
Förtydligande av punkt 6.3.2 i BBV21:1 
Tröskel och karm i liv med vägg – problem och åtgärdsförslag 

Från och med januari 2021 ska dörrkarm/tröskel vara i liv med underlaget för tätskiktet enligt 
BBV21:1 punkt 6.3.2.  

 

Bilden ovan visar ett vanligt exempel för hur man tidigare har löst problemet med väldigt små vinklar 
vid dörrkarm och tröskel. Oftast har tätningen skett med självhäftande butylband eller genom att 
limma sönderklippta förseglingar, inner- och ytterhörn för att få tätt mot väggskiva, karm och uppvik 
mot tröskeln.  

Det är en osäker lösning, som ställer höga krav på noggrannhet på hantverkaren för att få det tätt. 
Lösningarna blir ofta inte förankrade hos tätskiktsleverantören vilket gör att hantverkaren står ensam 
för konstruktionslösningen. 

Följande sidor visar förslag på lösningar för hur man kan lösa problemet när dörrkarm/tröskel inte är 
i liv med underlaget för tätskiktet. 

Dörrhål ska alltid förseglas med uppvik. Dörrhål i våtzon 1 ska även förseglas mot karm.  

Ta hänsyn till tillgänglighetskraven, så att insteget till badrummet inte överstiger 20 mm och se alltid 
till att uppvikets övre kant är 20 mm ovanför golvbrunnens fläns i våtrummet, BBV 21:1 punkt 6.3.2.    

____________________________________________________________________________ 

 



     

I till exempel ROT-projekt där dörr är på plats, bygg ut den befintliga tröskeln med tröskelsalning. I 
våtzon 1 så bygg ut med karmsalning också.  

Tröskelsalning och befintlig tröskel täcks exempelvis med tillpassat eklock.  

____________________________________________________________________________ 

    

I nyproduktion där dörren ej är på plats när tätskiktsarbetet utförs. Vik upp till färdigt golv med 
hjälp av en blindtröskel. När dörrpartiet kommer på plats tas blindtröskeln bort, och dörrtröskeln 
ersätter blindtröskeln.  Alternativt ställs dörrpartiet uppe på blindtröskeln.   

I fall där dörrpartiet är i våtzon 1, montera en tillfällig blindkarm (utsalning) som tas bort när 
dörrpartiet ska monteras.  
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I till exempel groventré med ytterdörr eller våtrum med djup innervägg, där avståndet mellan vägg 
och tröskel överstiger 100 mm eller av leverantör angivet mått kan normal tätning utföras. Följ alltid 
din tätskiktsleverantörs anvisning.  

Utförandet behöver inte dokumenteras som en avvikelse till kvalitetsdokumentet. Dock bör lösningen 
dokumenteras i övriga upplysningar. 
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