckligt testade avseende montering och underlag. Detta har fått till följd 
att branschreglerna ändrats mycket genom åren, vilket inte bara har inneburit en osäkerhet om 
hur fuktsäkert våtrumsbyggande egentligen ska utföras, utan även inneburit kostnader för 
branschverksamma företag som fortlöpande måste utbilda personal i ändrade byggnormer och 
arbetsmetoder. 
 
Att branschreglernas anvisningar har ändrats så ofta tyder på att det saknas tillräckligt 
omfattande testmetoder för tätskikten. Tester som syftar till att besvara var i våtutrymmet de 
kan användas, på vilka underlag de kan påföras samt hur de ska monteras. Fokus borde därför 
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läggas på att utveckla och fastslå specifika provmetoder för respektive tätskiktstyp för att på 
så sätt kunna upptäcka eventuella brister hos dessa i ett tidigare skede än vad som har skett 
hittills.  
Krav ska då även ställas på tillverkarna att åtgärda dessa brister i ett tidigt skede, helst innan 
tätskiktssystemen kommit ut på marknaden till försäljning. För att kunna göra detta krävs 
ökad samordning och samarbete, både mellan de olika branschorganisationerna men även 
mellan branschorganisationer och tillverkare.  
 
Då vissa tillverkare av tätskiktssystem fått kritik från SP om att tätskiktssystemens 
monteringsanvisningar i många fall är bristfälliga kanske det skulle vara önskvärt om 
branschorganisationerna tog fram en mall för hur monteringsanvisningar, för respektive 
tätskiktssystemstyp, ska se ut. Exempelvis att det tydligt ska framgå på vilka typer av 
underlag tätskiktssystemet får monteras, i detalj beskriva hur tätskiktssystemet ska monteras 
på respektive underlag, i detalj beskriva hur tätskiktssystemet ska anslutas till specifika 
golvbrunnar samt hur rörgenomförningar ska tätas och på vilket sätt infästningar ska utföras 
fuktsäkert genom respektive tätskiktssystem. 
 
Riktlinjer om detta finns till en viss del idag, men med ökad detaljstyrning och insyn från 
branschorganisationerna, beträffande monteringsanvisningarnas utförande, kan man se till att 
bristfälliga monteringar och felaktig användning av tätskiktsprodukter hålls på ett minimum. 
Detta är framför allt viktigt då man beaktar den kundkrets som består av ”gör det självare”.  
 
Vattenskaderapporterna visar att de mest frekvent förekommande tätskiktsskadorna i badrum 
sker på golvet. Merparten av skadorna beror av tätskiktets anslutning till golvbrunnen läcker, 
eller att själva tätskiktet är otätt.  
För att komma tillrätta med dessa skador har branschorganisationerna främst försökt reglera 
materialen (tätskikt och golvbrunn) och hur de ska monteras.  
Det är svårt att uttala sig om vad detta har gett för resultat. Andelen tätskiktsskador, totalt sett, 
har visserligen minskat men andelen läckageskador, av ovan nämnda typer, har frekvent legat 
på samma nivåer.  
 
Då de flesta av dessa skador stammar från villor är det därför även troligt att dessa skador 
finns i våtrum med träbjälklag. Träbjälklag är en fuktkänslig konstruktion. Istället för att 
inrikta sig på att förbättra material och montering kanske fokus istället skulle ligga på att 
förbättra förutsättningarna för ett fuktsäkert våtrumsgolv.  
Att bygga badrum i träbjälklag är inte alltid nödvändigt. Om branschen istället förordade att 
badrum ska anläggas i markplan, eller i källare, skulle mycket vara vunnet då dessa underlag 
av betong inte är fuktkänsliga. Detta förutsätter dock att badrummets placering planeras i ett 
tidigt stadium med tanke på rördragning och avlopp. 
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7.4 Metodkritik 
 
Då vattenskaderapporterna är det enda material jag har hittat, som behandlar tätskiktsskador i 
våtrum med keramiska ytskikt, har det inte funnits några andra val än att studera just dessa. 
Problemet med vattenskaderapporterna är dock att materialet inte omfattar alla tätskiktsskador 
som uppkommit i Sverige under en viss tidsperiod, utan endast de skador som rapporterats in 
till Vattenskadecentrum av ett antal försäkringsbolag. Detta innebär att absolut säkra 
slutsatser om hur vida skademinskningar eller skadeökningar har skett inte kan dras. Dock 
kan slutsatser dras genom att studera skadetypernas andelar. Detta då underlaget kontinuerligt 
kommer från samma källor. Vattenskaderapporterna omfattar även så många skador att jag ser 
reliabiliteten, avseende skadeandelarnas minskningar eller ökningar, som hög. 
 
Vad gäller rapportens validitet när det kommer till att besvara frågeställningarna anser jag att 
den är hög då det gäller frågeställning 2 och 3. Detta eftersom frågeställning 2 går att utläsa 
direkt ur branschreglerna och gällande frågeställning 3 finns det tydliga och kontinuerliga 
tendenser i som kan utläsas ur vattenskaderapporterna. 
 
Vad gäller frågeställning 1 är det svårare att ge svar. Vissa slutsatser (där validiteten kan 
bedömas som hög) kan dras då branschreglerna har sett till att tätskikt även ska finnas på 
väggar, vilket har minskat andelen väggskador stort. För att kunna dra mer definitiva 
slutsatser hade uppgifter som beskriver den faktiska åldersfördelningen hos alla våtrum i hela 
Sverige, behövts. Dessa uppgifter hade då kunnat ställas mot åldersfördelningen av skadade 
våtrum (avseende tätskikt) för att då kunna se hur effekten av branschreglerna varit i 
respektive åldersspann. 
De uppgifter som finns i vattenskaderapporterna, gällande åldersfördelning, är egentligen inte 
så intressanta då vi inte vet hur gammalt hela våtrumsbeståndet är. Exempelvis visar Figur 22 
att många av de skadade keramiska golven är relativt nybyggda. Dock tror jag att de flesta 
keramiska golven, i villors våtrum, i Sverige är relativt nybyggda då folk nog renoverar sina 
badrum ganska ofta i det här landet. 
 
 

7.5 Förslag till fortsatt utveckling 
 
Om data kan samlas in som beskriver åldersfördelningen hos alla våtrum i Sverige (inte bara 
de skadade) kan dessa data ställas mot åldersfördelningen hos våtrum där vattenskada skett. 
Jämförelser i samma åldersspann kan då göras för att bättre kunna utläsa branschreglernas 
effekt. En frågeställning skulle då kunna vara att undersöka hur väl väggnära golvbrunnar 
fungerar ihop med tätskiktssystem av folietyp.  
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Figur 20: Fogsprång. 
http://www.gyproc.se/files/DalaPro/Images/YBG/Kap9b.gif 
(Hämtad 2015-03-03) 
 
Figur 21: Åldersfördelning hos kakelväggar. Vattenskadecentrum. 
Vattenskadeundersökningen. 2013  
http://www.vattenskadecentrum.se/wp-content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf 
Hämtad 2015-03-18) 
 
Figur 22: Åldersfördelning hos golv med keramiska ytskikt. Vattenskadecentrum. 
Vattenskadeundersökningen. 2013  
http://www.vattenskadecentrum.se/wp-content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf 
(Hämtad 2015-03-18) 



 
 

63 
 

Figur 23: Låda för provning av tätskiktsfolie, samt kontrollpunkter. (SP. Funktionsprovning 
av tätskiktssystem av folietyp för våtutrymmen. 2014). 
http://www-v2.sp.se/publ/user/default.aspx?RapportId=16547#16547  
(Hämtad 2015-03-04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Bilaga 1. Branschregler för keramiska 
beklädnader - BKR  
 
 
Byggkeramikrådets samtliga branschregler för våtrum sammanfattas enligt nedanstående 
punkter. 
Ändringar och tillägg i branschreglerna, från föregående utgåva, är blåmarkerade och i kursiv 
stil. 

 
1) När är reglerna tillämpliga? 
 
2) Tätskiktets underlag, vägg. 
 
3) Tätskiktets underlag, golv. 
 
4) Tätskikt allmänna bestämmelser. 
 
5) Tätskikt vägg (godkända system samt förseglingar). 
 
6) Tätskikt golv (godkända system samt förseglingar). 
 
7) Golvbrunn och fall. 
 
8) Behörighet och kvalitetskontroll. 
 
 
 
 

 

 
                                                Figur 1: BKR:s logotyp. 
 
  
 



 
 

 
 

BKR september 1988 
 
1) Reglerna gäller keramiska väggbeklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts 
med fästmassa och tandspackel på vägg i våtutrymmen (både bostadsmiljö och stora 
våtrumskonstruktioner som exempelvis bassänger). Tätskiktens vidhäftning provas enligt 
branschspecifika krav. Därefter kan tätskikt väljas efter tillverkarens godkända konstruktion.  
 
2) Godkända underlag är: Med våtrumspackel bredspacklad betong som är gjuten mot slät 
form, med våtstarkt spackel bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong,  
pappersbeklädda gipsskivor, samt fibercementskivor. Skivor av trä ska inte användas. 
Material får ej ha lägre temperatur än +5°C.  
 
3) Ej angivet. 
 
4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VT1 (vattentät 1) och VT2 (vattentät 2). 
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet. Väggbeklädnader utförda i klass VT1 tillåts 
ha en fuktgenomgång på 15-50g fukt/m2. För VT2 är kravet <15g fukt/m2. VT2 kan användas 
i miljöer som har högre fuktbelastning än de som förekommer i bostäders våtutrymmen.  
Klassning av tätskiktsprodukter utförs av leverantören och ska kunna styrkas med 
provningsintyg. Inga särskilda bestämmelser finns angående vilka typer av tätskikt som får 
användas, utan detta ska baseras på erfarenhet. 
 
5) Tätskikt ska anbringas där duschplatsen är hos massivväggar (VT1) och när skivväggar 
används som underlag ska tätskikt finnas i duschzonen (utförs minst i VT1) och även 
användas bakom och under tvättställ, samt bakom tvättmaskin (VT1). Övriga utrymmen 
behöver ej ha tätskikt bakom det keramiska ytskiktet (VA). 
Skivväggar ska dock inte inneslutas av tät beklädnad på båda sidor, exempelvis en delande 
vägg i ett badrum, utan då ska utrymmet mellan skivorna ventileras. Betongvägg som t.ex. 
delar två lägenheter i ett flerfamiljshus ses som fullgott skydd mot fukt även utan tätskikt 
(VA). Likaså gör även putsat halvstenstegel samt lättbetong över 25cm i tjocklek (VA). 
 
Om tätskikt av dispersionstyp används ska det vara färgat för att man på så sätt ska kunna se 
hur många skikt som har applicerats.  
 
Förseglingar ska appliceras vid: 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material samt mellan tätskikt på golv och tätskikt på 
vägg. 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader samt i skarven mellan tätskikt på 
golv och tätskikt på vägg. Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. 
 
6) Ej angivet. 
 
7) Ej angivet. 
 
8) Före uppsättning av keramiskt ytskikt ska tätskiktet kontrolleras av ansvarig arbetsledning.1  

                                                 
1 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen.1988 



 
 

 
 

BKR april 1993 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på vägg i bostäders våtutrymmen. Tätskiktens vidhäftning provas 
enligt branschspecifika krav. Därefter kan tätskikt väljas efter tillverkarens godkända 
konstruktion. De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt. 
 
2) Godkända underlag är: Med våtrumspackel bredspacklad betong som är gjuten mot slät 
form, med våtstarkt spackel bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong, 
pappersbeklädda gipsskivor samt fibercementskivor. Skivor av trä ska inte användas. Material 
får ej ha lägre temperatur än +5°C. Vid renovering ska samtliga tidigare ytskikt avlägsnas, 
inklusive eventuell plastmatta. Anledningen är att vidhäftningen mellan underlaget och 
tätskiktet annars försämras. 
 
3) Ej angivet. 
 
4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VT1 (vattentät 1) och VT2 (vattentät 2). 
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet. Väggbeklädnader utförda i klass VT1 tillåts 
ha en fuktgenomgång på 15-50g fukt/m2. För VT2 är kravet <15g fukt/m2. VT2 kan användas 
i miljöer som har högre fuktbelastning än de som förekommer i bostäders våtutrymmen.  
Klassning av tätskiktsprodukter utförs av leverantören och ska kunna styrkas med 
provningsintyg. Vid godkännande får leverantören rätt att skriva detta på sina produkter. 
 
Tätskikt, som behandlas i branschreglerna, är vätskebaserade och finns som tjockflytande och 
tunnflytande av dispersionstyp.  
Tjockflytande tätskikt har deformationsupptagande förmåga och tunnflytande har det ej.  
 
5)Tätskikt ska anbringas där duschplatsen är hos massivväggar (VT1) och när skivväggar 
används som underlag ska tätskikt finnas i duschzonen (utförs minst i VT1) och även 
användas bakom och under tvättställ, samt bakom tvättmaskin (VT1). Övriga utrymmen 
behöver ej ha tätskikt bakom det keramiska ytskiktet (VA). 
Tjockflytande, deformationsupptagande, tätskikt används för ojämna, formstabila, underlag 
exempelvis puts och lättbetong samt även betong.  
 
Tätskikt av dispersionstyp, är ej deformationsupptagande och rekommenderas att användas 
på släta och formstabila underlag dvs. skivor. Tätskikt av dispersionstyp ska vara färgade för 
att man på så sätt ska kunna se hur många skikt som har applicerats.  
 
Skivväggar ska dock inte inneslutas av tät beklädnad på båda sidor, exempelvis en delande 
vägg i ett badrum, utan då ska utrymmet mellan skivorna ventileras. Betongvägg som t.ex. 
delar två lägenheter i ett flerfamiljshus ses som fullgott skydd mot fukt även utan tätskikt. 
Likaså gör även putsat halvstenstegel samt lättbetong över 25cm i tjocklek.2 
 
 
 

                                                 
2 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen. 1993 
 



 
 

 
 

Förseglingar ska appliceras vid: 
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material samt mellan tätskikt på golv och tätskikt på 
vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader samt i skarven mellan tätskikt på 
golv och tätskikt på vägg. 
 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. 
 
6) Ej angivet. 
 
7) Ej angivet. 
 
8) Före uppsättning av keramiskt ytskikt ska tätskiktet kontrolleras av ansvarig arbetsledning.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 PER. Branschregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen. 1993 



 
 

 
 

BKR maj 1995 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Tätskiktens vidhäftning 
provas enligt branschspecifika krav. Därefter kan tätskikt väljas efter tillverkarens godkända 
konstruktion. De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt. 
 
2) Godkända underlag är: Betong som är gjuten mot slät form och sprickor och ojämnheter 
har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, med våtstarkt spackel 
bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong och byggskivor som, enligt tillverkaren, är 
avsedda att användas som underlag för keramiska ytbeläggningar. Våtrumsspacklet ska vara 
mineraliskt bundet och vattenfast. Skivor av trä ska inte användas.   
 
Skivväggar ska dock inte inneslutas av tät beklädnad på båda sidor, exempelvis en delande 
vägg i ett badrum, utan då ska utrymmet mellan skivorna ventileras. Ångspärr ska ej 
användas i konstruktioner där tätskikt finns då detta kan ge upphov till fuktuppbyggnad. 
 
Krav på böjstyvhet finns och ska minst motsvara den böjstyvhet som uppnås med ett lager 
13mm gipsskiva monterad på byggreglar med c/c 450mm eller två lager 13mm 
pappersbeklädda standardgipsskivor monterade på byggreglar med c/c-avstånd 600mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. Vid renovering där befintligt ytskikt har 
kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör som lämplig att bära det keramiska 
ytskiktet kan detta användas som underlag.  
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Rörgenomförningar, förutom 
blandare, ska undvikas i duschzonen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. Lättbetong som har putsats med brädriven slätputs eller spacklats med 
våtstarkt spackel (mineraliskt bundet och vattenfast). Träskivor får användas som underlag. 
Tätskikt och fästmassa ska då vara deformationsupptagande. Underlagsgolvets böjstyvhet ska 
motsvara den från en 22mm golvspånskiva upplagd på reglar med c/c-avstånd 300mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. 
 
Vid renovering där befintligt ytskikt har kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör 
som lämplig att bära det keramiska ytskiktet kan detta användas som underlag.  
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Rörgenomförningar, förutom 
golvbrunn, ska undvikas i duschzonen. 
 
4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VTv (vattentäta väggkonstruktioner) och 
VTg (vattentäta golvkonstruktioner). Provning för att säkerställa tätskiktets täthet utförs av 
leverantören enligt specificerade krav utfärdade av BKR. De godkända produkterna får då 
använda symbolen ”Vattentäta Våtrum”.  
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet.4  

                                                 
4 BKR. PERs branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. 
1995 



 
 

 
 

Tätskikt ska finnas på både golv (VTg) och vägg (VTv) i badrum. På toalett utan golvbrunn 
kan VA-konstruktioner, dvs. keramikbeklädda vägg- och golvkonstruktioner utan tätskikt, 
användas. 
  
Tätskikt delas in i två grupper, Grupp 1 (ej deformationsupptagande) och Grupp 2 
(deformationsupptagande), med avseende på deformationsupptagande förmåga.  
Tätskikt, som behandlas i branschreglerna, är vätskebaserade och finns som tjockflytande och 
tunnflytande av dispersionstyp.  
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning.  
 
5) Tjockflytande, deformationsupptagande, tätskikt används för ojämna, formstabila, underlag 
exempelvis puts och lättbetong, samt även betong. Tjockflytande tätskikt kan även användas 
som tätskikt på väggar av skivmaterial.  
 
Tätskikt av dispersionstyp ska vara färgade för att man på så sätt ska kunna se hur många 
skikt som har applicerats.  
Tätskikt av dispersionstyp, är ej deformationsupptagande, rekommenderas att användas på 
släta och formstabila underlag dvs. skivor.  
 
Förseglingar ska appliceras vid: 
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader (då tätskikt Grupp 2 används) samt i 
skarven mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. Infästningar ska undvikas i duschzonen.  
 
6) Tätskikt Grupp 2 ska alltid användas på golv i våtrum. 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, skivskarvar, skruvrader 
samt i golv och väggvinklar.  
 
7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. Minsta 
lutning ska vara 1:50 (20mm/m) på golv under badkar och vid golvbrunn och  
1:100 (10mm/m) för övriga ytor. 
 
8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare samt även vara anställda i ett, genom 
BKR, behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas. 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
 
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs av 
plattsättningsentreprenören på byggarbetsplatsen.5 
 
                                                 
5 BKR. PERs branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. 
1995 



 
 

 
 

BKR juni 1996 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Tätskiktens vidhäftning 
provas enligt branschspecifika krav. Därefter kan tätskikt väljas efter tillverkarens godkända 
konstruktion. De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt. 
 
2) Godkända underlag är: Betong som är gjuten mot slät form och sprickor och ojämnheter 
har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, med våtstarkt spackel 
bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong och byggskivor som, enligt tillverkaren, är 
avsedda att användas som underlag för keramiska ytbeläggningar. Våtrumsspacklet ska vara 
mineraliskt bundet och vattenfast. Skivor av trä ska inte användas.   
 
Skivväggar ska dock inte inneslutas av tät beklädnad på båda sidor, exempelvis en delande 
vägg i ett badrum, utan då ska utrymmet mellan skivorna ventileras. Ångspärr ska ej användas 
i konstruktioner där tätskikt finns då detta kan ge upphov till fuktuppbyggnad. 
 
Krav på böjstyvhet finns och ska minst motsvara den böjstyvhet som uppnås med ett lager 
13mm gipsskiva monterad på byggreglar med c/c 450mm eller två lager 13mm 
pappersbeklädda standardgipsskivor monterade på byggreglar med c/c-avstånd 600mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. Vid renovering där befintligt ytskikt har 
kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör som lämplig att bära det keramiska 
ytskiktet kan detta användas som underlag.   
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Rörgenomförningar, förutom 
blandare, ska undvikas i duschzonen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. Lättbetong som har putsats med brädriven slätputs eller spacklats med 
våtstarkt spackel (mineraliskt bundet och vattenfast). Träskivor får användas som underlag. 
Tätskikt och fästmassa ska då vara deformationsupptagande. Underlagsgolvets böjstyvhet ska 
motsvara den från en 22mm golvspånskiva upplagd på reglar med c/c-avstånd 300mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. 
 
Vid renovering där befintligt ytskikt har kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör 
som lämplig att bära det keramiska ytskiktet kan detta användas som underlag.  
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Rörgenomförningar, förutom 
golvbrunn, ska undvikas i duschzonen. 
 
4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VTv (vattentäta väggkonstruktioner) och 
VTg (vattentäta golvkonstruktioner). Provning för att säkerställa tätskiktets täthet utförs av 
leverantören enligt specificerade krav utfärdade av BKR. De godkända produkterna får då 
använda symbolen ”Vattentäta Våtrum”.  
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet.6  

                                                 
6 BKR. PERs branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. 
1996 



 
 

 
 

 
Tätskikt ska finnas på både golv (VTg) och vägg (VTv) i badrum. På toalett utan golvbrunn 
kan VA-konstruktioner, dvs. keramikbeklädda vägg- och golvkonstruktioner utan tätskikt, 
användas. 
  
Tätskikt, som behandlas i branschreglerna, är vätskebaserade och finns som tjockflytande och 
tunnflytande av dispersionstyp.  
 
Tätskikt delas in i två grupper: Tjocka tätskikt (tjockflytande massor som påförs i ett omkring 
1mm tjockt skikt, är deformationsupptagande) och Tunna tätskikt (är av dispersionstyp och ej 
deformationsupptagande). 
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning.  
 
5) Tjocka tätskikt ska användas på underlag av betong, puts och lättbetong. Tjocka tätskikt 
kan även användas på skivmaterial. 
Tunna tätskikt kan användas på underlag av skivmaterial.  
 
Tätskikt av dispersionstyp ska vara färgade för att man på så sätt ska kunna se hur många 
skikt som har applicerats. 
 
Förseglingar ska appliceras vid: 
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader (då tunna tätskikt används) samt i 
skarven mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Förseglingar som är gjorda av självhäftande tape får endast användas på underlag av släta 
skivor. 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör.  
 
6) Tjockflytande tätskikt ska alltid användas på golv. 
 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, skivskarvar, skruvrader samt 
i golv och väggvinklar.  
 
7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. Minsta 
lutning ska vara 1:50 (20mm/m) på golv under badkar och vid golvbrunn och  
1:100 (10mm/m) för övriga ytor.7 
 
 
 
 
 

                                                 
7 BKR. PERs branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. 
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8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare vara grundutbildade plattsättare, eller 
murare, med flerårig yrkeserfarenhet, samt även vara anställda i ett, genom BKR, 
behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas. 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
 
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs av 
plattsättningsentreprenören på byggarbetsplatsen.8 
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BKR augusti 1999 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Tätskiktens vidhäftning 
provas enligt branschspecifika krav. Därefter kan tätskikt väljas efter tillverkarens godkända 
konstruktion. De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt. 
 
2) Godkända underlag är: Betong som är gjuten mot slät form och sprickor och ojämnheter 
har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, med våtstarkt spackel 
bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong och byggskivor som, enligt tillverkaren, är 
avsedda att användas som underlag för keramiska ytbeläggningar. Våtrumsspacklet ska vara 
mineraliskt bundet och vattenfast. Skivor av trä ska inte användas.   
 
Skivväggar ska dock inte inneslutas av tät beklädnad på båda sidor, exempelvis en delande 
vägg i ett badrum, utan då ska utrymmet mellan skivorna ventileras. Ångspärr ska ej användas 
i konstruktioner där tätskikt finns då detta kan ge upphov till fuktuppbyggnad. 
 
Krav på böjstyvhet finns och ska minst motsvara den böjstyvhet som uppnås med ett lager 
13mm gipsskiva monterad på byggreglar med c/c 450mm eller två lager 13mm 
pappersbeklädda standardgipsskivor monterade på byggreglar med c/c-avstånd 600mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C.  
Vid renovering där befintligt ytskikt har kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör 
som lämplig att bära det keramiska ytskiktet kan detta användas som underlag. För ytskikt 
som är satt på sandspackel ska dock både ytskiktet och sandspacklet avlägsnas. Samtliga 
underlag ska vara yttorra innan applicering av tätskikt.  
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än 
för blandare är tillåtna på duschplatsen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. Lättbetong som har putsats med brädriven slätputs eller spacklats med 
våtstarkt spackel (mineraliskt bundet och vattenfast). Träskivor får användas som underlag. 
Dock ska dessa beläggas med ej fuktkänsliga skivor (som sedan spacklas för fall) eller 
beläggas med golvavjämningsmassa innan tätskikt påförs. Underlagsgolvets böjstyvhet ska 
motsvara den från en 22mm golvspånskiva upplagd på reglar med c/c-avstånd 300mm. 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. 
 
Vid renovering där befintligt ytskikt har kontrollerats och godkänts av ansvarig entreprenör 
som lämplig att bära det keramiska ytskiktet kan detta användas som underlag. För ytskikt 
som är satt på sandspackel ska dock både ytskiktet och sandspacklet avlägsnas. Samtliga 
underlag ska vara yttorra innan applicering av tätskikt 
 
Värmegolvsslingor och dylikt ska vara dokumenterat godkända för användning i våtrum där 
ytskiktet består av keramiskt material. 
 
Rör ska vara fixerade. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Rörgenomförningar, förutom 
golvbrunn, ska undvikas i duschzonen.9 
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4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VTv (vattentäta väggkonstruktioner) och 
VTg (vattentäta golvkonstruktioner).  
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet.  
 
Provning för att säkerställa tätskiktets täthet utförs av leverantören enligt specificerade krav 
utfärdade av BKR. De godkända produkterna får då använda symbolen ”Vattentäta Våtrum”.  
 
Tätskikt ska finnas på både golv (VTg) och vägg (VTv) i badrum. På toalett utan golvbrunn 
kan VA-konstruktioner, dvs. keramikbeklädda vägg- och golvkonstruktioner utan tätskikt, 
användas.  
Tätskikt ska dock inte användas i källare när bottenplattan har direktkontakt med marken, 
dvs. ingen kapillärbrytande isolering finns under plattan. Fukten måste då kunna vandra fritt 
upp genom plattan och inte instängas av det vattentäta tätskiktet. 
  
Tätskikt delas in i två grupper: Tjocka tätskikt (tjockflytande massor som påförs i ett omkring 
1mm tjockt skikt, är deformationsupptagande) och Tunna tätskikt (är av dispersionstyp och ej 
deformationsupptagande). 
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning.  
 
5) Tjocka tätskikt ska användas på underlag av betong, puts och lättbetong. Tjocka tätskikt 
kan även användas på skivmaterial. 
Tunna tätskikt kan användas på underlag av skivmaterial.  
 
Tätskikt av dispersionstyp ska vara färgade för att man på så sätt ska kunna se hur många 
skikt som har applicerats. 
Förseglingar ska appliceras vid: 
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader (då tunna tätskikt används) samt i 
skarven mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Förseglingar som är gjorda av självhäftande tape får endast användas på underlag av släta 
skivor. 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. Infästningar ska undvikas i duschzonen.  
 
6) Tjocka tätskikt ska alltid användas på golv i våtrum. 
 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, skivskarvar, skruvrader samt 
i golv och väggvinklar.10  
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7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. Minsta 
lutning ska vara 1:50 (20mm/m) på golv under badkar och vid golvbrunn och  
1:100 (10mm/m) för övriga ytor.  
 
Golvbrunnen ska vara fast förankrad i underliggande bjälklag och vara monterad sådant sätt 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen i nivå. Detta görs genom att tätskiktsunderlaget ligger i 
nivå med brunnens tätskiktsanslutning. 
 
Om det, vid exempelvis renovering, redan finns en golvbrunn men denna saknar klämring 
eller fläns ska den bytas ut mot en ny, typgodkänd, brunn som har något av dessa. 
Tätskiktets anslutning till golvbrunn ska provas utifrån branschspecifika krav.  
 
8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare vara grundutbildade plattsättare, eller 
murare, med flerårig yrkeserfarenhet, samt även vara anställda i ett, genom BKR, 
behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas.  
 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs av 
plattsättningsentreprenören på byggarbetsplatsen.11 
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BKR juni 2007 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Tätskiktssystem ska 
vara godkända av BKR.  
De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt samt tätskiktsfolier och 
vattentäta skivkonstruktioner (med inbyggt tätskikt). 
 
2) Godkända underlag är: Betong som är gjuten mot slät form och sprickor och ojämnheter 
har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, med våtstarkt spackel 
bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong och byggskivor som, enligt tillverkaren, är 
avsedda att användas som underlag för keramiska ytbeläggningar. Våtrumsspacklet ska vara 
mineraliskt bundet: cementbundet eller gipsbundet. Puts ska vara kalkcementbruk eller 
gipsbundet putsbruk.  
 
Skivor av trä ska inte användas. Pappersbeklädda gipsskivor får inte användas någonstans i 
våtutrymmet. I ytterväggar ska ej fuktkänsligt skivmaterial användas. Anledningen är att fukt 
kan samlas mellan byggfolien och tätskiktet. 
Om skivväggar omges av tätskikt på båda sidor ska skivor och reglar vara av ej fuktkänsligt 
material. Utrymmet mellan skivorna ska även ventileras. 
 
Material får ej ha lägre temperatur än +5°C. Vid renovering ska befintligt ytskikt avlägsnas. 
Om detta inte kan göras får det befintliga ytskiktet behållas under förutsättning att detta 
kontrollerats och tillsammans med entreprenör och tätskiktstillverkaren bedömts som godkänt 
till att användas som underlag till det nya ytskiktet. .  
För ytskikt som är satt på sandspackel ska dock både ytskiktet och sandspacklet avlägsnas. 
Samtliga underlag ska vara yttorra innan applicering av tätskikt.  
 
Rör ska vara fixerade och skjuta ut minst 100mm från underlaget. Minsta tillåtna avstånd 
mellan rör är 40mm. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än 
för blandare är tillåtna på duschplatsen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. Lättbetong som har putsats med brädriven slätputs (av kalkcementbruk eller 
gipsbundet putsbruk) eller spacklats med våtstarkt spackel (av mineraliskt bunden: 
cementbunden eller gipsbunden typ).  
Träskivor får användas som underlag. Dock ska dessa beläggas med golvavjämningsmassa, 
eller annan av tillverkare godkänd konstruktion, innan tätskikt påförs. Golvspånskivorna ska 
vara 22mm tjocka och underliggande bjälklag hålla ett c/c mått mellan 300mm-600mm. Vid 
större regelavstånd ska bjälklaget förstärkas med kortlingar. Golvavjämningsmassa ska 
läggas i ett minst 12mm tjock skikt vid golvbrunnen. Golvavjämningen ska vara armerad 
(rotnät).  
 
Även anda förstärkningsmetoder av träbjälklag kan göras, kartongbeklädda gipsskivor ska 
dock inte användas. 
 
Värmegolvsslingor och dylikt ska vara dokumenterat godkända för användning i våtrum där 
ytskiktet består av keramiskt material.12 
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Rör ska vara fixerade. Minsta tillåtna avstånd mellan rör och vägg är 40mm. Utskjutande rör 
ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än för avlopp och golvbrunn får göras. 
 
4) Tätskikten delas in i olika kategorier som är meningen att brukas i konstruktioner där 
fuktbelastningen ser olika ut: VA (vattenavvisande), VTv (vattentäta väggkonstruktioner) och 
VTg (vattentäta golvkonstruktioner).  
VA-konstruktioner saknar tätskikt och här ställs inget krav på maximal tillåten 
fuktgenomgång genom det keramiska ytskiktet.  
 
Provning för att säkerställa tätskiktets täthet utförs av leverantören enligt specificerade krav 
utfärdade av BKR. De godkända produkterna får då använda symbolen ”Vattentäta Våtrum”.  
För samtliga förseglingar som används gäller att tillverkaren ska vara identifierbar för att på 
så sätt kunna tillstryka att förseglingarna ingår i ett, av BKR, godkänt tätskiktssystem.  
 
 
Tätskikt ska finnas på både golv (VTg) och vägg (VTv) i badrum. På toalett utan golvbrunn 
kan VA-konstruktioner, dvs. keramikbeklädda vägg- och golvkonstruktioner utan tätskikt, 
användas.  
 
Tätskikt ska dock inte användas i källare när bottenplattan har direktkontakt med marken, dvs. 
ingen kapillärbrytande isolering finns under plattan. Fukten måste då kunna vandra fritt upp 
genom plattan och inte instängas av det vattentäta tätskiktet. 
  
Tätskikt delas in i grupper avseende deformationsupptagande förmåga.  
Till tätskikt med deformationsupptagande förmåga hör: tjockflytande (vätskebaserade) 
tätskikt och tätskiktsfolier. 
Till tätskikt utan deformationsupptagande förmåga hör: tunnflytande dispersioner 
(vätskebaserade) samt vattentäta skivor med skarvförsegling (där tätskikt ingår).  
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning.  
 
5) På Betong, puts och spackel ska deformationsupptagande tätskikt användas. 
 
På formstabila skivor kan tunnflytande tätskikt utan deformationsupptagande förmåga väljas. 
Vattentäta skivor skruvas direkt i underliggande reglar. 
 
Förseglingar ska appliceras vid:  
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader (då tunna tätskikt används) samt i 
skarven mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. Infästningar ska förseglas enligt 
tätskiktstillverkarens monteringsanvisning.13 
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6) Golv i våtrum ska alltid ha ett deformationsupptagande tätskikt, dvs. tjockflytande tätskikt 
eller tätskiktsfolie.  
 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, golv och väggvinklar samt 
mot tröskel. 
 
7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. 
Golvlutningen ska vara 1:100 (10mm/m) – 1:200 (5mm/m) i de delar av våtrummet som delvis 
blir utsatta för vatten.  
De delar som regelbundet blir utsatta för vatten (duschplats mm.) ska ha en golvlutning på 
1:50 (20mm/m) – 1:150 (7mm/m). 
Bakfall får inte förekomma någonstans i våtutrymmet.  
 
Golvbrunnen ska vara fast förankrad i underliggande bjälklag och vara monterad sådant sätt 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen i nivå. Detta görs genom att tätskiktsunderlaget ligger i 
nivå med brunnens tätskiktsanslutning. 
 
Golvbrunn ska vara typgodkänd. 
Vid renovering ska golvbrunn tillverkad före 1990 bytas ut. 
 
8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare och vara anställda i ett, genom BKR, 
behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas.  
 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs av 
plattsättningsentreprenören på byggarbetsplatsen.14 
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BKR juni 2010 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Reglerna även 
tillämpas helt eller delvis då ytskiktet utgörs av natursten, glas och liknande produkter. 
Tätskiktssystem ska vara godkända av BKR.  
De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt samt tätskiktsfolier och 
vattentäta skivkonstruktioner (med inbyggt tätskikt). 
 
2) Väggunderlag i Våtzon 1 ska inte vara fuktkänsliga. 
Godkända underlag är: Betong som har brädriven ytstruktur och är gjuten mot slät form och 
sprickor och ojämnheter har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, 
med våtstarkt spackel bredspacklad eller brädriven slätputsad lättbetong och byggskivor som, 
enligt tillverkaren, är avsedda att användas som underlag för keramiska ytbeläggningar. 
Våtrumsspacklet ska vara mineraliskt bundet: cementbundet eller gipsbundet. Puts ska vara 
kalkcementbruk eller gipsbundet putsbruk.  
 
Skivor av trä ska inte användas. Pappersbeklädda gipsskivor får inte användas i Våtzon 1.  
 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. Vid renovering ska befintligt ytskikt avlägsnas. 
Om detta inte kan göras får det befintliga ytskiktet behållas under förutsättning att detta 
kontrollerats och tillsammans med entreprenör och tätskiktstillverkaren bedömts som godkänt 
till att användas som underlag till det nya ytskiktet. .  
För ytskikt som är satt på sandspackel ska dock både ytskiktet och sandspacklet avlägsnas. 
Samtliga underlag ska vara yttorra innan applicering av tätskikt.  
 
Rör ska vara fixerade och skjuta ut minst 100mm från underlaget. Minsta tillåtna avstånd 
mellan rör är 40mm. Utskjutande rör ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än 
för blandare är tillåtna på duschplatsen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. Lättbetong som har putsats med brädriven slätputs (av kalkcementbruk eller 
gipsbundet putsbruk) eller spacklats med våtstarkt spackel (av mineraliskt bunden: 
cementbunden eller gipsbunden typ).  
Träskivor får användas som underlag. Dock ska dessa beläggas med golvavjämningsmassa. 
Golvspånskivorna ska vara 22mm tjocka och underliggande bjälklag hålla ett c/c mått mellan 
300mm-600mm. Vid större regelavstånd ska bjälklaget förstärkas med kortlingar. 
Golvavjämningsmassa ska läggas i ett minst 12mm tjock skikt vid golvbrunnen. 
Golvavjämningen ska vara armerad (rotnät).  
Även anda förstärkningsmetoder av träbjälklag kan göras, kartongbeklädda gipsskivor ska 
dock inte användas. Ett alternativ till golvspånskivor är att fylla bjälklaget med 
lättfyllnadsmassa. Golvavjämning gjuts sedan på detta skikt och ska då innehålla armering 
(rotnät).  
 
Rör ska vara fixerade. Minsta tillåtna avstånd mellan rör och vägg är 60mm. Utskjutande rör 
ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än för avlopp och golvbrunn får göras.15  
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4) Våtrummet delas in i våtzoner, Våtzon 1 och Våtzon 2. Till Våtzon 1 hör hela golvytan samt 
väggytor i duschzonen och 1 meter utanför denna. Om yttervägg hör till Våtzon 1 ska dock 
hela ytterväggen räknas som Våtzon 1. När duschplats omges av en skärmvägg, på någon 
sida, ingår väggytan samt gaveln, som vetter mot duschplatsen, i Våtzon 1. Alla övriga 
våtutrymmen hör till Våtzon 2.  
 
Tätskikten delas in i olika tätskiktsklasser beroende på vilken typ de tillhör:  
VTgF (Vattentäta golvsystem av folietyp), VTvF (Vattentäta väggsystem av folietyp), VTg 
(övriga godkända tätskiktssystem för golv), VTv (övriga godkända tätskiktssystem för 
väggar). 
 
Till tätskikt med deformationsupptagande förmåga hör: Tätskiktsfolier (VTgF, VTvF) och 
tjockflytande tätskikt (VTg, VTv). 
 
Till tätskikt utan deformationsupptagande förmåga hör: tunnflytande dispersioner (VTv) samt 
vattentäta skivor med skarvförsegling (med inbyggt tätskikt) som utgör underlag för keramiskt 
ytskikt (VTvF).  
 
Tätskikt ska dock inte användas i källare när bottenplattan har direktkontakt med marken, dvs. 
ingen kapillärbrytande isolering finns under plattan. Fukten måste då kunna vandra fritt upp 
genom plattan och inte instängas av det vattentäta tätskiktet. 
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning. För samtliga förseglingar som används gäller att tillverkaren ska vara 
identifierbar för att på så sätt kunna tillstryka att förseglingarna ingår i ett, av BKR, godkänt 
tätskiktssystem.  
I konstruktioner där övergång från VTvF i Våtzon 1 till VTv i Våtzon 2 finns gäller att båda 
tätskikten ska vara från samma tillverkare. 
 
5) I Våtzon 1, om underliggande material är skivmaterial, ska tätskiktsfolie eller vattentäta 
skivor (VTvF) väljas. 
I Våtzon 1, om underliggande material är av betong, puts eller murblock, kan tätskiktsfolie 
och vattentäta skivor (VTvF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTv) väljas.  
 
I Våtzon 2 kan tätskiktsfolie (VTvF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem väljas (VTv). 
 
Förseglingar ska appliceras vid:  
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar, och skruvrader (då tunna tätskikt används) samt i 
skarven mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. Infästningar ska förseglas enligt 
tätskiktstillverkarens monteringsanvisning.16 
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6) På golv där underlaget utgörs av skivor (med avjämningsmassa) ska tätskiktsfolie väljas 
(VTgF). 
På golv där underlaget består av betong eller lättbetong ska tätskiktsfolie (VTgF) eller övrigt 
godkänt tätskiktssystem väljas (VTg).  
 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, golv och väggvinklar samt 
mot tröskel. 
 
7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. 
Golvlutningen ska vara 1:100 (10mm/m) – 1:200 (5mm/m) i de delar av våtrummet som delvis 
blir utsatta för vatten.  
De delar som regelbundet blir utsatta för vatten (duschplats mm.) ska ha en golvlutning på 
1:50 (20mm/m) – 1:150 (7mm/m). 
Bakfall får inte förekomma någonstans i våtutrymmet.  
 
Golvbrunnen ska vara fast förankrad i underliggande bjälklag och vara monterad sådant sätt 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen i nivå. Detta görs genom att tätskiktsunderlaget ligger i 
nivå med brunnens tätskiktsanslutning. Golvbrunn får luta maximalt 2mm från centrum till 
ytterkant. 
 
Golvbrunn ska vara typgodkänd. Designerbrunn (väggnära golvbrunn) ska testas och 
godkännas enligt en, av BKR utförd, särskild testmetod.  
 
Vid renovering ska golvbrunn tillverkad före 1990 bytas ut. 
 
8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare och vara anställda i ett, genom BKR, 
behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas.  
 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs genom 
egenkontroll av den person som har utfört arbetet på byggarbetsplatsen.17  
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BKR juni 2014 
 
1) Reglerna gäller keramiska beklädnader (kakel, klinker och mosaik) som har påförts med 
fästmassa och tandspackel på golv och vägg i bostäders våtutrymmen. Reglerna även 
tillämpas helt eller delvis då ytskiktet utgörs av natursten, glas och liknande produkter. 
Tätskiktssystem ska vara godkända av BKR.  
De tätskikt som behandlas i branschreglerna är vätskebaserade tätskikt samt tätskiktsfolier och 
vattentäta skivkonstruktioner (med inbyggt tätskikt). 
 
2) Väggunderlag i Våtzon 1 ska inte vara fuktkänsliga. 
Godkända underlag är: Betong som har brädriven ytstruktur och är gjuten mot slät form och 
sprickor och ojämnheter har spacklats med våtstarkt spackel samt ev. cementhud avlägsnats, 
lättbetong som har behandlats enligt aktuell spackel- och tätskiktsleverantörs anvisningar, 
och byggskivor som, enligt tillverkaren, är avsedda att användas som underlag för keramiska 
ytbeläggningar. Våtrumsspacklet ska vara mineraliskt bundet: cementbundet eller gipsbundet. 
Puts ska vara kalkcementbruk, cementputs eller gipsbundet putsbruk.  
 
Skivor av trä ska inte användas. Pappersbeklädda gipsskivor får inte användas i Våtzon 1.  
 
Material får ej ha lägre temperatur än +10°C. Vid renovering ska befintligt ytskikt avlägsnas. 
Om detta inte kan göras får det befintliga ytskiktet behållas under förutsättning att detta 
kontrollerats och tillsammans med entreprenör och tätskiktstillverkaren bedömts som godkänt 
till att användas som underlag till det nya ytskiktet. .  
För ytskikt som är satt på sandspackel ska dock både ytskiktet och sandspacklet avlägsnas. 
Samtliga underlag ska vara yttorra innan applicering av tätskikt.  
 
Rör ska vara fixerade. Minsta tillåtna avstånd mellan rör är 40mm. Utskjutande rör ska tätas 
mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än för blandare är tillåtna på duschplatsen. 
 
3) Godkända underlag är brädriven betong där sprickor och ojämnheter har spacklats med 
våtstarkt spackel. lättbetong som har behandlats enligt aktuell spackel- och 
tätskiktsleverantörs anvisningar. Träskivor får användas som underlag. Dock ska dessa 
beläggas med golvavjämningsmassa. Golvspånskivorna ska vara 22mm tjocka och 
underliggande bjälklag hålla ett c/c mått mellan 300mm-600mm. Vid större regelavstånd ska 
bjälklaget förstärkas med kortlingar. Golvavjämningsmassa ska läggas i ett minst 12mm tjock 
skikt vid golvbrunnen. Golvavjämningen ska vara armerad (rotnät).  
Även anda förstärkningsmetoder av träbjälklag kan göras, kartongbeklädda gipsskivor ska 
dock inte användas. Ett alternativ till golvspånskivor är att fylla bjälklaget med 
lättfyllnadsmassa. Golvavjämning gjuts sedan på detta skikt och ska då innehålla armering 
(rotnät). Ett annat alternativ är att använda fallskivor som underlag, som redan har ett 
inbyggt fall. Dessa kan direkt beläggas med tätskikt utan något ytterligare mellanskikt av 
spackel. 
 
Rör ska vara fixerade. Minsta tillåtna avstånd mellan rör och vägg är 60mm. Utskjutande rör 
ska tätas mot tätskikt. Inga andra rörgenomförningar än för avlopp och golvbrunn får göras.18  
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4) Våtrummet delas in i våtzoner, Våtzon 1 och Våtzon 2. Till Våtzon 1 hör hela golvytan 
samt väggytor i duschzonen och 1 meter utanför denna. Om yttervägg hör till Våtzon 1 ska 
dock hela ytterväggen räknas som Våtzon 1. När duschplats omges av en skärmvägg, på 
någon sida, ingår väggytan samt gaveln, som vetter mot duschplatsen, i Våtzon 1. Alla övriga 
våtutrymmen hör till Våtzon 2.  
 
Tätskikten delas in i olika tätskiktsklasser beroende på vilken typ de tillhör:  
VTgF (Vattentäta golvsystem av folietyp), VTvF (Vattentäta väggsystem av folietyp), VTg 
(övriga godkända tätskiktssystem för golv), VTv (övriga godkända tätskiktssystem för 
väggar). 
 
Till tätskikt med deformationsupptagande förmåga hör: Tätskiktsfolier (VTgF, VTvF) och 
tjockflytande tätskikt (VTg, VTv). 
 
Till tätskikt utan deformationsupptagande förmåga hör: tunnflytande dispersioner (VTv) samt 
vattentäta skivor med skarvförsegling (med inbyggt tätskikt) som utgör underlag för 
keramiskt ytskikt (VTvF).  
 
Tätskikt ska dock inte användas i källare när bottenplattan har direktkontakt med marken, dvs. 
ingen kapillärbrytande isolering finns under plattan. Fukten måste då kunna vandra fritt upp 
genom plattan och inte instängas av det vattentäta tätskiktet. Då gäller att tätskikt endast ska 
finnas lokalt vid duschplatsen. 
 
Tätskikt ska vara avsedda för det aktuella underlaget och appliceras enligt tillverkarens 
montageanvisning. I konstruktioner där övergång från VTvF i Våtzon 1 till VTv i Våtzon 2 
finns gäller att båda tätskikten ska vara från samma tillverkare. 
 
5) I Våtzon 1, om underliggande material är skivmaterial, ska tätskiktsfolie, som limmas mot 
underlaget med självhärdande lim, eller vattentäta skivor (VTvF) väljas. 
I Våtzon 1, om underliggande material är av betong, puts eller murblock, kan tätskiktsfolie 
och vattentäta skivor (VTvF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTv) väljas.  
 
I Våtzon 2 kan tätskiktsfolie (VTvF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem väljas (VTv). 
 
Förseglingar ska appliceras vid:  
 
Massivväggar: Övergångar mellan olika material, övergångar mellan byggelement, samt 
mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg. 
 
Skivväggar: I vinklar, hörn, skivskarvar. 
 
Förseglingar ska även finnas kring fästen och rör. Infästningar ska förseglas enligt 
tätskiktstillverkarens monteringsanvisning.19 
 
 
6) På golv där underlaget utgörs av skivor (med avjämningsmassa) ska tätskiktsfolie väljas 
(VTgF) som limmas mot underlaget med självhärdande lim. 
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På golv där underlaget består av betong eller lättbetong ska tätskiktsfolie (VTgF) eller övrigt 
godkänt tätskiktssystem väljas (VTg).  
 
Förseglingar ska sättas i: anslutning mot golvbrunn, avloppsrör, golv och väggvinklar samt 
mot tröskel. 
 
7) Fall mot golvbrunn ska utföras i de områden där vatten kan komma att hamna. 
Golvlutningen ska vara 1:100 (10mm/m) – 1:200 (5mm/m) i de delar av våtrummet som 
delvis blir utsatta för vatten.  
De delar som regelbundet blir utsatta för vatten (duschplats mm.) ska ha en golvlutning på 
1:50 (20mm/m) – 1:150 (7mm/m). 
Bakfall får inte förekomma någonstans i våtutrymmet.  
 
Golvbrunnen ska vara fast förankrad i underliggande bjälklag och vara monterad sådant sätt 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen i nivå. Detta görs genom att tätskiktsunderlaget ligger i 
nivå med brunnens tätskiktsanslutning. Golvbrunn får luta maximalt 2mm från centrum till 
ytterkant. 
 
Golvbrunn ska vara typgodkänd. Designerbrunn (väggnära golvbrunn) ska testas och 
godkännas enligt en, av BKR utförd, särskild testmetod.  
 
Vid renovering ska golvbrunn tillverkad före 1990 bytas ut. 
 
8) Särskild behörighet kan tilldelas företag som regelbundet bygger våtrum. Minst en 
arbetsledare ska ha utfört BKR:s arbetsledarkurs. Samtliga plattsättare, som applicerar 
tätskikt, ska ha genomgått BKR:s kurs för plattsättare och vara anställda i ett, genom BKR, 
behörighetscertifierat företag. Fotolegitimation utfärdad av BKR ska kunna uppvisas.  
 
Behörighetscertifierade företag registreras och ingå i BKR:s kvalitetsöversyn. Behörigheten 
kan återkallas om uppenbara avvikelser från BKR:s branschregler görs.  
Kvalitetskontroll och dokumentation, enligt kvalitetsdokument utfärdat av BKR, görs genom 
egenkontroll av den person som har utfört arbetet på byggarbetsplatsen.20  
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Bilaga 2. Branschregler för keramiska 
beklädnader - GVK 
 
Branschregler utfärdade av Golvbranschens våtrumskontroll, avseende våtrum, sammanfattas 
enligt nedanstående punkter. 
Ändringar och tillägg i branschreglerna, från föregående utgåva, är grönmarkerade och i 
kursiv stil. 
 
 
1) När är reglerna tillämpliga? 
 
2) Tätskiktets underlag, vägg. 
 
3) Tätskiktets underlag, golv. 
 
4) Tätskikt allmänna bestämmelser. 
 
5) Tätskikt vägg (godkända system samt förseglingar). 
 
6) Tätskikt golv (godkända system samt förseglingar). 
 
7) Golvbrunn och fall. 
 
8) Behörighet och kvalitetskontroll. 
 
 

 
                                                   Figur 1: GVK: s logotyp. 
 
 
 



 
 

 
 

GVK Keramik juni 1995 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK samt, av GVK, rekommenderade plastmattor. Reglerna utgår från de 
myndighetsföreskrifter som anges i Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges 
i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form och har bredspacklats med 
våtstarkt spackel, lättbetong som har bredspacklats eller putsats, betongmurblock, 
betongmursten, fuktstabila byggskivor samt putsade väggytor. Skivor av trä ska inte 
användas. Väggar som består av färdiga byggelement ska vara spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt. 
Då enkel gipsskiva används får c/c-avståndet mellan de bakomliggande reglarna ej vara större 
än 450mm. 
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan rör ska minst vara 
40mm. Inga andra genomförningar än dusch- och badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
Då plastmatta används som tätskikt får det underliggande materialet ej ha lägre temperatur än 
+18°C. För övriga tätskikt gäller +10°C.  
 
3) Godkända underlag är: betong som har fuktisolerats, eller har en relativ fukthalt på 
maximalt 85 %, då tätskiktet utgörs av plastmatta och skivmaterial som har runt 8 % i 
fuktkvot. Om golvspånskiva används ska den vara minst 22mm i tjocklek och det 
underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 300mm. Om större c/c-avstånd 
används ska golvspånsunderlaget förstärkas med gipsskivor. Spånskivor ska vara av fukttålig 
kvalitet.  
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. 
 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Rörhylsor ska vara avslutade runt 50 mm över 
färdiglagt golv, avstånd mellan rör samt rör och vägg ska minst vara 40mm. Avloppsrör ska 
gå upp minst 40 mm över färdiglagt golv och vara utförda så att tätskiktet kan anslutas 
vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm från färdigt golv. 
Rörgenomförningar, förutom avloppsrör och golvbrunn, ska undvikas. 
 
Om plastmatta används som tätskikt ska eventuellt golvvärmesystem vara utformat så att 
denna inte utsätts för temperaturer överstigande +35°C. 
Golvvärme ska stängas av minst 48 timmar innan plattsättning kan göras. Golvvärme får 
kopplas på igen först 28 dygn efter fogningen av det keramiska ytskiktet är klar och då höjas 
med endast +5°C per dygn tills önskad temperatur uppnåtts.1 
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4) Tätskikt ska finnas under VT-beklädnad (vattentät) detta innebär beklädnad, keramiskt 
ytskikt med underliggande tätskikt, som reglerbundet utsätts för vattenbesprutning.  
GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor och 
vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) Tätskikt ska vara alkalibeständiga. På betongvägg ska tätskiktet vara 
deformationsupptagande, dvs. tjockflytande tätskikt eller plastmatta ska användas. För tätskikt 
ska respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar följas.  
 
Förseglingar ska utföras vid: 
Övergången mellan tätskikt på golv och tätskikt på vägg, skivskarvar, skruvrader, hörn, 
vinklar samt i övergångar mellan olika material.  
 
6) Tätskikt ska vara deformationsupptagande, dvs. antingen plastmatta eller tjockflytande 
massor. För plastmattor gäller att: skarvar mellan våder av plastmattor ska förläggas utanför 
duschplatsen. Skarven ska läggas minst 500mm från golvbrunn och ej under badkar eller ytor 
som är svåråtkomliga. Plastmattan ska vikas upp minst 15mm, över det färdiga keramiska 
ytskiktet, mot tröskel, minst 130mm mot vägg samt 15mm mot avloppsrör. Dörrkarm och 
tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Förseglingar, plastmattor: När rörgenomförning med diameter mindre än 60, finns ska dessa 
påföras tätband. Försegling ska utföras över plastmattans uppvik mot vägg.  
 
För övriga montageanvisningar gällande plastmatta samt andra tätskikt ska respektive 
tätskiktstillverkares anvisningar följas.  
 
7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av NKB (Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser). 
Inga övriga genomförningar än golvbrunn får göras i duschplatsen. Golvbrunnar ska vara fast 
förankrade i golvunderlaget och ligga helt plant samt vara satta så att tätskiktet kan anslutas 
till brunnen utan nivåskillnad. Golvbrunn får ej ligga närmare vägg än 200mm. Fall mot 
golvbrunn ska utföras i underlaget och ska minst vara 1:50 (20mm/m) i duschplatsen, under 
badkar samt på svåråtkomliga ytor där risk för vattenbegjutning finns. På övriga ytor ska ett 
jämt fall mot golvbrunnen finnas. Tätskiktet ska kunna anslutas vattentätt mot golvbrunnen, 
hur detta görs ska framgå av golvbrunnstillverkarens monteringsanvisningar.  
 
8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.2 
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GVK Keramik juni 1996 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK samt, av GVK, rekommenderade plastmattor. Reglerna utgår från de 
myndighetsföreskrifter som anges i Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges 
i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form och som är gjuten mot slät form 
där eventuella håligheter och ojämnheter har spacklats igen, lättbetong som har 
bredspacklats eller putsats, betongmurblock, betongmursten, tegel, fuktstabila byggskivor 
samt putsade murverk. Skivor av trä ska inte användas. Väggar som består av färdiga 
byggelement ska vara spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt. 
Då enkel gipsskiva används får c/c-avståndet mellan de bakomliggande reglarna ej vara större 
än 450mm. Maximalt tillåtet c/c-mått är 600mm mellan reglarna. Då ska dubbel gipsskiva 
användas.  
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan rör ska minst vara 
40mm. Inga andra genomförningar än dusch- och badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
Då plastmatta används som tätskikt får det underliggande materialet ej ha lägre temperatur än 
+18°C.  
 
3) Godkända underlag är: betong som har fuktisolerats, eller har en relativ fukthalt på 
maximalt 85 %, då tätskiktet utgörs av plastmatta och skivmaterial som har runt 8 % i 
fuktkvot. Om golvspånskiva används ska den vara minst 22mm i tjocklek och det 
underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 300mm. Spånskivor ska vara 
av fukttålig kvalitet.  
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. 
 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Rörhylsor ska vara avslutade runt 50 mm över 
färdiglagt golv, avstånd mellan rör samt rör och vägg ska minst vara 40mm. Avloppsrör ska 
gå upp minst 40mm över färdiglagt golv och vara utförda så att tätskiktet kan anslutas 
vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm från färdigt golv. 
Rörgenomförningar, förutom avloppsrör och golvbrunn, ska undvikas. 
 
Då plastmatta ska utgöra tätskikt ska det underliggande materialet vara uppvärmt till +18°C 
innan applicering. 
 
Om plastmatta används som tätskikt ska eventuellt golvvärmesystem vara utformat så att 
denna inte utsätts för temperaturer överstigande +35°C.3 
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Golvvärme ska stängas av minst 48 timmar innan plattsättning kan göras. Golvvärme får 
kopplas på igen först 28 dygn efter fogningen av det keramiska ytskiktet är klar och då höjas 
med endast +5°C per dygn tills önskad temperatur uppnåtts.  
När värmeslingor används i t.ex. platta på mark eller betongbjälklag och tätskiktet ska 
utgöras av plastmatta ska värmen i dessa kopplas på minst 1 månad innan tätskiktet 
appliceras för att torka ut byggfukt. 
 
4) Tätskikt ska finnas under VT-beklädnad (vattentät) detta innebär beklädnad, keramiskt 
ytskikt med underliggande tätskikt, som reglerbundet utsätts för vattenbesprutning 
Tätskikt delas in i två grupper: Deformationsupptagande och ej deformationsupptagande. Till 
de deformationsupptagande tätskikten hör tjockflytande massor samt plastmattor. Till de ej 
deformationsupptagande hör tunnflytande dispersioner.   
 
GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor och 
vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) På betongvägg, lättbetong, putsade murverk mm, ska tätskiktet vara 
deformationsupptagande, dvs. tjockflytande tätskikt eller plastmatta ska användas. Ej 
deformationsupptagande tätskikt (tunnflytande dispersioner) kan användas på formstabila 
skivkonstruktioner, exempelvis gipsskivor. Även tjockflytande tätskikt kan användas på 
formstabila skivkonstruktioner. För tätskikt ska respektive tätskiktstillverkares 
monteringsanvisningar anvisningar följas.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
6) Tätskikt ska vara deformationsupptagande, dvs. antingen plastmatta eller tjockflytande 
massor. För plastmattor gäller att: skarvar mellan våder av plastmattor ska förläggas utanför 
duschplatsen. Skarven ska läggas minst 500mm från golvbrunn och ej under badkar eller ytor 
som är svåråtkomliga. Plastmattan ska vikas upp minst 15mm, över det färdiga keramiska 
ytskiktet, mot tröskel, minst 130mm mot vägg samt 15mm mot avloppsrör. Dörrkarm och 
tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar.4 
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7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av NKB (Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser). 
Inga övriga genomförningar än golvbrunn får göras i duschplatsen. Golvbrunnar ska vara fast 
förankrade i golvunderlaget och ligga helt plant samt vara satta så att tätskiktet kan anslutas 
till brunnen utan nivåskillnad. Golvbrunn får ej ligga närmare vägg än 200mm. Fall mot 
golvbrunn ska utföras i underlaget och ska minst vara 1:50 (20mm/m) i duschplatsen, under 
badkar samt på svåråtkomliga ytor där risk för vattenbegjutning finns. På övriga ytor ska ett 
jämt fall mot golvbrunnen finnas.  
Hur tätskikt av plastmatta ska anslutas till golvbrunnen ska framgå av 
golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningar. Hur övriga tätskikt ska anslutas till 
golvbrunnen ska framgå av respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar.  
 
8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.5 
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GVK Keramik april 1999 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK samt, av GVK, rekommenderade plastmattor. Reglerna utgår från de 
myndighetsföreskrifter som anges i Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges 
i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form som är gjuten mot slät form där 
eventuella håligheter och ojämnheter har spacklats igen, lättbetong som har bredspacklats 
eller putsats, betongmurblock, betongmursten, tegel, fuktstabila byggskivor, massivväggar 
samt putsade murverk. Skivor av trä ska inte användas. Väggar som består av färdiga 
byggelement ska vara spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt. 
 
Då enkel gipsskiva används får c/c-avståndet mellan de bakomliggande reglarna ej vara större 
än 450mm. Maximalt tillåtet c/c-mått är 600mm mellan reglarna. Då ska dubbel gipsskiva 
användas.  
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan rör ska minst vara 
40mm. Inga andra genomförningar än dusch- och badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
Då plastmatta används som tätskikt får det underliggande materialet ej ha lägre temperatur än 
+18°C.  
 
3) Godkända underlag är: betong som har en relativ fukthalt på maximalt 85 % och 
skivmaterial som har runt 8 % i fuktkvot. Om golvspånskiva används ska den vara minst 
22mm i tjocklek och det underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 
300mm. Spånskivor ska vara av fukttålig kvalitet.  
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. 
 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Rörhylsor ska vara avslutade runt 50 mm över 
färdiglagt golv, avstånd mellan rör samt rör och vägg ska minst vara 40mm. Avloppsrör ska 
gå upp minst 40mm över färdiglagt golv och vara utförda så att tätskiktet kan anslutas 
vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm från färdigt golv. 
Rörgenomförningar, förutom avloppsrör och golvbrunn, ska undvikas. 
 
Då plastmatta ska utgöra tätskikt ska det underliggande materialet vara uppvärmt till +18°C 
innan applicering. 
 
Om plastmatta används som tätskikt ska eventuellt golvvärmesystem vara utformat så att 
denna inte utsätts för temperaturer överstigande +30°C. 
Golvvärme ska stängas av minst 48 timmar innan plattsättning kan göras. Golvvärme får 
kopplas på igen först 28 dygn efter fogningen av det keramiska ytskiktet är klar och då höjas 
med endast +5°C per dygn tills önskad temperatur uppnåtts.6 
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 När värmeslingor används i t.ex. platta på mark eller betongbjälklag och tätskiktet ska 
utgöras av plastmatta ska värmen i dessa kopplas på minst 1 månad innan tätskiktet appliceras 
för att torka ut byggfukt. 
 
4) Tätskikt ska finnas under VT-beklädnad (vattentät) detta innebär beklädnad, keramiskt 
ytskikt med underliggande tätskikt, som reglerbundet utsätts för vattenbesprutning 
Tätskikt delas in i två grupper: Deformationsupptagande och ej deformationsupptagande. Till 
de deformationsupptagande tätskikten hör tjockflytande massor samt plastmattor. Till de ej 
deformationsupptagande hör tunnflytande dispersioner.   
 
GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor och 
vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) På betongvägg, lättbetong, putsade murverk mm, ska tätskiktet vara 
deformationsupptagande, dvs. tjockflytande tätskikt eller plastmatta ska användas. Ej 
deformationsupptagande tätskikt (tunnflytande dispersioner) kan användas på formstabila 
skivkonstruktioner, exempelvis gipsskivor. Även tjockflytande tätskikt kan användas på 
formstabila skivkonstruktioner. För tätskikt ska respektive tätskiktstillverkares 
monteringsanvisningar anvisningar följas.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
6) Tätskikt ska vara deformationsupptagande, dvs. antingen plastmatta eller tjockflytande 
massor. För plastmattor gäller att: skarvar mellan våder av plastmattor ska förläggas utanför 
duschplatsen. Skarven ska läggas minst 500mm från golvbrunn och ej under badkar eller ytor 
som är svåråtkomliga. Plastmattan ska vikas upp minst 15mm, över det färdiga keramiska 
ytskiktet, mot tröskel, minst 100mm mot vägg samt 15mm mot avloppsrör. Dörrkarm och 
tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av NKB (Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser). 
Inga övriga genomförningar än golvbrunn får göras i duschplatsen. 
Golvbrunnar ska vara fast förankrade i golvunderlaget och ligga helt plant samt vara satta så 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen utan nivåskillnad. Golvbrunn får ej ligga närmare vägg 
än 200mm. Fall mot golvbrunn ska utföras i underlaget och ska minst vara 1:50 (20mm/m) i 
duschplatsen, under badkar samt på svåråtkomliga ytor där risk för vattenbegjutning finns. På 
övriga ytor ska ett jämt fall mot golvbrunnen finnas.  
Hur tätskikt av plastmatta ska anslutas till golvbrunnen ska framgå av 
golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningar. Hur övriga tätskikt ska anslutas till 
golvbrunnen ska framgå av respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar.  
 
8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.7 

                                                 
7 GVK. Säkra våtrum - Tätskikt/keramik. 1999 



 
 

 
 

GVK Keramik mars 2006 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK samt, av GVK, rekommenderade plastmattor. Reglerna utgår från de 
myndighetsföreskrifter som anges i Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges 
i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form där eventuella håligheter och 
ojämnheter har spacklats igen, lättbetong som har bredspacklats eller putsats, fuktstabila 
byggskivor samt putsade ytor. Skivor av trä ska inte användas. Väggar som består av färdiga 
byggelement ska vara spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt. 
Bakom skivkonstruktioner ska de underliggande reglarnas c/c-avstånd vara mellan  
300-450mm. 
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan rör ska minst vara 
40mm. Inga andra genomförningar än dusch- och badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
3) Godkända underlag är: betong som har en relativ fukthalt på maximalt 85 % och 
skivmaterial som har runt 8 % i fuktkvot. Om golvspånskiva används ska den vara minst 
22mm i tjocklek och det underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 
600mm. Golvspånskivorna ska även förstärkas. Antigen med en 13mm tjock formstabil skiva 
som limmas mot golvspånsunderlaget, ett 12mm tjockt lager golvavjämningsmassa (utan 
elvärmekablar) eller ett 15mm tjockt lager golvavjämningsmassa (med inlagda 
golvvärmekablar som maximalt är 7mm i diameter). Spånskivor ska vara av fukttålig kvalitet.  
 
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. 
 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan rör samt rör och vägg ska minst 
vara 40mm. Avloppsrör ska gå upp minst 40mm över färdiglagt golv och vara utförda så att 
tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm 
och högst 150mm från färdigt golv. Rörgenomförningar, förutom avloppsrör och golvbrunn, 
ska undvikas. 
 
Om plastmatta används som tätskikt ska eventuellt golvvärmesystem vara utformat så att 
denna inte utsätts för temperaturer överstigande +30°C. 
 
4) Tätskikt ska finnas under VT-beklädnad (vattentät) detta innebär beklädnad, keramiskt 
ytskikt med underliggande tätskikt, som reglerbundet utsätts för vattenbesprutning 
Tätskikt delas in i två grupper: Deformationsupptagande och ej deformationsupptagande. Till 
de deformationsupptagande tätskikten hör tjockflytande massor samt plastmattor. Till de ej 
deformationsupptagande hör tunnflytande dispersioner.8   
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GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor och 
vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) Som regel ska deformationsupptagande tätskikt användas på vägg, dvs. plastmatta eller 
tjockflytande tätskikt alternativt kan ej deformationsupptagande tätskikt (tunnflytande 
dispersioner) kan användas på formstabila skivkonstruktioner.  
Om plastmatta används som tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och 
sedan våttorkas. Detta för att bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska 
trådsvetsas och, enligt montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
 
För tätskikt ska respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar anvisningar följas.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
6). Tätskikt ska vara deformationsupptagande, dvs. antingen plastmatta eller tjockflytande 
massor.  Plastmattan ska vikas upp minst 15mm, över det färdiga keramiska ytskiktet, mot 
tröskel, minst 100mm mot vägg samt 15mm mot avloppsrör. Om plastmatta används som 
tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och sedan våttorkas. Detta för att 
bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska trådsvetsas och, enligt 
montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
 
Dörrkarm och tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av NKB (Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser). 
Golvbrunnar ska vara fast förankrade i golvunderlaget och ligga helt plant samt vara satta så 
att tätskiktet kan anslutas till brunnen utan nivåskillnad. Golvbrunn får ej ligga närmare vägg 
än 200mm.  
Fall mot golvbrunn ska minst vara 1:200 (5mm/m), dock max 1:50 (20mm/m) vid 
duschplatsen. På övriga ytor ska fallet vara runt 1:300 (2mm/m) mot golvbrunnen. Bakfall får 
ej förekomma någonstans i våtrummet.  
Hur tätskikt av plastmatta ska anslutas till golvbrunnen ska framgå av 
golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningar. Hur övriga tätskikt ska anslutas till 
golvbrunnen ska framgå av respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar.  
 
8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.9 
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GVK Keramik december 2008 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK, av GVK, rekommenderade plastmattor samt av BKR 
rekommenderade tätskiktsfolier. Reglerna utgår från de myndighetsföreskrifter som anges i 
Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form där eventuella håligheter och 
ojämnheter har spacklats igen, lättbetong som har bredspacklats eller putsats, fuktstabila 
byggskivor samt putsade ytor. Pappersbeklädda gipsskivor bör inte användas i 
konstruktionen. Skivor av trä ska inte användas. Väggar som består av färdiga byggelement 
ska vara spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt 
och cementbundet. Organiskt bundet spackel får ej användas. 
Bakom skivkonstruktioner ska de underliggande reglarnas c/c-avstånd vara mellan  
300-450mm. 
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget och sticka ut max 100mm från väggskiva 
och 50mm från övriga underlag. Avstånd mellan rör ska minst vara 40mm. Inga andra 
genomförningar än dusch- och badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
3) Godkända underlag är: betong som har en relativ fukthalt på maximalt 85 % och 
skivmaterial som har runt 8 % i fuktkvot. Om golvspånskiva används ska den vara minst 
22mm i tjocklek och det underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 
600mm. Golvspånskivorna ska även förstärkas. Antigen med en 13mm tjock formstabil skiva 
som limmas mot golvspånsunderlaget, ett 12mm tjockt lager golvavjämningsmassa (utan 
elvärmekablar) eller ett 15mm tjockt lager golvavjämningsmassa (med inlagda 
golvvärmekablar som maximalt är 7mm i diameter). Golvavjämningsmassa är att föredra då 
fall ska byggas. Spånskivor ska vara av fukttålig kvalitet.  
 
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. 
 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan avloppsrör och vägg ska minst vara 
40mm. Avloppsrör ska gå upp minst 40mm över färdiglagt golv och vara utförda så att 
tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm 
och högst 150mm från färdigt golv. Inga övriga genomförningar än för golvbrunn och avlopp 
får göras.10 
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Golvvärme finns antingen som vattenburen eller elburen. Vattenburen är bäst i 
betongbjälklag och platta på mark, medan elburen är lämpligast i träbjälklag. 
Elvärmekablarna ska då ligga i ett skikt med golvavjämningsmassa. Golvvärme bör inte 
användas i anslutning till golvmonterad toalettstol.  
Golvvärme får kopplas på först 28 dygn efter fogningen av det keramiska ytskiktet är klar och 
då höjas med endast +5°C per dygn tills önskad temperatur uppnåtts. Det färdiga golvets 
yttemperatur ska inte överstiga 27°C. 
 
4) Tätskikt ska användas bakom de ytor i våtutrymmet som kan komma att utsättas för 
vattenbegjutning. Om det finns risk för att tillskjutande fukt kan komma in i konstruktionen, 
t.ex. platta på mark utan underliggande kapillärbrytande skikt, ska en utredning göras om hur 
tätskiktet ska appliceras. 
 
GVK behandlar tre olika typer av tätskikt: plastmattor, tätskiktsfolier och vätskebaserade 
tätskikt. De flytande tätskikten delas in sin tur in i två undergrupper: deformationsupptagande 
och ej deformationsupptagande. Till de deformationsupptagande tätskikten hör tjockflytande 
massor. Till de ej deformationsupptagande hör tunnflytande dispersioner. Både plastmattor 
och tätskiktsfolier har även de deformationsupptagande egenskaper. 
 
GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor, tätskiktsfolier 
och vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) Plastmatta som tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock 
samt även på sugande skivmaterial.  
Plastmatta är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå.  
Om plastmatta används som tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och sedan 
våttorkas. Detta för att bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska 
trådsvetsas och, enligt montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
 
Tätskiktsfolie kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock samt även på 
sugande skivmaterial.  
Tätskiktsfolie är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå.  
 
Tjockflytande vätskebaserade tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och 
lecablock, samt fukttåliga skivunderlag.  
Tunnflytande vätskebaserade tätskikt (dispersioner) får endast användas på formstabila 
skivunderlag. 
Vätskebaserade tätskikt är inte lämpliga att använda på fuktkänsliga, organiska skivmaterial 
t.ex. pappersbeklädda gipsskivor. Ej heller mot yttervägg då fuktkänsligt skivmaterial finns 
mellan tätskiktet och ytterväggens ångspärr (byggfolie).  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar.11 
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6) Plastmatta som tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock 
samt även på sugande skivmaterial. Plastmatta är lämpligt att använda i konstruktioner där 
framtida reparationer kan krävas, t.ex. golvvärmekonstruktioner.  
 
Plastmatta är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå. Ej heller då tillskjutande fukt finns i konstruktionen, t.ex. platta 
på mark utan kapillärbrytande skikt.  
Om plastmatta används som tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och sedan 
våttorkas. Detta för att bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska 
trådsvetsas och, enligt montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
 
Tätskiktsfolie kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock samt även på 
sugande skivmaterial.  
Tätskiktsfolie är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå. Ej heller då tillskjutande fukt finns i konstruktionen, t.ex. platta 
på mark utan kapillärbrytande skikt. Tätskiktsfolie är ej heller lämpligt att använda i 
konstruktioner där framtida underhåll kan krävas, t.ex. värmegolvskonstruktioner. 
 
Tjockflytande vätskebaserade tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och 
lecablock, samt fukttåliga skivunderlag.  
Tjockflytande vätskebaserade tätskikt får inte användas på träbjälklag, ej heller i 
konstruktioner där framtida reparationer kan krävas, t.ex. golvvärmekonstruktioner.  
 
Dörrkarm och tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av SIS (Swedish Standards Institute). Golvbrunnar ska 
vara fast förankrade i golvunderlaget och ligga helt plant vara satta så att tätskiktet kan 
anslutas till brunnen utan nivåskillnad. Golvbrunn får ej ligga närmare vägg än 200mm. Så 
kallade ”designbrunnar” (väggnära golvbrunnar) får ej heller de ligga närmare vägg än 
200mm. Fall mot golvbrunn ska minst vara 1:150 (7mm/m), dock max 1:50 (20mm/m) vid 
duschplatsen.  
På övriga ytor ska fallet vara 1:500 (2mm/m) – 1:100 (10mm/m) mot golvbrunnen. Bakfall får 
ej förekomma någonstans i våtrummet.  
 
Golvbrunn tillverkad före 1990 ska bytas ut vid renovering. 
Hur tätskikt av plastmatta ska anslutas till golvbrunnen ska framgå av 
golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningar. Hur övriga tätskikt ska anslutas till 
golvbrunnen ska framgå av respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar.  
 
8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.12 
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GVK Keramik september 2011 
 
1) Reglerna gäller golv och väggar i bostäders våtutrymmen där ytskiktet utgörs av keramisk 
beklädnad (kakel, klinker och mosaik) och tätskiktet utgörs av flytande system som 
rekommenderas av GVK, av GVK, rekommenderade plastmattor samt av BKR 
rekommenderade tätskiktsfolier. Reglerna utgår från de myndighetsföreskrifter som anges i 
Boverkets Byggregler (BBR) samt de lagkrav i som anges i Plan- och Bygglagen (PBL). 
 
2) Godkända underlag är: betong som är gjuten mot slät form där eventuella håligheter och 
ojämnheter har spacklats igen, lättbetong som har bredspacklats eller putsats, fuktstabila 
byggskivor samt putsade ytor. Kartongbeklädda gipsskivor som underlag får användas i 
Våtzon 1 och 2 då plastmatta utgör tätskikt. Även i våtzon 1 och 2 då tätskiktsfolie utgör 
tätskikt, under förutsättning att tätskiktsfolietillverkaren godkänner detta. Kartongbeklädda 
gipsskivor får även användas i våtzon 2 då tätskiktet är vätskebaserat. Detta under 
förutsättning att det vätskebaserade tätskiktet har tillräckligt ånggenomgångsmotstånd. 
Skivor av trä ska inte användas. Väggar som består av färdiga byggelement ska vara 
spacklade i skarvarna. 
Puts ska ha en ytjämnhet som minst motsvarar brädriven slätputs. Spackel ska vara våtstarkt 
och cementbundet. Organiskt bundet spackel får ej användas. 
Samtliga underlag ska vara rena, torra och sprickfria. Underlag får ej ha lägre temperatur än 
10°C. 
 
Utskjutande rör ska vara fast förankrade i underlaget och sticka ut 100mm i från väggen. 
Avstånd mellan rör ska minst vara 40mm. Inga andra genomförningar än dusch- och 
badkarsblandare ska finnas i duschområdet. 
 
3) Underlag ska ha max 85 % relativ fuktighet. Om golvspånskiva används ska den vara 
minst 22mm i tjocklek och det underliggande golvbjälklaget hålla ett maximalt c/c-avstånd på 
600mm. Golvspånskivorna ska även förstärkas. Antigen med en 13mm tjock formstabil skiva 
som limmas mot golvspånsunderlaget, ett 12mm tjockt lager golvavjämningsmassa (utan 
elvärmekablar). Då golvavjämningsmassa används ska det ev. förstärkas med armering 
(rotnät) beroende på spackeltillverkarens rekommendation. Vid inlagda golvvärmeslingor ska 
spackelleverantörens anvisningar följas gällande golvavjämningsskiktets tjocklek. 
Golvavjämningsmassa är att föredra då fall ska byggas. Spånskivor ska vara av fukttålig 
kvalitet.  
 
Ett alternativ till golvspånskivor är att fylla bjälklaget med lättfyllnadsmassa. Golvavjämning 
gjuts sedan på detta skikt och ska då innehålla armering (rotnät).  
 
Eventuella håligheter mellan golv och vägg ska spacklas igen. Spackel ska vara av vattentålig 
karaktär.  
 Samtliga underlag ska vara rena torra och sprickfria. Temperatur i underlaget får ej 
understiga 10°C. 
Rör ska vara fast förankrade i underlaget. Avstånd mellan avloppsrör och vägg får minst vara 
60mm. Avloppsrör ska gå upp minst 40mm över färdiglagt golv och vara utförda så att 
tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa. Koppling på rörledning ska placeras minst 100mm 
och högst 150mm från färdigt golv. Inga övriga genomförningar än för golvbrunn och avlopp 
får göras.13 
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Golvvärme finns antingen som vattenburen eller elburen. Golvvärme får kopplas på först 28 
dygn efter fogningen av det keramiska ytskiktet är klar och då höjas med endast +5°C per 
dygn tills önskad temperatur uppnåtts. Det färdiga golvets yttemperatur ska inte överstiga 
27°C. 
 
4) Tätskikt ska användas bakom de ytor i våtutrymmet som kan komma att utsättas för 
vattenbegjutning. Om det finns risk för att tillskjutande fukt kan komma in i konstruktionen, 
t.ex. platta på mark utan underliggande kapillärbrytande skikt, ska en utredning göras om hur 
tätskiktet ska appliceras. 
 
Våtrummet delas in i våtzoner, Våtzon 1 och Våtzon 2. Till Våtzon 1 hör hela golvytan samt 
väggytor i duschzonen och 1 meter utanför denna. Om yttervägg hör till Våtzon 1 ska dock 
hela ytterväggen räknas som Våtzon 1. Alla övriga våtutrymmen hör till Våtzon 2.  
Våtzonerna avgör vilken typ av tätskikt som ska placeras var i ett våtrum.  
 
GVK behandlar tre olika typer av tätskikt: plastmattor, tätskiktsfolier och flytande tätskikt.  
GVK tillhandahåller en förteckning över tätskiktskonstruktioner, plastmattor, tätskiktsfolier 
och vätskebaserade, som är branschgodkända för användning. 
 
5) Plastmatta som tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock 
samt även på sugande skivmaterial, fukttåliga våtrumsskivor samt även på kartongbeklädda 
gipsskivor (både i Våtzon 1 och Våtzon 2).  
 
Plastmatta är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå.  
Om plastmatta används som tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och sedan 
våttorkas. Detta för att bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska 
trådsvetsas och, enligt montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
Skarvar ska ligga minst 100mm från innerhörn och minst 100mm från ytterhörn. 
 
Tätskiktsfolie kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock samt även på 
sugande skivmaterial och fukttåliga våtrumsskivor. Även ickesugande material kan användas 
som underlag. 
Tätskiktsfolie får inte användas på kartongbeklädd gipsskiva i Våtzon 1, om inte 
tätskiktsleverantören uttryckligen medger detta.   
Vätskebaserade tätskikt kan användas på massiva underlag, så som betong och lecablock, 
samt även på kartongbeklädda gipsskivor i Våtzon 2 om det vätskebaserade tätskiktets 
ånggenomgångsmotstånd är tillräckligt.  
 
Vätskebaserade tätskikt ska inte användas på skivkonstruktioner i Våtzon 1. 
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 14 
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6) Plastmatta som tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock 
samt även på sugande skivmaterial, fukttåliga våtrumsskivor samt även på kartongbeklädda 
gipsskivor.  
Plastmatta är lämpligt att använda i konstruktioner där framtida reparationer kan krävas, t.ex. 
golvvärmekonstruktioner.  
 
Plastmatta är inte lämpligt som tätskikt på mycket täta material där fullgod limning mot 
underlaget är svår att uppnå. Ej heller då tillskjutande fukt finns i konstruktionen, t.ex. platta 
på mark utan kapillärbrytande skikt.  
Om plastmatta används som tätskikt ska den först ruggas upp med slippapper nr. 80 och sedan 
våttorkas. Detta för att bereda god vidhäftning åt efterföljande fästmassa. Fogar ska 
trådsvetsas och, enligt montageanvisningen, rekommenderat lim till plastmatta användas. 
Skarv på plastmatta ska förläggas minst 500mm från golvbrunn och minst 300mm från vägg. 
Plastmatta ska vikas 15mm upp på avloppsstos.  
 
Tätskiktsfolie kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock samt även på 
sugande skivmaterial och fukttåliga våtrumsskivor. Även ickesugande material kan användas 
som underlag. 
Tätskiktsfolie är lämpligt att använda i konstruktioner där framtida reparationer kan krävas, 
t.ex. golvvärmekonstruktioner.  
 
Tätskiktsfolie är inte lämpligt att använda då tillskjutande fukt finns i konstruktionen, t.ex. 
platta på mark utan kapillärbrytande skikt. Tätskiktsfolie får inte heller användas på 
kartongbeklädd gipsskiva om inte tätskiktsleverantören uttryckligen medger detta.   
 
Vätskebaserade tätskikt kan användas på massiva underlag såsom betong och lecablock. 
Vätskebaserade tätskikt får inte användas på skivunderlag eller träbjälklag. 
 
Dörrkarm och tröskel ska monteras i liv med väggen.  
 
Hur och var förseglingar appliceras, samt hur tätskiktet i övrigt ska monteras, ska framgå av 
respektive tillverkares monteringsanvisningar. 
 
7) Golvbrunnar ska vara typgodkända av SIS (Swedish Standards Institute). Golvbrunnar ska 
vara fast förankrade i golvunderlaget och vara satta så att tätskiktet kan anslutas till brunnen 
utan nivåskillnad. Golvbrunn får luta maximalt 2mm från centrum till ytterkant. Golvbrunn 
får ej ligga närmare vägg än 200mm. Så kallade ”designbrunnar” (väggnära golvbrunnar) får 
ligga närmare vägg än 200mm, de måste då vara godkända för detta ändamål. GVK utfärdar 
en lista på vilka väggnära golvbrunnar som, i kombination med olika tätskikt, får ligga 
närmare vägg än 200mm. Fall mot golvbrunn ska minst vara 1:150 (7mm/m) dock max 1:50 
(20mm/m) vid duschplatsen.  
På övriga ytor ska fallet vara 1:500 (2mm/m) – 1:100 (10mm/m) mot golvbrunnen. Bakfall får 
ej förekomma någonstans i våtrummet.  
 
Vid renovering ska golvbrunn tillverkad före 1990 bytas ut. 
Hur tätskikt av plastmatta ska anslutas till golvbrunnen ska framgå av 
golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningar. Hur övriga tätskikt ska anslutas till 
golvbrunnen ska framgå av respektive tätskiktstillverkares monteringsanvisningar. 15  
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8) För GVK-auktorisation krävs att arbetsledare och montörer genomgår utbildning utfärdad 
av GVK. Behörighetslegitimation med foto erhålles då. Montörer måste ha grundutbildning, i 
form av yrkesbevis, eller yrkeserfarenhet motsvarande detta. 
Företaget ska även fortlöpande anmäla samtliga våtrumsbyggen till GVK, som då utför 
slumpmässiga stickprovskontroller på dessa byggarbetsplatser.16 
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Bilaga 3. Vattenskaderapporter – 
Vattenskadecentrum 
 
Här presenteras de vattenskaderapporter som utfärdats av Vattenskadecentrum genom åren.  
De data som har inhämtats från dessa rapporter berör vattenskador som härstammar från 
läckage genom badrummets tätskikt, samt badrummets allmänna vattenskadefördelning. 
 
De data som återges i vattenskaderapporterna har samlats in genom skadeenkäter som fyllts i 
av de försäkringsbolag som ingår i organisationen Vattenskadecentrum. Materialet återger 
således inte det faktiska antalet vattenskador, i bostadsmiljö, som har inträffat i Sverige utan 
de skador som har rapporterats in av försäkringsbolagen till Vattenskadecentrum. Dock 
påvisar rapporterna, statistiskt sett, vilka områden som är mest skadedrabbade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Figur 1: Vattenskadecentrums logotyp. 

 



 
 

 
 

Vattenskaderapport 1987 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden augusti-oktober 1986 och  
januari-mars 1987.  
 Rapporten gjordes innan de första branschreglerna, gällande våtrum, kom ut.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 4707st, eller 36 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskadorna (13077st.).   
 
52 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 48 % på golv, av totalt 3438 st. skador (1269 
st. rapporter av totalt 4707 st. saknar uppgift).  
  
4978 st., eller 40 % av det totala antalet inrapporterade skador (12587 st.) härrör från badrum 
(514 st. rapporter av totalt 13077 st. saknar uppgift) 
 
Läckage genom vägg, 52 % 
 

Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 37 
Plastmatta 27 
Övriga 36 

 
 

Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Tätskikt saknas   47 
Membranisolering Cirka 33 
Övriga Cirka 17 

 
Kakelväggar, 37 % 
 

Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Tätskikt saknas   47 
Läckage genom tätskiktet 36 
Anslutning mellan vägg och golv 11 
Rörgenomförningar 6 
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1 Försäkringsbolagens byggreparationskommitté. Vattenskador i byggnader. 1987  

Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 9864 63 
Flerbostadshus  1816 18 
Annan hustyp 1397 19 
Totalt 13077 100 



 
 

 
 

Läckage genom tätskikt på golv, 48% 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 24 
Plastmatta 70 
Övriga 6 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Membranisolering 80 
Tätskikt saknas 10 
Övriga 10 

 
Golv med keramiska ytskikt, 24 % 
 
Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Tätskikt saknas 10 
Läckage genom tätskiktet 38 
Anslutning mellan vägg och golv  11 
Anslutning till golvbrunn av gjutjärn 35 
Övriga 6 

 
Badrum, 40 %  
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn Uppgift saknas 
Rör - 
Läckage genom tätskikt i vägg - 
Läckage genom tätskikt i golv - 
Rörgenomförningar - 
Tätskikt saknas - 
Anslutning mellan vägg och golv - 
Golvbrunn - 
Rörkoppling/fog - 
Övriga - 
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Vattenskaderapport 2002 
 
 Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 15 mars-15 juni 2001 och  
1 november 2001 – 1 mars 2002. Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade 
fakta om skador i villor.   
  
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 6346 86 
Flerbostadshus  607 8 
Annan hustyp 429 6 
Totalt 7382 100 

 
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 1982 st., eller 27 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (7382 st.).   
 
38 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 62 % på golv, av totalt 1982 st. skador . 
  
2703 st., eller 37 % av det totala antalet inrapporterade skador (7382 st.) härrör från badrum. 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 38 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 49 
Plastmatta 20 
Övriga 31 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kakelväggar, 49 % 
 
Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Tätskikt saknas   27 
Läckage genom tätskiktet 51 
Anslutning mellan vägg och golv 9 
Rörgenomförningar 6 
Övriga 7 
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Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade & membranisolering 68 
Plastmatta 5 
Tätskikt saknas 27 



 
 

 
 

Läckage genom tätskikt på golv, 62 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 31 
Plastmatta 66 
Övriga 3 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade & membranisolering 82 
Plastmatta 9 
Tätskikt saknas 9 

 
 
Golv med keramiska ytskikt, 31 % 
 
Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Tätskikt saknas   8 
Läckage genom tätskiktet 46 
Anslutning mellan golv och vägg 6 
Anslutning till golvbrunn av gjutjärn 19 
Anslutning till golvbrunn av plast 17 
Övriga 4 

 
 
Badrum, 37 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn 21 
Rör 20 
Läckage genom tätskikt i vägg 15 
Läckage genom tätskikt i golv 13 
Rörgenomförningar 6 
Tätskikt saknas 5 
Anslutning mellan vägg och golv 4 
Golvbrunn 3 
Rörkoppling/fog 3 
Övriga 10 
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Vattenskaderapport 2005 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden april 2003 – mars 2004. 
 Rapporten togs fram som ett komplement till 2002 års vattenskaderapport och underlaget 
innehåller i huvudsak rapporter från bostadsföretag. 
 
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa Uppgift saknas Uppgift saknas 
Flerbostadshus  - - 
Annan hustyp - - 
Totalt 1253 100 

 
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 464 st., eller 37 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (1253 st.).   
 
33 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 67 % på golv, av totalt 464 st. skador . 
  
664 st., eller 53 % av det totala antalet inrapporterade skador (1253 st.) härrör från badrum. 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 33 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 75 
Plastmatta 9 
Övriga 16 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade & membranisolering 57 
Plastmatta 22 
Tätskikt saknas 21 

 
 
Kakelväggar, 75 % 
 
Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Tätskikt saknas   21 
Läckage genom tätskiktet 66 
Anslutning mellan vägg och golv 10 
Övriga 3 
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Läckage genom tätskikt på golv, 67 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 57 
Plastmatta 41 
Övriga 2 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade & membranisolering 95 
Plastmatta 2 
Tätskikt saknas 3 

 
 
Golv med keramiska ytskikt, 57 % 
 
Vanligaste skadeorsakerna  Procent 
Läckage genom tätskiktet 65 
Anslutning mellan golv och vägg 18 
Anslutning till golvbrunn  16 
Övriga 1 

 
Badrum, 53 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn Uppgift saknas 
Rör - 
Läckage genom tätskikt i vägg - 
Läckage genom tätskikt i golv - 
Rörgenomförningar - 
Tätskikt saknas - 
Anslutning mellan vägg och golv - 
Golvbrunn - 
Rörkoppling/fog - 
Övriga - 
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Vattenskaderapport 2008 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 1 mars - 1 maj 2008 och  
1 oktober - 1 december 2008. Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade 
fakta om skador i villor.   
 
 
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 3920 82 
Flerbostadshus  672 14 
Annan hustyp 209 6 
Totalt 4801 100 

  
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 1344 st., eller 28 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (4801 st.).   
 
28 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 72 % på golv, av totalt 1344 st. skador . 
  
1875 st., eller 39 % av det totala antalet inrapporterade skador (4801 st.) härrör från badrum. 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 28 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 50 
Plastmatta 24 
Övriga 26 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade 54 
Plastmatta 3 
Tätskiktsfolie 1 
Membranisolering 20 
Tätskikt saknas 22 

 
 
Skadeorsak för det läckande tätskiktet Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    8 
Tätskiktet 66 
Anslutning mellan vägg och golv 12 
Rörgenomförningar 10 
Övriga 4 
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Läckage genom tätskikt på golv, 72 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 42 
Plastmatta 55 
Övriga 3 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade 60 
Plastmatta 7 
Tätskiktsfolie 1 
Membranisolering 22 
Tätskikt saknas 10 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    3 
Tätskiktet 49 
Anslutning mellan vägg och golv 7 
Rörgenomförningar 2 
Anslutning till golvbrunn, gjutjärn 11 
Anslutning till golvbrunn, plast 25 
Övriga 3 

 
 
Badrum, 39 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn 21 
Rör 17 
Läckage genom tätskikt i vägg 7 
Läckage genom tätskikt i golv 15 
Rörgenomförningar 5 
Tätskikt saknas 4 
Skarv/fog i tätskiktet 8 
Anslutning mellan vägg och golv 5 
Golvbrunn 4 
Rörkoppling/fog 5 
Övriga 9 
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Vattenskaderapport 2009 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 1 februari - 1 april 2009 och  
1 oktober - 1 december 2009. Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade 
fakta om skador i villor.   
 
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 3488 80 
Flerbostadshus  573 13 
Annan hustyp 314 7 
Totalt 4375 100 

  
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 1103 st., eller 25 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (4375 st.).   
 
24 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 76 % på golv, av totalt 1103 st. skador . 
  
1639 st., eller 37 % av det totala antalet inrapporterade skador (4375 st.) härrör från badrum. 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 24 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 56 
Plastmatta 30 
Övriga 14 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade 56 
Plastmatta 3 
Tätskiktsfolie 1 
Membranisolering 19 
Tätskikt saknas 21 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    5 
Tätskiktet 72 
Anslutning mellan vägg och golv 8 
Rörgenomförningar 12 
Övriga 3 
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Läckage genom tätskikt på golv, 76 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 42 
Plastmatta 56 
Övriga 2 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade 63 
Plastmatta 9 
Tätskiktsfolie 1 
Membranisolering 22 
Tätskikt saknas 5 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    2 
Tätskiktet 36 
Anslutning mellan vägg och golv 8 
Rörgenomförningar 4 
Anslutning till golvbrunn, gjutjärn 14 
Anslutning till golvbrunn, plast 33 
Övriga 3 

 
Badrum, 37 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn 24 
Rör 19 
Läckage genom tätskikt i vägg 7 
Läckage genom tätskikt i golv 10 
Rörgenomförningar 5 
Tätskikt saknas 3 
Skarv/fog i tätskiktet 7 
Anslutning mellan vägg och golv 4 
Golvbrunn 4 
Rörkoppling/fog 5 
Övriga 12 
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Vattenskaderapport 2010 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 1 februari - 1 april 2010 och  
1 september - 31 december 2010. Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade 
fakta om skador i villor.   
 
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 2336 84 
Flerbostadshus  125 4 
Annan hustyp 335 12 
Totalt 2796 100 

  
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 503 st., eller 18 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (2796 st.).   
 
22 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 78 % på golv, av totalt 503 st. skador . 
  
847 st., eller 30 % av det totala antalet inrapporterade skador (2796 st.) härrör från badrum. 
 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 22 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 50 
Plastmatta 28 
Övriga 22 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade 69 
Plastmatta 5 
Tätskiktsfolie 3 
Membranisolering 9 
Tätskikt saknas 15 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    6 
Tätskiktet 79 
Anslutning mellan vägg och golv 4 
Rörgenomförningar 9 
Övriga 2 
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Läckage genom tätskikt på golv, 78 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 45 
Plastmatta 54 
Övriga 1 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade 71 
Plastmatta 3 
Tätskiktsfolie 2 
Membranisolering 20 
Tätskikt saknas 4 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet    2 
Tätskiktet 40 
Anslutning mellan vägg och golv 5 
Rörgenomförningar 1 
Anslutning till golvbrunn, gjutjärn 35 
Anslutning till golvbrunn, plast 2 
Övriga 15 

 
Badrum, 30 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn 22 
Rör 25 
Läckage genom tätskikt i vägg 6 
Läckage genom tätskikt i golv 10 
Rörgenomförningar 4 
Tätskikt saknas 2 
Skarv/fog i tätskiktet 11 
Anslutning mellan vägg och golv 2 
Rörkoppling/fog 7 
Övriga 11 
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Vattenskaderapport 2011 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 1 januari - 31 december 2011.  
Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade fakta om skador i villor.   
 
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 908 85 
Flerbostadshus  68 6 
Annan hustyp 94 9 
Totalt 1070 100 

 
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 184 st., eller 17 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (1070 st.).   
 
21 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 79 % på golv, av totalt 184 st. skador . 
  
323 st., eller 30 % av det totala antalet inrapporterade skador (1070 st.) härrör från badrum. 
 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 21 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 44 
Plastmatta 39 
Övriga 17 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade 29 
Plastmatta 0 
Tätskiktsfolie 0 
Membranisolering 41 
Tätskikt saknas 30 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet 0 
Tätskiktet 67 
Anslutning mellan vägg och golv 0 
Rörgenomförningar 9 
Skruvinfästning 18 
Övriga 8 
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Läckage genom tätskikt på golv, 79 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 48 
Plastmatta 50 
Övriga 2 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade 66 
Plastmatta 9 
Tätskiktsfolie 3 
Membranisolering 17 
Tätskikt saknas 5 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet 8 
Tätskiktet 43 
Anslutning mellan vägg och golv 5 
Rörgenomförningar 5 
Anslutning till golvbrunn, gjutjärn 8 
Anslutning till golvbrunn, plast 29 
Anslutning till väggnära golvbrunn 0 
Övriga 2 

 
 
Badrum, 30 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn Uppgift saknas 
Rör - 
Läckage genom tätskikt i vägg - 
Läckage genom tätskikt i golv - 
Rörgenomförningar - 
Tätskikt saknas - 
Skarv/fog i tätskiktet - 
Anslutning mellan vägg och golv - 
Rörkoppling/fog - 
Övriga - 
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Vattenskaderapport 2013 
 
Rapporten omfattar inrapporterade vattenskador under perioden 1 januari - 31 december 2013. 
Den största delen av rapportunderlaget bygger på insamlade fakta om skador i villor.   
 
  
Hustyp Andel (Stycken) Procent 
Villa 2199 84 
Flerbostadshus  206 8 
Annan hustyp 207 8 
Totalt 2612 100 

 
 
Antalet vattenskador som stammar från våtrummens tätskikt är 468 st., eller 18 % av det 
totala antalet inrapporterade vattenskador (2612 st.).   
 
24 % av tätskiktsskadorna uppstod på vägg och 76 % på golv, av totalt 468 st. skador . 
 
 839 st., eller 32 % av det totala antalet inrapporterade skador (2612 st.) härrör från badrum. 
 
 
Läckage genom tätskikt på vägg, 24 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Kakel 49 
Plastmatta 29 
Övriga 22 

 
 
Typ av läckande tätskikt under kakel Procent 
Vätskebaserade 58 
Plastmatta 5 
Tätskiktsfolie 2 
Membranisolering 18 
Tätskikt saknas 17 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet 9 
Tätskiktet 61 
Anslutning mellan vägg och golv 13 
Rörgenomförningar 15 
Övriga 2 
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Läckage genom tätskikt på golv, 76 % 
 
Typ av ytskikt på läckande tätskikt Procent 
Keramiska material 46 
Plastmatta 52 
Övriga 2 

 
 
Typ av läckande tätskikt under keramiskt ytskikt Procent 
Vätskebaserade 66 
Plastmatta 6 
Tätskiktsfolie 5 
Membranisolering 22 
Tätskikt saknas 1 

 
 
Skadeorsak Procent 
Skarv/fog i tätskiktet 3 
Tätskiktet 37 
Anslutning mellan vägg och golv 7 
Rörgenomförningar 3 
Anslutning till golvbrunn, gjutjärn 9 
Anslutning till golvbrunn, plast 37 
Anslutning till väggnära golvbrunn 1 
Övriga 3 

 
 
Badrum, 32 % 
 
Skadefördelning i badrum Procent 
Läckage i tätskiktets anslutning till golvbrunn 22 
Rör 27 
Läckage genom tätskikt i vägg 5 
Läckage genom tätskikt i golv 12 
Rörgenomförningar 5 
Tätskikt saknas 2 
Skarv/fog i tätskiktet 5 
Anslutning mellan vägg och golv 4 
Rörkoppling/fog 9 
Övriga 9 
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