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Har du idéerna har vi tekniken 
Det har börjat hända saker med golvbrunnarna  
i våra våtrum. Från att under många år sett rätt 
likartade ut, det vill säga runda eller möjligen 
fyrkantiga, finns det nu både långsmala, ovala och 
trekantiga brunnar på marknaden. Dessa brunnar 
även kallade designbrunnar kan placeras i direkt 
anslutning till en vägg. 

Brunnarna har skapat utrymme för nya idéer hos 
både arkitekter och beställare samt möjliggjort 
användning av stora golvplattor också i själva 

duschutrymmet. Samtidigt har designbrunnarna 
gett upphov till vissa frågor, framför allt om hur 
tätningen ska utföras på ett säkert sätt för att inte 
orsaka framtida problem. Samtliga frågetecknen är 
idag helt uträtade. Det finns numera ett flertal 
godkända tätskiktssystem utvecklade och testade 
speciellt för denna typ av golvbrunnar. Säkerheten 
är därmed lika hög för designbrunnar, som för de 
traditionella. Med andra ord, det är dags att släppa 
in framtiden också i våra våtrum.
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Golvbrunnar godkända för 
väggnära placering hittar du här 
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Väggnära brunnar godkänns alltid i kombination med godkänt tätskikt. Ett enkelt sätt att ta reda på om en 
golvbrunn är godkänd för väggnära placering, är att gå in på någon av nedanstående hemsidor. Såväl Bygg- 
keramikrådet (BKR), GVK – AB Svensk Våtrumskontroll som Säker Vatteninstallation listar var och en samtliga 
godkända produkter med tillhörande tätskiktssystem och monteringsanvisningar. Finns brunnen med i för- 
teckningen är den också systemgodkänd med motsvarande angivet tätskikt för väggnära placering.



Utförliga tester bakom varje 
godkännande

Ingen vill göra ett dåligt jobb. Varken för sin egen 
del eller för sina kunders. Därutöver kräver försäk-
ringsbolagen att installation och montering ska vara 
utförd enligt gällande branschregler och monterings-
anvisning för att full ersättning ska utgå vid en 
eventuell vattenskada.

Byggkeramikrådet, GVK och Säker Vatteninstallation 
har därför arbetat fram ett branschöverskridande 
systemgodkännande speciellt avsett för golvbrunnar 

med väggnära placering. Systemgodkännandet 
innebär att ett specifikt fabrikat av tätskikt har 
testats tillsammans med en golvbrunn av ett 
specifikt fabrikat i laboratorium. Varje godkänd 
kombination verifieras genom ett godkännande-
certifikat från SITAC, som också måste granska  
och godkänna tillhörande monteringsanvisning. 
Testerna utförs enligt europeiska provningsmeto-
der och omfattar såväl funktionsprovning som en 
specifik provning av tätskiktsmaterialet.



Två enkla regler för lyckat resultat 
Det är med val och montering av väggnära golv-
brunnar som med traditionella brunnar. För att 
minimera risken för vattenskador och för att slippa 
konstruktionsansvar, följ branschregler och 
monteringsanvisningar.

• Välj alltid en systemgodkänd kombination av 
 tätskikt och golvbrunn.

• Följ alltid godkänd monteringsanvisning för den  
 kombination av tätskikt och golvbrunn som du   
 har valt.



Vanliga frågor och svar 
1. Går det att använda alla tätskiktssystem till alla 
väggnära brunnar?
Nej, välj alltid en systemgodkänd kombination av 
tätskikt och golvbrunn, listan hittar du på respektive 
branschorganisations hemsida.

2. Hur vet jag hur brunnen ska monteras?
Följ alltid godkänd monteringsanvisning för den 
kombination av tätskikt och golvbrunn som du valt.

3. Är det godkänt att placera brunnen mot vägg? 
Ja, om du använder en systemgodkänd kombina-
tion av väggnära golvbrunn och tätskikt. 

4. Kan rännor placeras var som helst i golvet?
Ja, det går bra.

5. Är det svårare att göra rent i en designbrunn/ränna?
Nej. 



6. Som plattsättare har jag ingen utbildning på  
det tätskikt som krävs för att göra en väggnära 
installation. Vad gör jag? 
Ta kontakt med aktuell tätskiktsleverantör. Det är 
alltid brunn i kombination med tätskikt som är 
godkänt. För ytterligare information om utbildning 
kan du alltid kontakta BKR eller GVK.

7. Hur ska jag montera hörnbrunnen/rännan  
i träbjälklag? 
Enligt brunnsleverantörens godkända monterings-
anvisning.

8. Hur nära väggen ska hörnbrunnen monteras?
Enligt brunnsleverantörens godkända monterings-
anvisning.

9. Brunnsmanschett, var kan jag köpa den?
Den ingår i tätskiktssystemet, kontakta tätskikts-
leverantören. 

10. Ansluta tätskikt till väggnära golvbrunn, vad 
ska jag tänka på? 
En väggnära brunn måste vara testad och system-
godkänd tillsammans med ett tätskikt enligt bransch-
reglerna för väggnära brunnar. Varje godkännande 
avser en unik brunn tillsammans med ett specifikt 
tätskikt. Det ska också finnas en godkänd monte-
ringsanvisning för varje godkänd kombination.

11. Hur säkerställer jag att brunnen kommer exakt 
intill väggen när jag gjuter en ny platta på mark?
På en byggarbetsplats kan det vara svårt att sätta  
ut exakt var väggarna ska stå och då är det lämpligt 
att göra en ursparing med cellplast i plattan.  
När väggen är på plats tar du bort cellplasten  
och monterar brunnen. Därefter gjuter du klart  
runt brunnen.

12. Är golvbrunnar för väggnära montage  
godkända av försäkringsbolagen? 
Försäkringsbolagen förutsätter i sina villkor att 
installationen utförs enligt gällande branschregler. 
Systemgodkända och rätt installerad kombination 
av golvbrunnar och tätskikt accepteras av försäk-
ringsbolagen med samma villkor som traditionella 
golvbrunnar. På hemsidorna hos BKR, GVK och 
Säker Vatteninstallation finns gällande systemgod-
kännanden och certifikat publicerade.

13. Krävs det en auktoriserad/behörig entre- 
prenör för att installera en designbrunn med 
väggnära placering?
För beställaren innebär ett auktoriserat/behörigt 
företag ökad trygghet och ett högre värde genom 
det kvalitetsdokument som följer med installationen. 

14. Är det svårare att installera en väggnära brunn 
jämfört med en traditionell golvbrunn? 
Nej, de hantverkare som har utbildats av leverantö-
ren klarar detta på samma sätt som en traditionell 
golvbrunn. 

15. Hur stora golvplattor kan jag använda vid 
installation av en väggnära brunn? 
En väggnära brunn kan i princip kombineras med 
hur stora plattor som helst. Rådgör med plattsätt-
ningsentreprenören eller kakelbutiken om vilken 
storlek som är mest lämplig.

16. Är det någon skillnad ur vattenskadesynpunkt 
om en väggnära golvbrunn ansluts mot tätskiktet 
med limfläns eller med skruvad klämring? 
Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt. Alla 
golvbrunnar som är systemgodkända för väggnära 
placering har genomgått samma test och är lik- 
värdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget har 
utförts korrekt.

17. Har en väggnära golvbrunn samma kapacitet 
som en traditionell brunn? 
Generellt kan man säga att alla väggnära brunnar 
klarar normalt flöde från dusch i ett duschutrymme. 
Vid anslutning av badkar eller tvättmaskin, kontakta 
brunnsleverantören.



Denna folder är framtagen av tillverkare av golvbrunnar och tätskikt  
i samråd med branschorganisationerna.

Branschgodkännande för golvbrunnar avsedda för väggnära placering  
i kombination med tätskiktssystem har utarbetats av branschorganisationerna  

Byggkeramikrådet, GVK – AB Svensk Våtrumskontroll och Säker Vatteninstallation,  
tillsammans med golvbrunnstillverkare, tätskiktstillverkare och försäkringsbolag.

Mer information om reglerna och godkända produktkombinationer finns på  
respektive branschorganisations hemsida.
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