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BYGGREGLER, BBR 2015

6:5334 (6:9532) Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar 

Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller 

kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor 

anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.

Allmänt råd

Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller 

liknande bör det finnas ett vattentätt skikt. 



BYGGREGLER, BBR 2015

6:625 Utformning 

”Risk för skador på omgivande byggnadsdelar… kondensering eller till 

följd av utströmmande vatten ska begränsas”. 

Allmänt råd 

› ”Tappvattenledningar och fogar …. snabbt kan upptäckas och så att 

vattnet inte orsakar skador. …. dolt placerade utföras utan fogar”. 



BYGGREGLER, BBR 2015

6:625 Utformning forts.

Avstängningsventiler och armaturer för avtappning av 

tappvattensystemet ska installeras i den utsträckning som är nödvändig. 

› Allmänt råd 

› Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med 

avstängningsventiler som har synlig och lätt åtkomlig manövrering. 

”Tappvatteninstallationer …. på lägst 1 MPa ……” 



BOVERKETS BYGGREGLER

› Tätt ytskikt 

– Under vattenanslutna apparater och i/under diskbänksskåp

– Uppvik mot angränsande byggdelar och tätat mot genomföringar

– Utläckande vatten ska snabbt bli synligt

Kap 3.7



BRANSCHREGLER 2016:1



SÄKRA KÖKET MOT VATTENSKADOR

› Samverkansprojekt



FRÅN KRAV TILL FÖRSLAG

› Boverkets Byggregler

– Samhällets minimikrav

› Säker Vatteninstallation

– Utföranderegler för en fackmässig 

installation

› Säkra köket mot vattenskador

– Exempel på lösningar som går längre än 

vad som krävs



BAKGRUND

› Ökad andel 

vattenskador i kök

– Kök 34 %

– Bad 27 %

› 70% i eller runt  

diskbänksskåpet

Källa: vattenskadecentrum.se
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BAKGRUND



BAKGRUND
Utrustning – 24 % av läckagen 2016



BAKGRUND



SAMORDNING

› Samordnade handlingar

– Köksarkitekt tillsammans med 

berörda projektörer

› Underlättar för

– Byggare

– VVS-montörer

– Elektriker

› Arbetsgång



VVS-INSTALLATIONER I KÖK

› Avstängningsventiler DM

› Svängradie för köksblandare

– Blandare och apparater – 10 bar

› Skyddsrörsavslutningar

› Vattenlås till diskho

– Rensbart, släta rördelar

› Träbaserad bänkskiva

– Håltagning förseglas



DISKBÄNKSSKÅP

› Montageutrymme

– Min 120 mm indragen skåpsbotten

– Tillräcklig plats för installationer

› Vägg bakom skåp

– Skruvinfästningar för klammer, 

ventiler och andra tillbehör

› Håltagning i köksskåp

– Utförd så skador inte uppstår på 

slangar



SÄKRA LÖSNINGAR

› Uppsamlande golvskydd 
kombinerat med:

– Detektor till 
läckagebrytare/vattenfelsbrytare

– Vattenlarm och golvbrunn

Funktionskravet i BBR är:



GOLVSKYDD

Prefabricerat golvskydd Klinkergolv



GOLVSKYDD

Plastmatta lokalt Plastmatta i hela köket



GOLVSKYDD / SKÅPSKYDD

Skydd under vitvaror I diskbänksskåpet



MONTAGEORDNING

1.Gjutning med väggformar 2. Montageutrymme för skåp



MONTAGEORDNING

3. Golvskydd, vatten - avlopp 4. Montering av diskbänksskåp



MONTAGEORDNING

5. Diskmaskin 6. Komplettering



SÄKRA KÖKET MOT VATTENSKADOR

› Samverkan i byggbranschen

› Goda exempel

› Minska antalet vattenskador i kök

› Hållbart boende och friska hus



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

› Auktoriserade företag

– VVS-företag

– Konsulter

› Branschregler

› Teknikprojekt

– Säkra köket mot vattenskador

– Funktionskrav för tappvattenschakt

– Bygg Badrummet Rätt


