BSR22:1

SlutaRivs branschregler för
dellagningar med mätbarhet

Innehåll
Förord ...................................................................................................................................................... 3
1.1.

Syfte ............................................................................................................................................. 4

2.

Reglernas tillämpning ...................................................................................................................... 4

3.

Övergångsregler .............................................................................................................................. 4

4.

Nyheter och förändringar ................................................................................................................ 4

5.

Certifiering av VALF- och OPS-tekniker / Auktorisation av SlutaRiv-medlemmar .......................... 5

6.

Krav på mätbarhet ........................................................................................................................... 6

6.1.

Dellagning av tätskikt .................................................................................................................. 6

6.2.

Dellagning av tappvattenledningar ............................................................................................. 6

6.3.

Dellagning av värmeledningar ..................................................................................................... 7

6.4.

Dellagning av spillvattenledningar och golvbrunn ...................................................................... 7

2

BSR22:1

SlutaRivs branschregler för dellagning med mätbarhet
Förord
SlutaRivs övergripande syfte är att aktivt arbeta med att förändra byggbranschen genom mer hållbara
och miljövänliga lösningar, produkter och arbetssätt.
Den grundläggande frågan vi ställer oss varje dag är om det är klokt att byggbranschen säger att man
måste riva hela våtrummet när man kan:
•
•
•
•

Dellaga hål och skador i tätskiktet
Dellaga golvbrunnen som exempelvis blivit söndergnagd av råttor
Dellaga ett golvvärmeläckage
Dellaga avloppet som har börjat läcka

Genom att ställa krav på mätbarhet av fukt bakom tätskikt eller intill en dold skarv/fog säkerställer
man framtida möjlighet att skanna och utreda om och i så fall hur långt ett fuktläckage har spridit sig.

För att uttrycka det enkelt:
•
•
•
•
•

Vid dellagning av tätskikt och dolda skarvar på tappvatten- och värmeledningar samt vid
anslutning mellan nya och gamla installationsdelar i spillvattensystem så kräver
branschreglerna mätbarhet av fukt.
Mätbarhet gör det möjligt att kontrollera tätheten av dellagningen.
Mätbarhet gör det möjligt att upptäcka ett eventuellt läckage i tid.
Att upptäcka ett läckage i tid innebär att man kan sluta riva lika mycket.
Att sluta riva innebär stor besparing av miljön, tid och pengar!

SlutaRivs branschregler kompletterar byggbranschen med regler för dellagning med mätbarhet och är
avsedda att kombineras med andra gällande branschregler, såsom exempelvis Säker
Vatteninstallation, BBV och Säkra Våtrum.

! Mätbarhet ger möjlighet till dellagning – dags att börja sluta riva nu !
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1.1. Syfte
Branschreglerna syftar till att tydliggöra krav och tillvägagångssätt i samband med dellagningar och
säkerställa att det utförs med mätbarhet.
Med hjälp av mätbarhet kan man upptäcka dolt läckage i tid vid en eventuell vattenläcka och på så sätt
slippa riva mer än nödvändigt.
SlutaRivs branschregler är gällande för alla typer av dellagningar som utförs av Valf- och OPS-tekniker.
Då reglerna utgör grund för fackmässigt utförande så kan alla som utför någon typ av dellagning
komma att beröras av regelverket i förlängningen.

=
2. Reglernas tillämpning
Branschreglerna avser dellagning inom flertalet områden, både gällande system och installationer
samt typ av utrymme.
Utrymmen med tätskikt som kan behöva dellagas såsom badrum, toalettrum, tvättstugor, apparatrum,
omklädningsrum, poolutrymmen med mera berörs av branschreglerna.
Dolt montage av rörledningssystem i exempelvis golvbjälklag, väggar och schakt samt dellagning av
yttertak.
3. Övergångsregler
I samband med framtida uppdateringar kommer detta kapitel beskriva regler för övergång från
föregående utgåva.
4. Nyheter och förändringar
I samband med framtida uppdateringar kommer detta kapitel beskriva nyheter och förändringar
jämfört med föregående utgåva.
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5. Certifiering av VALF- och OPS-tekniker / Auktorisation av SlutaRiv-medlemmar
För att säkerställa kvaliteten i dellagningsarbeten kommer SlutaRiv anordna utbildningar och
kvalitetsuppföljning för de företag som vill bli medlemmar.
Kvalitetsuppföljning innebär bland annat stickprovskontroll på arbeten utförda av medlemmarna.
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6. Krav på mätbarhet
Att införa mätbarhet av fukt i byggnader skapar möjlighet till att kontrollera och utreda eventuella
vattenläckor och därmed begränsa rivandet under byggnadens framtid.
SlutaRiv lämnar 10 års garanti på dellagningsarbeten som projektleds genom branschorganisationen.
Vid installation av fuktsensorer lämnar utföraren underlag till SlutaRiv för registrering av
adressuppgifter och placering av sensorerna i enlighet med gällande monteringsanvisning.
6.1. Dellagning av tätskikt
Vid dellagning av befintliga tätskikt ska mätbarhet med fuktsensorer utföras.
Fuktsensorer ska placeras bakom tätskiktet och det ska vara möjligt att avläsa dem utan att demontera
några möbler eller dylikt.
Montering av tätskikt och sensorer ska utföras enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar.

6.2. Dellagning av tappvattenledningar
Innan dellagning av en tappvattenledning ska man ha utrett möjligheterna till att dra om ledningen i
stället, för att undvika en dold skarv/fog, detta i förhållande till kostnaden.
Boverkets byggregler behandlar inte reparationer och dellagningar specifikt, utan man hänvisar till
byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning, se avsnitt 1:223, och anger att hänsyn till
ekonomiska skäl kan tas.
Ekonomiska skäl som kan beaktas är sådana som följer av byggnadens placering och utformning eller
tekniska förutsättningar i övrigt. En låg likviditet är däremot inget skäl som kan beaktas.
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Vid dellagning av tappvattenledning ska mätbarhet med fuktsensor utföras.
Fuktsensorer ska placeras där det är möjligt att avläsa dem utan att demontera några möbler eller
dylikt.
Montering av koppling och sensorer ska utföras enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar.

OBS! Om Säker Vatteninstallation är föreskrivet så krävs även en överenskommelse om avvikelse med
beställaren samt att man dokumenterar avvikelsen i Säker Vattenintyget.
I förekommande fall anges att mätbarhet monterats under rubriken ”Information/Underrättelse” på
Säker Vattenintyget.

6.3. Dellagning av värmeledningar
Vid dellagning eller ändring av värmeledning ska mätbarhet med fuktsensor utföras.
Fuktsensorer ska placeras där det är möjligt att avläsa dem utan att demontera några möbler eller
dylikt.
Montering av koppling och sensorer ska utföras enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar.
I förekommande fall anges att mätbarhet monterats under rubriken ”Information/Underrättelse” på
Säker Vattenintyget.

6.4. Dellagning av spillvattenledningar och golvbrunn
Vid dellagning eller anslutning mellan nya och gamla installationsdelar i ett spillvattensystem ska
mätbarhet med fuktsensor utföras.
Fuktsensorer ska placeras där det är möjligt att avläsa dem utan att demontera några möbler eller
dylikt.
Montering av skarv och sensorer ska utföras enligt respektive leverantörs monteringsanvisningar.
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I förekommande fall anges att mätbarhet monterats under rubriken ”Information/Underrättelse” på
Säker Vattenintyget.
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