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Bygg Badrummet Rätt
Syftet med projektet var att ta ett byggnadstekniskt helhetsgrepp för att minska vattenskadorna  
i bad- och duschrum och är tänkt att fungera som ett samordningsdokument för alla som deltar  
i ett badrumsbygge. Projektet består av genomarbetade och fungerande typlösningar för våtrum 
i småhus byggda i trä och beskriver hur innerväggar, ytterväggar och mellanbjälklag kan byggas. 
Allt har konstruerats och byggts med etablerade metoder, med material som redan idag används 
av byggindustrin.

i första hand rikta sig till byggföretag och är tänkt att fungera som 
ett samordningsdokument för alla som deltar i ett badrumsbygge.

Genomförande
Med stöd från SBUF har Säker Vatten AB samlat en arbetsgrupp 
med representanter från aktörer i byggbranschen: NCC Teknik, 
PEAB, Skanska Nya Hem, Skanska Teknik och TMF. Försäkrings-
branschen har representerats av Länsförsäkringar AB, Trygg-
Hansa, If, Folksam, Dina Försäkringar och Gar-Bo. Dessutom har 
Byggtjänst Hus-AMA, BKR, MVK och GVK medverkat.

Projektets första steg togs med Våtrumsvägg 2012, vilken idag 
används av ett växande antal byggföretag i framförallt nyproduk-
tion. Väggen gör det möjligt att skruva fast stödhandtag och andra 
hjälpmedel, WC-fixtur, duschväggar, fästen och liknande utan att 
vatten läcker genom tätskiktet och skadar underliggande byggnads-
konstruktion. Innerväggen ingår i systemet Bygg Badrummet Rätt.

Av ytterväggen krävs att den ska hålla tätt från insidan och klara 
infästningar i duschplatsen utan att läcka. Den ska också släppa 

Bakgrund
Kostnaderna för vattenskador i bostäder uppskattas idag till cirka 
10 miljarder kronor per år. Effekterna av ett mer vattensäkert 
och standardiserat byggande syns mest i nyproduktion. De stora 
byggföretagen rapporterar tydliga minskningar av vattenskador i 
början av bostädernas livscykel, då risken erfarenhetsmässigt är 
som störst. En annan trend är att skadorna minskar i våtrum, men 
dessvärre ökar i kök.

Fortfarande svarar bad och dusch för 27 procent av vattenska-
dorna i bostäder. Av dessa kan merparten hänföras till läckage ge-
nom tätskikt och fogar i golv och väggar samt mellan tätskikt och 
golvbrunn. Lägg till detta att tio procent har sitt ursprung i rör som 
sprungit läck. Med ett mer vattensäkert byggande skulle utström-
mande vatten inte orsaka några eller bara begränsade skador.

Entreprenörer inom våtrum, som bland annat VVS-montörer, platt-
sättare och mattläggare, har alla genom sina branschorganisatio-
ner redan auktorisationssystem och utföranderegler för att göra 
vattensäkra installationer. Därför har syftet med projektet varit att 



ut fukt från träkonstruktionen på utsidan och vara ett tätt och 
välisolerat klimatskal. Våtrumsytterväggen har verifierats genom 
fuktsäkerhetsprojektering av SP, Sveriges Tekniska Forsknings-
institut. Golvbjälklaget har beräknats av SoliBer Ingenjörer AB i 
Jönköping avseende nedböjning beroende av balkdimension och 
kvalitetsklass på virket. De har även utvecklat mallar för håltag-
ning och beräknat vilka förstärkningar som kan krävas.

Resultat
Projektet har utmynnat i ett samverkande system för vattensäkra 
våtrum, bestående av konstruktioner för innervägg, yttervägg och 
golvbjälklag. I projektet har även säkerställts att de olika delarna 
fungerar tillsammans.

Innervägg
Konstruktionen i korthet är stående väggreglar 45 x 95 mm av trä 
eller stål med c/c 450 mm. Väggskivorna är 900 mm breda av 15 
mm konstruktionsplywood. Nästa skikt är sidoförskjutna våtrums-
skivor följt av tätskikt och ytskikt. Olika metoder att borra och 
skruva i väggen testades, vilket resulterade i en rekommenderad 
metod. Provning vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar 
att det som skruvas fast i väggen kan belastas utan att tätskiktet 
börjar läcka.

Yttervägg
Innanför de stående ytterväggsreglarna monteras en ångbroms, 
alltså en lufttät folie som är relativt ångöppen. Innanför ångbrom-
sen monteras därefter liggande reglar, vilka ger ett 45 mm djupt 
utrymme för till exempel elinstallationer. Konstruktionen är utifrån 
och in: fasad, spikläkt, fasadskiva, vindskyddsskiva, stående 
väggreglar c/c 600 mm med en mellan liggande isolering och ång-
broms, alltså en vindtät folie som släpper igenom ånga. 

Innanför ångbromsen sätts liggande reglar 45 x 45 mm med c/c 
450 mm och isolering. Detta utrymme kan användas för installatio-
ner. Därefter följer stående skivor av 15 mm konstruktionsplywood 
med bredden 900 mm. Alla skivskarvar skruvas fast i stående 
kortlingar 45 x 45 mm. Återstoden följer innerväggens konstruk-
tion med våtrumsskiva sidoförskjuten 450 mm, tätskikt och ytskikt.

Våtrumsgolv
Konstruktionen är ett mellanbjälklag av trä. Utgångspunkten är ett 
bjälklag 45 x 220 mm. Höjden minskas i badrummet till 195 mm, 
för att garantera tillgängligheten med föreskrivet fall mot golv-
brunn. Beroende på avstånd mellan dörr och golvbrunn behövs 
ingen tröskel, alternativt används en tröskel med max höjd av 20 
mm. Utan tröskel klarar konstruktionen ett avstånd från dörr till 
golvbrunn på mellan 1,1 och 3,1 meter. Med tröskel är intervallet 
3,1 till 7,0 m. Resultatet blir i båda fallen att golvlutningen i dusch-
platsen blir minst 1:150 och högst 1:50. Fallet i övriga rummet blir 
5-10 millimeter per meter. Detta uppfyller såväl golvbranschens 
rekommendationer som Boverkets Byggregler.

I konstruktionen ingår även hålmallar och förstärkningar för spill-
vattenrör i golv, genomföring för spillvattenrör, fallspackling, ytskikt 
samt montering av golvbrunn med anslutning till tätskikt. Även 
vinkeln mellan golv och vägg har beaktats, med anvisningar om 
stöd under innervägg för att begränsa rörelser till följd av deforma-
tion av golvspånskiva.

Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Fredrik Runius, Säker Vatten AB, tel 08-762 75 72,  
e-post: fredrik.runius@sakervatten.se
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beräkningar.
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Slutsats
Samordning är en förutsätt-
ning för att få ett bra resultat 
när man bygger våtrum. Här 
ska minst fyra yrkesgrupper 
tillsammans skapa ett resultat 
som håller tätt i många år 
framåt. När projektet startar 
är det viktigt att göra en  
planering där de olika arbets-
momenten samordnas.

Bygg Badrummet Rätt har utmynnat i ett samlat system för vatten-
säkra våtrum bestående av innervägg, yttervägg och golvbjälklag.  
Resultatet är en helhet som uppfyller såväl branschregler upprät-
tade av Säker Vatten, GVK, BKR och MVK som Boverkets Bygg-
regler. Konstruktionerna har beräknats, fuktsäkerhetsprojekterats 
och även provats i laboratorium. Provningen gjordes i samband 
med utvecklingen av innerväggen, där ytskikt, tätskikt och infäst-
ningar testades. Samma lösning används för den nu utvecklade 
ytterväggen. Systemet i dess helhet presenterades för branschen 
under fackmässan Nordbygg 2014 med uppbyggda väggar och 
bjälklag med installationer.

Alla delar av Bygg Badrummet Rätt kan beskrivas med AMA-sys-
temet och är, genom att den inte begränsas av patent eller andra 
rättigheter, tillgänglig för alla som vill bygga vattensäkra våtrum.


