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Sammanfattning 

Vatten är en av de vanligaste skadeorsaken i Svenska byggnader. Det inträffar 100 000 

vattenskador varje år och dessa kostar 5-6 miljarder att åtgärda. Detta problem har legat till 

grund för vårt arbete där vi frågar oss: 

”Hur kan antalet vattenskador minskas?” 

Vi har försökt att besvara frågan med hjälp av statistik från Vattenskadecentrum, intervjuer 

med branschfolk och studier av branschregler. Det som framkommit är att badrum och kök är 

de mest drabbade utrymmen. Efter år 2011 har andelen skador i kök blivit fler än de i badrum. 

Orsaken till detta är ökningen av trycksatta vattenledningar i kök samt avsaknaden av krav på 

tätskikt och golvbrunn. Trots att vattenanvändningen i badrum, relativt sätt, har ökat har 

andelen skador minskat tack vare förbättrad teknik, strängare normer och bättre material.  

Vi tror att om antalet vattenskador ska minskas bör branschregler för kök kompletteras, 

utbilda och auktorisera fler företag samt upplysa fastighetsägare om vikten av fackmässigt 

byggande.  
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Abstract 

Water is one of the most common cause of injuries in Swedish buildings. It occurs 100 000 

water damages every year and it costs 5-6 billions to repair. This problem has been the basis 

for our report with the question: 

“How can the number of water damages be reduced?” 

We have tried to answer the question using data from Vattenskadecentrum (Water damage 

center), interviews with professionals and studies of regulations. What has appeared is that 

the bathroom and kitchen are the most affected areas. After 2011, the quantity of water 

damages in the kitchen has passed the quantity of water damages in the bathroom. This is due 

to the increased number of pressurized water pipes in the kitchen and the absence of 

requirements for waterproofing and draining gutter. Despite the change of water usage in 

bathrooms, the percentage of water damages in bathrooms has decreased thanks to 

improved technique and materials.  

To reduce the number of water damages should regulations for the kitchen enlarge, train 

more in the industry and inform property owners about the importance of professionally-

building. 
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Förord 

Detta examenarbete har författats av två studenter på Högskoleingenjörsprogrammet i 

Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan och är ett avslutande moment för 

utbildningen. Arbetet har skrivits under 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 

högskolepoäng. Rapporten har skrivits på uppdrag av Säker Vatten AB och 

Vattenskadecentrum för att marknadsföra Vattenskadecentrum och den skadeförebyggande 

verksamheten.  

Tack till: 

Hampus Asp som har varit vår näringslivshandledare på Säker Vatten AB och som inte bara 

hjälpt oss med att bygga ett kontaktnät, utan även delat med sig av kunskap från egen 

erfarenhet.  

Vår akademiska handledare Kai Ödeen som har varit ett stort stöd i rapportskrivningen, från 

första meningen till färdigställandet av rapporten. 

Alla vi har intervjuat under arbetets gång som har hjälp oss med faktainsamlingen: 

Hans Möller 

Jochum Eliasson 

Jon Herrdahl 

Kenth Ström 

Malin Degeus 

Mats Nilsson 

Per Thögersen 

Peter Bratt 

Rolf Kling, 

Vi vill även rikta ett tack till Per Roald, Sten Hebert och Katharina Lindroos.  
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Ordlista 

Armatur/Ventil: anordning som används för att reglera och/eller stänga av tillförseln av 

vätska eller gas i rör- eller kanalsystem. 

Bar: Tryckenhet, definierad som 100 000Pa ≈ 10mVp. 

Golvbrunn: anordning som används för att avleda och föra bort vatten från en byggnad. 

Golvbrunn finns vanligtvis i våtrum.  

H-metoden: Metod som används när väggmatta ska monteras utan skarvar. 

Installationer: Denna rapport syftar på installation av vattenanslutna maskiner så som 

diskmaskin kyl/frys, ismaskin, tvättmaskin m.m. 

Kemfog: En metod som används för att sammanfoga plastmattor.  

Kommod: Möbel med nedsänkt handfat som oftast finns i bad- eller toalettrum. 

Koppling/fog: När två material binds ihop till ett sammansatt stycke. Exempel på metoder för 

sammanfogning är limning, svetsning och spikning.  

Pump: Ett verktyg som används för att flytta en vätska eller gas.  

Radiator: Ett element som används för att värma upp inomhusluften i ett utrymme. 

Rörgenomföringar: Utrymme där rör går igenom. Exempel på sådana utrymmen golv och 

vägg. 

Sanitetsporslin: Ett samlingsnamn för porslinprodukter som oftast finns i ett hygienutrymme. 

Exempel på sanitetsporslin är toalettstolar, bidéer, handfat, m.m.   

Skarv/fog: Denna rapport syftar på skarvar och fogar i tätskikt och kakel/keramik.  

Skjuvning: En deformation som uppkommer på grund av inverkan av två skjuvkrafter.  

Trådsvets: Metod som används för att sammanfoga plastmattor där skarvarna svetsas ihop. 

Tätskikt: Det skikt på golv och/eller vägg som är tätt mot vatten i ång- och vätskefas. 

Varmvattenberedare: Anordning som används för att värma upp hushållsvattnet.  

Vattenskada: Skada orsakad av vatten. I denna rapport syftar vattenskada på skador en 

byggnad till exempel på grund av vattenläckage genom ett rör. 

Våtrum: utrymmen i en byggnad där det finns tillförsel av vatten som måste avledas och föras 

bort med vanligtvis golvbrunn. Exempel på våtrum är duschrum och tvättstuga. 
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Förkortningar 

BBR: Boverkets byggregler 

BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum  

BKR: Byggkeramikrådet 

GVK: Golvbranschens våtrumskontroll 

KTH: Kungliga Tekniska Högskolan 

MVK: Måleribranschens våtrumskontroll 

RF: Relativa fuktigheten 

SCB: Statistiska centralbyrån 

VVS: Ventilation, Värme och Sanitet 

Begreppsförklaringar 

Fackmässigt utförande: Arbetet utförs enligt branschregler och monteringsanvisningar på ett 

sätt som uppfyller Boverkets Byggregler.   

Trend/vattenskadetrend: Denna rapport syftar på utveckling och förändring av vattenskador 

genom åren.  

Vätskebaserat tätskikt: Tätskikt i flytande form som rollas eller penslas på en yta.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vatten är en av de vanligaste skadeorsaken i Svenska byggnader. Det inträffar 100 000 

vattenskador varje år och dessa kostar 5-6 miljarder att åtgärda. (Länsförsäkringar, 2014) År 

2014 rapporterades 6072 vattenskador till Vattenskadecentrum, från försäkringsbolagen.  

Förutom de rapporterade vattenskadorna finns ett stort mörkertal som inte går via 

försäkringsbolag på grund av höga självrisker. Förhållandet mellan antalet vattenskador och 

kostnaden per år gör dessa till en dyr affär för fastighetsägare och försäkringsbolag. 

(Vattenskadecentrum, 2014) Förutom kapitalförstöring orsakar vattenskador miljö-, hälso- 

och praktiska problem för brukare och fastighetsägare. (Vattenskadecentrum, 2002) 

De utrymmen som oftast drabbas av vattenskador är kök och badrum. Tidigare dominerade 

vattenskador i badrum men på senare tid har skadorna markant ökat i kök. Enligt 

vattenskaderapporten från 2014 var andelen vattenskador i kök fler än i badrum.  

 

Diagram 1.1.1 De vanligaste vattenskadade utrymmen. (Vattenskadecentrum) 
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År 2014 drabbades 1618 badrum av vattenskador där vanligaste orsaken var läckage vid 

tätskiktets anslutning till golvbrunn, rör och läckage genom tätskikt i golv. Samma år skedde 

1937 skador i kök, främst på grund av rör, diskmaskin och koppling.  

 

 

 
Diagram 1.1.2 Vanligaste skadeorsaker i badrum 
2014.(Vattenskadecentrum) 

 Diagram 1.1.3 Vanligaste skadeorsaker i kök 2014. 
(Vattenskadecentrum) 

1 Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 

2 Rör 

3 Läckage genom tätskikt i golv 

4 Skarv/fog 

5 Läckage genom tätskikt i vägg 

6 Rörgenomföringar 

7 Koppling/fog 

8 Anslutning vägg och golv 

9 Golvbrunn 

10 Tätskikt saknas 
 

 1 Rör 

2 Diskmaskin 

3 Koppling/fog 

4 Kyl/frys/ismaskin 

5 Armatur/ventil 
 

 

De senaste 15 åren har såväl antal rapporterade vattenskador som skadeorsaker varierat. De 

bidragande faktorerna till vattenskadornas uppkomst är bland annat ålder på byggnaden, 

installationer och material. Med kunskap om vattenskadetrender kan vi få inblick i var 

problemet sitter och ta reda på hur vattenskador kan minskas. 
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1.2 Målformulering och syfte 

I den här rapporten undersöks vattenskadetrender med mål att identifiera hur antalet 

vattenskador kan minskas. Resultatet och slutsatsen kommer att användas för att 

marknadsföra Vattenskadecentrum och den skadeförebyggande verksamheten.  

Problemformulering 

Hur kan antalet vattenskador minskas?  

Delfrågor 

 Minskar vattenskadorna i badrum och ökar i kök? I så fall varför? 

 Vad finns det för samband mellan ålder, installationer, material och tekniska lösningar och vad har 

det för betydelse för vattenskadorna? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom tidsramen låg på tio veckor använde vi oss av de rapporter som finns dokumenterade 

på Vattenskadecentrums hemsida. Inga egna statistiska undersökningar gjordes. Vi har 

undersökt all statistik men lagt större vikt på det som orsakar flest vattenskador och besvarade 

våra delfrågor i vår rapport. De byggnadstyper som har behandlats är bostäder.  

Examensarbetet skrevs på 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet 

startade den 23 mars 2015 och färdigställdes 12 juni 2015.  

1.4 Lösningsmetoder 

Intervjuer 

För att få underlag till rapporten har intervjuer genomförts med verksamma inom området 

och försäkringsbolag som arbetar med Vattenskadecentrum. Intervjufrågorna har varierat 

något beroende på vilken branschrepresentant vi intervjuat.  

Litteratur 

Det har gjorts studier av föreskrifter och regler som finns för att få kunskap om vad som gäller 

vid fackmässigt utförande. I studierna har det framkommit vilka brister det finns i föreskrifter 

och hur regelverk skulle kunna förbättras för att förebygga uppkomsten av vattenskador. 

De föreskrifter respektive regelverk som studerats är BBR avsnitt 6, Säkra Våtrum, 

Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1 och BBV.  

Insamlingsmetod 
Statistiken som vi har arbetat med är tagen från vattenskaderapporter från Vattenskadecentrums 

hemsida. Rapporterna som vi har arbetat med avser åren 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 

och 2014. Vattenskaderapporterna sammanställdes av Vattenskadecentrum var tredje år mellan 2002-

2008 och varje år efter 2008. Rapporten från 2005 behandlar endast flerbostadshus, alla andra 

rapporter behandlar flerbostadshus, villor och annan typ av bostadshus. År 2012 rapporterades för få 

antal vattenskador för att kunna sammanställa en rapport.  

Vattenskaderapporterna är framtagna av Vattenskadecentrum med hjälp av 

försäkringsbolagens skaderapporteringar. Rapporterna behandlar vattenskadade hustyper, 

deras åldersfördelning, utrymmen, kostnader, skadeorsaker, utrustning och material. För att 

hitta aktuella trender bland vattenskador har all statistik undersökts. 
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Seminarier 

Föreläsning om Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1, anordnat av Säker Vatten AB 

för Dina Försäkringar. Där framgick information om branschreglerna och dess kommande 

ändringar inför 2016. Redovisning av vissa vattenskadetrender och genomgång om hur nya 

applikationen VA-kollen fungerar på mobiltelefoner för att rapportera in vattenskador. 

Handledning 

Näringslivshandledaren Hampus Asp hjälpte till stor del med kontaktnätet men har även 

fungerat som empirisk vägledare. Akademiska handledaren Kai Ödeen har fungerat som ett 

bollplank vid rapportskrivandet och stöd genom hela examensarbetet.  

Rapportskrivning 

Intervjuer och statistikläsning har skett löpande under de 10 veckorna som arbetet pågått. 

Rapporten skrevs parallellt med faktainsamlingen där eventuella brister upptäckts.  

Alternativa lösningar 

Vid behov av komplettering av fakta gjordes en del internetsökningar och kompletterade 

intervjuer via mejl. 
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Företag och organisationer 

Säker Vatten AB 

Säker Vatten AB startade 2005 på begäran av VVS-företagen för att upprätta branschregler för 

en säker vatteninstallation tillsammans med branschens aktörer. Säker Vatten AB har hand 

om marknadsföring av branschregler, utveckling och utbildning kring säker vatteninstallation. 

(Hampus Asp, 2015) 

 

Figur 2.1 Logotyp Säker Vatten 

Vattenskadecentrum 

Vattenskadecentrum drivs av följande bolag och organisationer: Dina försäkringar, Folksam, 

IF skadeförsäkring AB, Länsförsäkringar AB, Trygg Hansa AB, Byggkeramikrådet (BKR), Svensk 

våtrumskontroll (GVK AB), Måleribranschens våtrumskontroll (MVK), Säker Vatten AB och 

VVS-företagen. Dessa samlar information från vattenskadeundersökningar med målet att 

förbättra byggmetoder, material och utbildning för de som arbetar i branschen. 

Vattenskadecentrum har samlat vattenskaderapporter från 1977-2013. 

(Vattenskadecentrum, 2015) 

 

Figur 2.2 Logotyper för ovannämnda bolag och organisationer. (Vattenskadecentrum) 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Regelverk 

Detta kapitel redovisar de föreskrifter och regelverk som är aktuella i ämnet om vattenskador. 

Dessa gäller endast vid ny- till- och ombyggnad. (Boverket, 2011) 

3.1.1 BBR Avsnitt 6 – Hygien, hälsa och miljö 

Nedanstående nämnda föreskrifter är tagna ur BBR avsnitt 6 som tillämpas i våtrum och kök. 

Fullständig text för BBR avsnitt 6 finns i Bilaga 1. 

”6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.” (Boverket, 2011:6)  

6:5331 Vattentäta skikt – Avsnittet behandlar byggnadsdelar som utsätt för 
vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten. 
 

6:5332 Vattenavvisande ytskikt – Avsnittet behandlar byggnadsdelar som utsätt för 
vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet. 
 

6:5333 Underlag för vattentäta skikt – Avsnittet behandlar underlag för vattentäta skikt. 
 

6:5334 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar – Avsnittet behandlar dolda ytor där det 
finns risk för utläckande vatten eller kondens. 
 

6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp – Avsnittet behandlar utrymmen med 
golvavlopp/golvbrunn.  
 

6:623 Tappvattenflöde – Avsnittet behandlar utformningen av tappställen. 
 

6:625 Utformning – Avsnittet behandlar utformning av tappvatteninstallationer. 
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3.1.2 Branschregler 

Branschregler: Säker vatteninstallation 2011:1 

Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1 är ett regelverk framtaget av VVS-företag, 

tillverkare av VVS-produkter, försäkringsbolag och myndigheter. Branschreglerna uppfyller 

boverkets byggregler och är anpassade efter GVK regelverk, Säkra Våtrum. Säker 

Vatteninstallation ställer krav på både VVS-företagen och produkterna i syfte att förebygga 

uppkomster av skador i hus och hos personer. (Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1, 

2011) 

Branschregler: Säkra våtrum 

Branschreglerna: Säkra våtrum författades av AB Svensk Våtrumskontroll (GVK) och är ett 

regelverk för tätskikt i våtrum. ”GVKs branschreglerna möjliggör en fackmässig 

våtrumsinstallation.” (Säkra Våtrum, 2011) uppfyller kraven i boverkets byggregler och är 

anpassad till Branschregler: Säker Vatteninstallation 2011:1. (Säkra våtrum, 2011) 

Branschregler: BBV 

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum författades av Byggkeramikrådet 1989. Dessa 

branschregler behandlar kakel och klinker i våtrum. Branschreglerna är framtagna med hänsyn 

till boverkets byggregler, BFS 2011:6. (Byggkeramikrådet, 2014) 

3.1.3 Monteringsanvisningar 

Monteringsanvisningar anger hur produkter ska monteras utifrån deras förutsättningar för 

fackmässigt utförande. 
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3.2 Skadestatistik 

Följande statistik är tagen ur vattenskaderapporter från Vattenskadecentrums hemsida och 

Statistiska Centralbyrån. Vattenskadestatistiken avser åren 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2013 och 2014. Vattenskaderapporten från 2005 behandlar endast flerbostadshus. Alla 

sammanställda tabeller från Vattenskadecentrums rapporter finns i bilaga 2. 

3.2.1 Hustyper 

Här redovisas fördelningen mellan olika hustyper som rapporterat vattenskada. Villor är de 

hustyper som rapporterat flest vattenskador under åren. Med annan hustyp menas till 

exempel fritidshus.  

 

Diagram 3.2.1.1 Fördelning mellan hustyper som rapporterat vattenskada. (Vattenskadecentrum) 
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3.2.2 Samband mellan ålder på byggnader 

Diagram 3.2.2 visar ålder på byggnader och antalet rapporterade skador år 2009-2014. En 

tydlig trend är att hus byggda mellan 1970-1979 rapporterade flest antal vattenskador alla 

åren. Samma trend kan ses år 2002, 2005 och 2008 i Bilaga 2. Om man studerar diagrammet 

så har moderna hus byggda mellan 2000-2009 fått minst antal rapporterade vattenskador.  

 

Diagram 3.2.2.1 Åldersfördelning av vattenskadade hus år 2009-2014. (Vattenskadecentrum) 

 

Diagram 3.2.2.2 Åldersfördelning i andel av rapporterade vattenskadade hus år 2009-2014. (Vattenskadecentrum)  
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Nedanstående figur är tagen från Statistiska Centralbyrån och redovisar antal färdigställda 

bostadshus i Sverige från 1960-2010. Diagrammet visar att flest antal flerbostadshus byggdes 

1965-1970 och under 1990-talet samt att flest antal småhus byggdes 1970-1980 och under 

1990-talet.  

Tusental 

 

Figur 3.2.1 Antal färdigställda bostadshus 1960-2010. (Bjurenvall, 2012)  
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3.2.3 Samband mellan utrymmen 

Fördelningen mellan antal och andel skador i alla utrymmen finns i Bilaga 2. De mest drabbade 

utrymmen är kök och bad/duschrum som redovisas här tillsammans med våtrum.  

Kök och Bad/dusch 

Diagrammet nedan visar fördelningen av skador mellan kök och bad/duschrum. En tydlig trend 

är att andelen skador i bad/duschrum har minskat med åren men ökat i kök. 

 

Diagram 3.2.3.1 Andel skador i kök och bad/duschrum de olika åren. (Vattenskadecentrum) 

Nedanstående diagram visar fördelningen av skador i antal. Även här syns det att antalet 

skador har minskat i bad/duschrum och ökat i kök.  

 

Diagram 3.2.3.2 Antal skador i kök och bad/duschrum de olika åren med en tillhörande trendlinje som visar om antalet 
skador ökat eller minskat med åren. (Vattenskadecentrum) 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Andel skador per utrymme de olika åren

Bad/Dusch Kök

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Antal skador per utrymme de olika åren

Bad/Dusch Kök



Kungliga Tekniska Högskolan 

12 
 

Skadeorsaker i kök och bad/duschrum 

Diagram 3.2.6 redovisar vanligaste skadeorsakerna i bad/duschrum. Dessa är läckage vid 

tätskiktets anslutning till golvbrunn, rör och läckage genom tätskikt i golv.  

 

Diagram 3.2.3.3 Vanligaste skadeorsaker i bad/duschrum. (Vattenskadecentrum) 

Diagram 3.2.7 redovisar vanligaste skadeorsaker i kök. Dessa är rör, diskmaskin och 

koppling/fog. Trender som syns i diagrammet är att andelen vattenskador minskar på grund 

av rör och ökar på grund av kyl/frys/ismaskin.  

 

Diagram 3.2.3.4 Vanligaste skadeorsaker i kök. (Vattenskadecentrum) 
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Våtrum 

Diagrammet redovisar jämförelse mellan antal skador i våtrum orsakade av läckage genom 

tätskikt i golv och vägg. Antalet skador i golv dominerar alla åren jämfört med vägg. 

 

Diagram 3.2.3.5 Fördelningen mellan golv- och väggskador i våtrum orsakade på grund av läckage genom tätskiktet. 
(Vattenskadecentrum) 

Nedanstående diagram redovisar andelen av skador i våtrum orsakade på grund av läckage 

genom tätskikt i golv och vägg. Andelen skador i golv har ökat genom åren och minskat i vägg.  

 

Diagram 3.2.3.6 Fördelningen mellan golv- och väggskador i våtrum orsakade på grund av läckage genom tätskiktet. 
(Vattenskadecentrum) 
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3.2.4 Huvudskadetyper 

Här redovisas vad som orsakar vattenskador i en byggnad. Ledningssystem har orsakat störst 

andel vattenskador under alla år och har en relativt jämn trendkurva. Andel skador orsakade 

på grund av läckage genom tätskikt i våtrum har minskat efter år 2005 medan skador på grund 

av utrustning har ökat efter samma år. 

 

Diagram 3.2.4.1 Huvudskadetyper och andel skador de orsakat de olika åren. (Vattenskadecentrum) 

3.2.5 Samband mellan ledningssystem 

Stapeldiagrammet redovisar skadefördelningen mellan olika ledningssystem. Trenden visar 

att flest skador sker på grund av kallvatten, avlopp och värme. I början av 80-talet blev det 

vanligt att lägga ledningsinstallationer synliga. (Vattenskaderapport, 2002) 

 

Diagram 3.2.5.1 Andel skador orsakade på grund av olika ledningssystem. (Vattenskadecentrum) 
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3.2.6 Samband mellan utrustning 

Utrustning som orsakat vattenskador 

Diagrammet redovisar andelen vattenskador orsakade på grund av olika utrustningar. 

Utrustning som orsakar flest vattenskador är diskmaskin, varmvattenberedare och kyl/frys. 

Med annan utrustning menas till exempel sanitetsporslin och tyngre utrustning som pumpar 

och industrimaskiner.  

 

Diagram 3.2.6.1 Utrustning som orsakat vattenskador. (Vattenskadecentrum) 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Diskmaskin 46 % 45 % 43 % 39 % 36 % 43 % 43 % 34 % 

Annat* 19 % 21 % 22 % 27 % 27 % 29 % 29 % 30 % 

Varmvattenberedare 18 % 4 % 15 % 15 % 18 % 13 % 13 % 13 % 

Kyl/frys 9 % 14 % 13 % 13 % 10 % 8 % 8 % 17 % 

Akvarium 5 % 5 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Tvättmaskin 4 % 9 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Vattensäng   2 %             

Ismaskin     1 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 

*Annat: t.ex. sanitetsporslin och tyngre utrustning som pumpar och industrimaskiner 
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Nedanstående diagram redovisar utrustning som orsakat flest skador. Här visas tydligt att 

diskmaskin har orsakar flest vattenskador i förhållande till annan utrustning.  

 

Diagram 3.2.6.2 Redovisning av utvald utrustning. (Vattenskadecentrum) 

Diskmaskin 

Diagrammet redovisar åldersfördelningen av diskmaskiner som orsakat vattenskador. Varje år 

så har diskmaskiner med åldern 0-5 år och 6-10 år orsakat flest vattenskador. Diskmaskiner 

äldre än 20 år ligger också högt i skadestatistiken. 

 

Diagram 3.2.6.3 Åldersfördelning av diskmaskiner som orsakat vattenskador åren 2008-2014. (Vattenskadecentrum) 
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Figur 3.2.2 Tillgång till diskmaskin hos personer 16-74 år. (SCB, 2004) 

 

Diagrammet nedan redovisar andelen av de vanligaste skadeorsakerna hos disk- och 

tvättmaskiner. Vanligaste orsaken till skada beror på att trasig slang. 

 

Diagram 3.2.6.4 Vanligaste skadeorsakerna hos disk- och tvättmaskin som orsakat vattenskador. 
(Vattenskadecentrum) 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tillgång till diskmaskin hos personer 16-74 år

57%
61% 61%

57% 57%
63%

43%
39% 39%

43% 43%
37%

2008 2009 2010 2011 2013 2014

Vanligaste skadeorsaken för disk och tvättmaskin

Slang Maskin



Kungliga Tekniska Högskolan 

18 
 

3.2.7 Samband mellan tätskikt i våtrum 

Vägg 

Diagram 3.2.16 redovisar skador från läckage genom tätskikt i våtrum fördelade på olika 

väggbeklädnader. De vanligaste skadade väggbeklädnader är kakel och väggplastmatta 

trådsvets. 

 

Diagram 3.2.7.1 Väggbeklädnader som drabbats av vattenskador på grund av läckage genom tätskikt. 
(Vattenskadecentrum) 

 

Diagram 3.2.7.2 Fördelning mellan kakel och väggplastmatta som väggbeklädnad i våtrum där skada skett på grund av 
läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) 
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Diagram 3.2.18 visar att vätskebaserat tätskikt är det vanligaste tätskiktet som funnits bakom 

kakel när det skett en vattenskada i våtrum.  

 

Diagram 3.2.7.3 Typ av skadat tätskikt bakom kakel. (Vattenskadecentrum) 

Nedan redovisas skadeorsakerna hos tätskiktet bakom kakel. Diagrammet visar att den 

vanligaste skadeorsaken beror på tätskiktet.  

 

Diagram 3.2.7.4 Skadeorsaken hos tätskiktet bakom kakel. (Vattenskadecentrum) 
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Golv 

Diagram 3.2.21 redovisar skador från läckage genom tätskikt i våtrum fördelade på olika 

golvbeklädnader. De vanligaste skadade golvbeklädnader är plastmatta trådsvets och 

keramiska material. 

 

Diagram 3.2.7.5 Golvbeklädnader som drabbats av vattenskador på grund av läckage genom tätskikt. 
(Vattenskadecentrum) 

 

Diagram 3.2.7.6 Fördelning mellan plastmatta och keramiska material som golvbeklädnad i våtrum där skada skett på 
grund av läckage genom tätskikt. (Vattenskadecentrum) 
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Diagram 3.2.22 visar att vätskebaserat tätskikt är det vanligaste tätskiktet som funnits bakom 

keramiskt material när det skett en vattenskada i våtrum.  

 

Diagram 3.2.7.7 typ av tätskikt under keramiskt material i golv. (Vattenskadecentrum) 

Nedan redovisas skadeorsakerna hos tätskiktet bakom keramiskt material. Diagrammet visar 

att den vanligaste skadeorsaken beror på tätskiktet och anslutning till golvbrunn.  

 

Diagram 3.2.7.8 Främsta skadeorsaker hos tätskikt under keramiskt material. (Vattenskadecentrum) 
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Diagram 3.2.24 redovisar skadeorsakerna hos trådsvetsad plastmatta i golv. Den vanligaste 

skadeorsaken är anslutning till golvbrunn. 

 

Diagram 3.2.7.9 Skadeorsak hos trådsvetsad plastmatta i golv. (Vattenskadecentrum) 
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4. Faktainsamling 

4.1 Sammanfattning av intervjuer 

Här sammanfattas frågor och svar från intervjuerna som genomförts med olika representanter 

för branschen. Vilka aktörer som intervjuats och deras yrkesroll finns i kapitel 5 – Intervjuer. 

Vilken är den vanligaste vattenskadan enligt din uppfattning?  

 Vanligaste skadorna är maskinskador i kök.  

 Vattenskador i golv, vanligast vid duschplatsen runt golvbrunnen.  

 Vattenskada i våtutrymme. 

 Korrosion på ledningssystem.   

Har du sett att vattenskadorna i våtrum minskar och ökar i kök. Varför?  

 Ett ökat antal skador i kök kan vara för att vi har fler vattenanslutna utrustningar där nu. 
Det leder till att det finns fler kopplingar i kök idag än i ett badrum.  

 Branschen blir bättre på att installera säkert i dusch- och badrum med hänsyn till risk för 
vattenskador.  

 I ett badrum är det krav på golvbrunn, våtrumsmatta osv samtidigt som det nästan saknas 
krav i kök med hänsyn till vattenskador. Då det finns ett intresse av att inte fördyra 
bostadsbyggandet vill man inte klassa köket som ett våtrum, trots att det finns fördelar 
med tätskikt i köket.  

Vad finns det för samband mellan följande:  

Ålder:  

 Det gamla tätskiktet som lades förr klarar inte dagens vattenbelastningar. Förr 
dimensionerades badrum med förutsättningar att folk duschade någon gång i veckan 
jämfört med idag då folk duschar varje dag.  

 Det ställs krav på att nya maskiner ska vara billiga och då använder tillverkarna billigare 
och sämre material vilket gör att nya maskiner håller sämre än äldre maskiner. 

 Hus byggda 1960-1970 är mest drabbade på grund av att livslängden löpt ut.  

 Äldre hus vars livslängd redan löpt ut har renoverats tidigare och är i behov av ny 
renovering.  

 Det blev trendigt att bygga badrum med keramik 1995-2005 vilket ledde till många skador 
på grund av okunskap om montering av keramik i trähus.  

 Undermåliga bjälkar i golv hos gamla trähus orsakade hål i tätskiktet som tål skjuvning på 
endast 2 mm. 

 För dåligt underhåll leder till korrosion av gamla ledningar och isoleringen går sönder. 
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Installationer:  

 Vattenskador ökar på grund av ökat antal installationer i kök.  

 Hög omsättning av maskiner i ett hem på grund av människors beteende. Till exempel så 
tänker folk att man kan få tre billiga maskiner till priset av en bra maskin. Man glömmer 
att tre billiga maskiner är sämre och kan orsaka tre vattenskador.  

 Maskiner är tillverkade för att klara sin garantitid som är 2 år.  
 Vattenanslutna maskiner har en kortare livslängd än ledningar vilket har gett en ökning av 

skador orsakade av diskmaskiner. 
 Viktigt att blandare eller annan utrustning från utlandet har ett typgodkännande så att de 

fungerar på den svenska marknaden. Exempelvis är tryckkravet i Sverige 10bar, vilket är 
högt jämfört med resten av världen. 

 Kökstillverkarna fokuserar mer på sopsortering än vattenskador. 

Material:  

 Idag har man så bra material i badrum som det bara kan bli.  

 Förut när man rollade tätskikt var det enkelt att fuska då det var svårt att kontrollera hur 
många gånger man rollade. Att inte rolla tillräckligt var ett sätt att spara pengar. Rollade 
tätskikt hade sämre egenskaper med hänsyn till ånggenomsläpplighet. Denna metod 
användes fram till 2007-2008 som standard under keramikplattor. 

 Tätskiktsfolie är ett material som funnits i 6-7 år och genomgått hårda tester. Tätskiktsfolie 
ersatte det rollade tätskiktet som är sämre med hänsyn till ånggenomsläpplighet.  

 Material i kök kan förbättras. Det kan till exempel läggas annan golvbeläggning än 
trämaterial eller placera tätskikt under trä så att vattnet inte tränger igenom till 
konstruktionen. 
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Tekniska lösningar: 

 Skador kan bero på felaktigt utförda VVS-delar då VVS montörer inte läst 
monteringsanvisningar eller hantera produkter på ett visst sätt efter erfarenhet. Då 
uppstår det fel om produkter har utvecklats och har andra monteringskrav än vad 
montören är van vid. 

 Idag förnyas avloppsrören med en teknik som byter ut ledningarna mot plaströr. Det håller 
tyvärr inte så bra och materialet innehåller ofta giftiga ämnen som är farliga både för 
människan och miljön. 

 De tekniska lösningar som finns och som man ska använda är de som finns i 
branschreglerna och i bruksanvisningarna. Ledningar och installationer som är utförda på 
ett fackmässigt sätt eller enligt bruksanvisningar ska det inte vara problem med. 

 Tidigare var golvbrunnen dåligt förankrad, numera är den fastsatt med fixturer.  

 Skador vid golvbrunnen beror oftast på bristfälligt monterade brunnar, att golvbrunnen 
inte bytts ut vid senare renovering av utrymmet och slarv vid tätskiktsanslutningen till 
golvbrunnen. Dålig tätskiktsanslutning vid golvbrunn kan bero på att tätskiktet inte skars 
ut enligt mall, ibland finns det inte ens någon mall att följa. 

 Vanlig skadeorsak i badrumsgolv är rörgenomföringar, läckage och glapp i tätskiktet. Idag 
undviks rörgenomföringar i golv.  

 De flesta kopplingar i ett kök finns under diskhon, det blir trångt och leder till man får 
”hitta på” sätt att utföra kopplingar. Det saknas alltså förutsättningar för att installera 
enligt Säker Vatten.  

Statistik visar att det är fler vattenskador i villor än i flerbostadshus, vad kan det bero på?  

 Professionella fastighetsägare har budgeterat för underhåll av byggnader och har kunskap. 
Villaägare budgeterar inte alltid för underhåll på grund av de höga kostnaderna och 
okunskap.  

 I flera fall kan inte villaägaren se dolda skador för att veta att huset behöver underhållas. 
Till exempel vid installation av ett tungt badkar i en trävilla finns det risk att tätskiktet 
knäcks på grund av nedböjningen mellan träbalkarna.  

 Villaägaren har mer ”frihet” i byggandet. De kan anställa en obehörig eller bygga själva. I 
flerbostadshus, som består av skivmaterial, finns det riktlinjer om vad man får och inte får 
göra. 

 Fler vattenskador i villor beror sannolikt på att mer arbete utförs av icke professionella 
hantverkare. 

 Det rådet ett stort mörkertal vad gäller flerbostadshus då statistiken är baserad på skador 
som rapporterats till försäkringsbolagen. Eftersom självrisken är så pass hög, minst 
45000kr, väljer fastighetsägaren att åtgärda skadan själv utan att rapportera till 
försäkringsbolaget.  
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Har du några förslag på förebyggande åtgärder vad gäller vattenskador?  

 Installera vattenavstängare på kall o varmvatten som stänger av vattnet när man inte 
vistas i bostaden, alternativt en huvudavstängare. 

 Följ de standarder som finns. Utbilda hantverkarna, kanske redan i skolmiljön. 

 Ställa krav på installationernas tillverkning, rörgenomföringar och livslängd.  

 Informera folk att inte köpa maskiner med garantitid mindre än 5 år. 

 Skapa lösningar som gör de enklare att följa branschregler. 

 Påverka Boverket att öka ribban på lägsta nivån så att allt inte är så känsligt. 

 Det borde finnas bättre kommunikation till privatpersoner om att branschreglerna finns. 

 Krav på underlag och installation utav produkter som är testade, godkända och ska fungera 
under t.ex. ett badrums livslängd.   

 Utveckla produkter som går att delreparera och demontera utan att övrig konstruktion 
(t.ex. tätskikt) tar skada. 

 Projektera så att eventuellt läckage av vatten upptäcks snabbt. Alternativt att begränsa 
det vattenskadade området.  

 Produktutveckling bland produkter som installeras i badrum som underlättar 
montage/installation för att undvika slarv. 

 Kunskap ändrar människans beteende vilket innebär att gemeneman med kunskap blir en 
bra skadeförebyggare och lär sig att undvika skador. 

 Krav på våtrumsmatta i kök. 
 Bättre underhåll. 
 Följ branschreglerna från MVK, BKR, GVK och Säker Vatten samt monteringsanvisningar 

hos varje enskild produkt för att förebygga vattenskador. 
 Göra tydligare statistik kring skadeorsaker, till exempel om det är material eller 

utförandefel.  

Hur har fastighetsägare, både privata och professionella, reagerat när följande branschregler 

för installationer och våtrum bildades och kraven de förde med sig?  

Branschregler: Säker Vatteninstallation:  

 Privatpersoner blir mer insatta i reglerna men besvikna när de behöver betala mer för till 
exempel material för att uppfylla kraven. Professionella fastighetsägare och företag är 
medvetna om att reglerna finns och tycker inte det är några konstigheter. 

 Det är en trygghet för konsumenten. Finns inga krav på att fastighetsägare måste följa 
branschreglerna men de rekommenderas. 

 De som är rädda om sina hus tycker att det är positivt med branschregler som beskriver 
hur installationer i ett hus skall utföras. 

Säkra våtrum: 

 De har mottagits väl av professionella fastighetsägare. Privata ägare stöter på reglerna när 
det sker en vattenskada eller när de bestämmer sig för att renovera/bygga om ett våtrum. 

 Beställare och entreprenör har olika förväntningar på hur det ska se ut, de ser fina 3D 
bilder som inte alltid överensstämmer med verkligheten.  

 Beställaren kan tänka för mycket på ekonomin, till exempel om alla rör behöver bytas ut 
kan beställaren välja att inte följa branschreglerna och säga att allt inte behöver byta ut. 
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Hur ser VVS-företagen, försäkringsbolag och andra i branschen på kraven att rör etc. ska 

installeras enligt branschregler? 

 Branschen tar reglerna på allvar. Det kommer med all sannolikhet finnas entreprenörer 
som inte följer reglerna men jag bedömer de som en marginal i sammanhanget. 

 Entreprenörer som gör mindre uppgifter tycker att det är bra med branschregler, det ger 
dem någonting att förhålla sig till. Det är bra att kunna visa kunder hur man gör rätt, men 
det kan bli jobbigt att behöva vara ”poliser” och kontrollera andra. De tycker att de bör 
finnas någon kontroll.  

 Byggarna som anlitar mindre entreprenörer tycker de är bra att de får ett korrekt jobb och 
kan kontrollera lätt med hjälp av branschreglerna. Ibland tycker de att de är för nitiska, 
d.v.s. ska ifrågasätta för mycket.  

Saknas det några krav i branschreglerna för att minska vattenskador ytterligare?  

 Det saknas krav på kök. Installationerna där är bristfällande.  

 Det behövs hårdare krav på rördragningen. Skaffa en standard där helst en VVS:are drar 
rören.  

 Högre krav på utbildning på montörer från återförsäljare av produkter som installerar till 
exempel diskmaskin.  

 Tydligare regler på rörgenomföringar i golv.  
 Branschregler för boendesprinkler bör vara med.  

 Det saknas detaljer samt utveckling av produkter.  

 Hur man ska foga i vinkel mellan golv och vägg vid montering av klinker för att minska 
kapillärsug och rörgenomföringen utförs på bästa sätt.  
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5. Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med följande aktörer som är verksamma inom området: 

Asp, Hampus Säker Vatten AB. Branschutvecklare 

Bratt, Peter Länsförsäkringar AB. Byggskadechef 

Degeus, Malin BKR. Tekniskt ansvarig 

Eliasson, Jochum BKR. Jochum har tidigare representerat BKR i Vattenskadecentrum, nu 
arbetar han som konsult åt BKR 

Herrdahl, Jon GVK. Teknikansvarig 

Kling, Rolf VVS-företagen. Expert och projektledare inom områdena teknik, forskning 
och utbildning, energi och miljö. 

Möller, Hans IF. Byggskadechef 

Nilsson, Mats MVK. Mats representerar färgindustrin i Vattenskadecentrum. 

Ström, Kenth Vattenskadecentrum. Samordnare av inkomna vattenskaderapporter 

Thögersen, Per Trygg Hansa, byggskadefrågor. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras den statistik och fakta som finns samlad under teoretiska referenser 

och faktainsamling. Här jämförs statistiken tagen från Vattenskadecentrum med intervjuer 

och boverkets byggregler. Grunden till slutsatsen byggs i detta avsnitt.  

Nedan redovisas de tydligaste trenderna från statistiken och möjliga orsaker till deras 

uppkomst. Mindre hänsyn tas till statistik från vattenskaderapporten 2005 som behandlar 

endast flerbostadshus, eftersom det är svårt att jämföra med resterande år.   

Åldersfördelning av hus 

Hus byggda mellan 1960-1980 har haft flest rapporterade vattenskador. 

 Flest antal hus byggdes dessa årtionden.  

 Vattenanvändningen på 70-talet var annorlunda i jämförelse med idag. 

 Deras livslängd har löpt ut.  

Flest antal skador har även skett hos hus byggda före 1930. 

 Husen är gamla och klarar inte av dagens vattenpåfrestningar.  

 Deras livslängd löpte ut kring 60-70 talet har renoverats och är i behov av ny renovering. 

Antalet rapporterade vattenskador har en nedåtgående kurva för hus byggda på 80-talet. 

 Ledningsinstallationer började läggas synligt och inte gömda i väggar. 

 BKR och GVK bilades i slutet på 80-talet och skrev branschregler för våtrum.  

Samband mellan kök och badrum 

Vattenskador har ökat i kök och minskar i badrum både i antal och andel. Idag sker det fler 

vattenskador i kök än i badrum. 

 Badrum har haft flest vattenanslutningar som orsakat vattenskador vilket har lett till större 
utveckling av material och tekniska lösningar. 

 Badrum är våtrumsklassade och har golvbrunn vilket gör att vatten har någonstans att ta 
vägen. 

 Kök får allt fler vattenanslutningar men inga krav på tätskikt och/eller golvbrunn då det 
inte är klassat som våtrum. 

 De krav som finns i kök för att motverka vattenskador är BBR 6.5334, som ställer krav 
endast på att utläckande vatten ska bli synligt om det finns risk för det i dolda ytor.  

 Vattenanslutna maskiner i kök har sina kopplingar under diskhon där det inte alltid finns 
förutsättning att dra kopplingarna på ett fackmässigt sätt på grund av platsbrist.  
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Främsta skadeorsaker i kök och bad/duschrum 

Främsta skadeorsakerna i bad/duschrum är läckage genom tätskiktets anslutning till 

golvbrunn, rör och läckage genom tätskikt i golv. 

 Dåligt utförande av golvbrunn. 

 Allt vatten hamnar på golvet och ska luta ut mot golvbrunnen vilket gör området vid 
golvbrunnen till det mest vattenbelastade. 

 Golvbrunnsfixturer var felaktigt monterade.  

 Avsaknad av golvbrunnsfixturer.  

 För tunt lager av vätskebaserat tätskikt. 

 Gamla rör rostar. 

Huvudskadetyper 

Av de tre huvudskadetyper, ledningssystem, utrustning och tätskikt i våtrum, orsakar 

ledningssystem flest vattenskador. 

 Korrosion på ledningssystem. 

 Dåligt underhåll av ledningssystem på grund av brist på kunskap och/eller på grund av 
kostnaden.  

Andel skador på grund av utrustning började öka efter år 2005 och blev fler än skador orsakade 

på grund av tätskikt i våtrum efter 2011.  

 Det installeras allt fler vattenburna utrustningar, främst i kök. Exempel på sådan utrustning 
är kaffemaskin och ismaskin.  

 Enligt statistiska centralbyrån har andelen diskmaskiner i hushåll ökat från 1975-2002 hos 
personer mellan 16-74 år. År 2002 hade 58 % tillgång till diskmaskin som efter 2005 kan 
ha börjat gå sönder och orsakat vattenskador.  

 Andelen skador på grund av tätskikt i våtrum har minskat till följd av bättre material.  

Samband mellan ledningssystem 

Hos ledningssystem har flest rapporterade vattenskador skett på grund av kallvatten, avlopp 

och värme. 

 Fler ledningar dras för kallvatten än varmvatten. 

 Allt vatten som tillförs i en byggnad flödas ut via avlopp. 
 Tydliga regler om kopplingar av tappvatten men inte värmeledningar. 

Efter år 2010 började andel vattenskador orsakade på grund av kallvatten sjunka medan 

vattenskador orsakade på grund av avlopp började öka (trendlinje). 

 Materialet som används för att förnya avloppsrör håller inte. 
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Samband mellan utrustning 

Utrustningen som har orsakat flest vattenskador är diskmaskin. 

 Det är den vanligaste utrustningen som finns i dagens kök. Enligt Statistiska Centralbyrån 
hade 58 % av personer mellan 16-74 år tillgång till diskmaskin år 2002.  

 Diskmaskiner finns oftast i kök som inte är våtrums klassat. 

Åldersfördelning av diskmaskin 

Diskmaskiner som orsakar flest antal rapporterade vattenskador är äldre än 20 år, 0-5 år och 

6-10 år, vilket kan bero på: 

 Diskmaskiner äldre än 20 år är gamla och börjar gå sönder. 

 Modernare diskmaskiner har låg garantitid. 

 Konsumenter ställer krav på att diskmaskinerna ska vara billiga vilket gör att leverantörer 
använder sig ut av sämre material vid tillverkning. 

Andelen vattenskador orsakade av diskmaskiner äldre än 20 år har minskat med åren vilket 

kan bero på: 

 Dagens diskmaskiner har sämre kvalitet och har garantitid i ca 5-10 år vilket gör att de inte 
håller tills de är äldre än 20 år. 

Skadeorsaker för disk- och tvättmaskin 

Vanligaste skadeorsaker för disk- och tvättmaskin är slang, vilket kan bero på: 

 Sämre kvalitet på slang i nya maskiner för att det ska vara billigt att tillverka.  

Tätskikt i våtrum  

De flesta skador i våtrum beror på läckage genom tätskikt. Flest skador sker i golv jämfört med 

vägg, vilket kan bero på: 

 Golvbrunnen var tidigare dåligt förankrad och kan ha orsakat vattenskador om tätskiktet 
var dåligt anslutet vid golvbrunn. Dålig anslutning kan bero på felaktigt skuret tätskikt.  

 Golvet rör sig mer än vägg när människor vistas i våtrummet. Skador i tätskikt som kan 
förekomma på grund av mekanisk åverkan är att tätskiktet spricker.  

 Ledningar i äldre hus går under golvet och har rörgenomföringar genom golvet.  

I golv dominerar andelen vattenskador med trådsvetsad plastmatta vilket kan bero på, 

 Åldern på plastmatta. De plastmattor som lades förr innan det blev populärt med keramik 
har passerat sitt bäst före datum.   
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7. Felkällor 
I detta kapitel redovisas möjliga felkällor i den sammanställda statistiken från 

vattenskaderapporterna från Vattenskadecentrum. 

 Det är olika många skador rapporterade varje år, därför har jämförelsen mellan antal 
skador varit nästan helt inaktuell. 

 Vid jämförelse av andelen vattenskador är det svårt att dra en tydlig slutsats om en 
skadetyp minskar eller om trenden är en effekt av att en annan skadetyp ökar.  

 Vattenskaderapporten från 2005 behandlar endast flerbostadshus.  

 Rapporterna redovisar endast skadade objekt utan att redovisa oskadade objekt och hur 
dessa förhåller sig till varandra.  

 Det redovisas inte om skadeorsakerna beror på material eller utförande fel. 

 I avsnittet om utrustning i vattenskaderapporterna redovisas annan utrustning som är en 
samlad kategori för t.ex. sanitetsporslin eller tyngre maskiner. Enligt statistiken har 
vattenskadorna på grund av sådan utrustning ökat men det går inte att identifiera 
skadeorsaken. 

 I avsnittet om samband mellan ledningssystem är det svårt att jämföra ledningssystem 
med utrustning och tätskikt i våtrum då det antas finnas fler ledningar i ett hus i jämförelse 
med utrustning och tätskikt i våtrum. 

Förutom de ovannämnda felkällorna förekommer det avvikelser mellan 

vattenskaderapporterna. Avvikelserna kan märkas i Bilaga 2. Felkällorna kan ge en felbedömd 

slutsats kring vad skadorna beror på och hur de ska förebyggas. Statistiken visar en överblick 

kring var det behöver arbetas mer.  
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8. Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits med hänsyn till analysen och felkällor. 

Rapporten har byggts kring frågan ”Hur kan antalet vattenskador minskas?” med följande 

delfrågor: 

 Minskar vattenskadorna i badrum och ökar i kök? I så fall varför? 

 Vad finns det för samband mellan ålder, installationer, material och tekniska lösningar och 

har det någon betydelse för vattenskadorna? 

Minskar vattenskador i badrum och ökar i kök? 

Vattenskaderapporternas statistik som sammanställts visade en tydlig trend att andelen 

vattenskador minskar i badrum och ökar i kök. Förutom statistiskt bevis har intervjuade 

branschfolk bekräftat detta påstående.  

Varför? 

Badrum har alltid varit ett hårt vattenbelastat utrymme vilket har lett till att 

skadeförebyggande verksamheter fokuserat på badrum. Badrum är våtrumsklassat utrymme 

som det ställs höga krav på från BBR och branschregler vid utförande. Andelen vattenskador 

har minskat i badrum till följd av utveckling av material, tekniska lösningar, hårt arbete med 

branschregler och fokus på utbildning av fackmässigt utförande.  

I kök installeras allt fler trycksatta maskiner, till exempel diskmaskin, kaffemaskin och 

ismaskin. Det finns fler vattenanslutningar i ett modernt kök än i ett badrum, men det saknas 

krav för tätskikt och/eller golvbrunn i köket eftersom det inte är våtrumsklassat. Köket är inte 

våtrumsklassat för att myndigheterna inte vill fördyra byggandet. 

Tidigare var diskmaskin en lyxprodukt i hemmet men har på senare tid blivit 

standardutrustning. Diskmaskin är inte sämre än tvättmaskin trots att skadestatistiken påvisat 

det. Anledningen till den stora andelen vattenskador orsakade av diskmaskin beror på dess 

placering, i kök utan golvbrunn och tätskikt. Om krav på tätskikt i kök infördes skulle en tydlig 

förändring ske med hänsyn till vattenskador. 

Samband mellan ålder? 

Äldre hus klarar inte av dagens vattenbelastningar eftersom vattenanvändningen såg 

annorlunda ut då. Förutom den förändrade användningen av vatten i äldre hus är ålder en 

bidragande skadeorsak i flera aspekter, till exempel korrosion i gamla ledningar, försämrad 

kvalitet hos gamla plastmattor och slitage av utrustning. 

Vad gäller åldersfördelningen av hus går det inte att avgöra vilken årgång som var värst 

gällande vattenskador då det byggdes olika antal hus olika årtionden. Statistiken från 

Vattenskadecentrum påvisar att hus byggda 1970-1979 hade flest vattenskador varje år. 

Denna statistik kan jämföras med antalet färdigställda hus samma årtionde i diagrammet från 

Statistiska Centralbyrån. 
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Samband mellan installationer av utrustning? 

Ökning av antalet installationer i kök bidrar till en ökning av vattenskador. Konsumenter ställer 

krav på billig utrustning vilket gör att leverantörer använder sig av billigare material som oftast 

har sämre kvalitet. Detta leder till känsligare produkter som har låg garantitid. Installationen 

av utrustningen sker oftast av anställda hos återförsäljare som saknar utbildning eller av 

privatpersoner. Detta leder till felaktigt dragna ledningar som kan orsaka vattenskador.  

Diskmaskin orsakar störst andel vattenskador dels på grund av sin placering i köket men också 

på sin försämrade kvalitet och hög omsättning av maskiner. Konsumenten köper tre billiga 

diskmaskiner istället för en dyr utan att tänka på att det kan leda till tre vattenskador. 

Vanligaste skadeorsaken hos en diskmaskin är slangen då det är den delen tillverkarna sparar 

pengar på.  

Samband mellan material? 

Erfarenhet och statistik har visat att utrymmen med vätskebaserat tätskikt har störst andel 

vattenskador. Denna metod användes som standard fram tills 2008 och ersattes sedan av 

tätskiktsfolie. Idag används så bra material som finns, dock kommer effekten av dessa synas 

om ca 20 år. Statistiken visar att störst andel vattenskador på grund av läckage genom tätskikt 

i våtrum sker med kakel, keramiskt material och plastmatta som ytbeklädnad. Med hänsyn till 

felkällor kan man inte dra en slutsats om materialet är dåligt då de anses vara vanligaste 

ytbeklädnader i våtrum.  

Samband mellan tekniska lösningar? 

Statistiken redovisar inga tekniska lösningar och därför finns inga trender som stöds av 

statistiken. Vid intervjuer har det framgått att fixering av golvbrunn med hjälp av 

montageplatta eller fixtur har gett ett positivt resultat. Att fixera golvbrunnen är en relativt ny 

teknik och kommer visa effekt i statistiken om några år.  

En trolig orsak till den stora andelen vattenskador på grund av läckage genom tätskikt är 

sprickor i tätskiktet. Dessa är orsakade på grund av böjning i bjälkar hos äldre trähus som kan 

motverkas genom förstärkning av bjälklag.  
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9. Rekommendationer och fortsatta studier 
Detta avsnitt är avsedd att redovisa möjliga förbättringar i branschen för att förebygga 

vattenskadornas uppkomst.  

Branschorganisationer och försäkringsbolag 

Det bör ställas krav på tätskikt och golvbrunn i kök via branschreglerna för fackmässigt 

utförande. Vi anser att andelen vattenskador i kök kommer minskas om dessa krav tillämpas. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv anser vi att det är lönsammare att tillämpa krav på tätskikt och 

golvbrunn i kök för att undvika vattenskador trots att detta kan fördyra bygget.  

Materialen idag är så bra som de kan bli och det finns branschregler som tillämpar det mesta 

för att arbetet ska utföras fackmässigt och förebygga vattenskador. Problemet ligger i den 

mänskliga faktorn på grund av okunskap. Lösningen till problemet är fortsättning av 

utbildningar och kontroll av auktoriserade företag för att se till att dessa verkligen följer 

branschreglerna.  

Nå ut till fastighetsägare om att branschreglerna finns och vikten av fackmässigt utförande vid 

nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av fastigheter. Detta kan göras genom 

marknadsföring och krav från försäkringsbolag på fackmässigt utförande.  

För att förbättra statistiken och tydligare kunna identifiera vattenskadornas uppkomst i 

förebyggande syfte bör undersökningsankäten nyanseras.  

Tillverkare, leverantörer och återförsäljare 

Se till att leverantörer av vattenburen hushållsutrustning är Säker Vatten utbildade om de 

erbjuder montering vid leverans av produkten.  

Vid projektering och tillverkning av kök bör hänsyn tas till det ökade antalet kopplingar. Det 

är viktigt att skapa förutsättningar för de som ska installera enligt Säker Vatteninstallation. Det 

kan skapas en standard för köksbänkar så att ledningar och kopplingar kan installeras på ett 

fackmässigt sätt.  

Återförsäljare bör tänka på att blandare eller annan utrustning från utlandet har ett 

typgodkännande så att de fungerar på den svenska marknaden.  

Fastighetsägare 

Det bör ställas krav på fastighetsägare, både professionella och privata, på underhåll av 

ledningssystem och utrustning i förebyggande syfte.  
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11. Bilagor 
Bilaga 1 – Utdrag ur BBR 

”6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt”  

”6:5331 Vattentäta skikt:  

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande 

vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar 

och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong 

och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort 

ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i 

utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara 

vattentäta.  

Allmänt råd:  

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr 

och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med fuktsäkerhetsprojektering, av att det 

högsta tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids. Ånggenomgångsmotståndet hos 

det vattentäta skiktet bör vara större än 1·106 s/m (1,35·1011 m2 s·Pa/kg) om man inte vid 

fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. 

Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, 

t.ex. mellan 75 % och 100 % RF. En metod för kontroll av fogars vattentäthet hos färdiga 

tätskikt av plastmattor finns i SS 92 36 21. Standarden avser även målade väggytor. För 

vattentäta skikt som utgörs av tätskiktsmassa under eller bakom keramiskt material finns det 

för närvarande ingen lämplig mätmetod för att kontrollera tätheten på det färdiga tätskiktet. 

Lämpligen utförs en okulär kontroll av tätskiktet och dess anslutningar före plattsättning och 

plattläggning. Kontroll av att rätt mängd tätskiktsmassa har applicerats per ytenhet bör 

dokumenteras. Genomföringar och infästningar i vattentäta skikt bör undvikas på ställen som 

kan bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bör placeras på de ställen som är 

minst utsatta för vattenbegjutning. Vid genomföringar för rör i golvs vattentäta skikt bör 

tätning ske mot rörgenomföring och mot det vattentäta skiktet. 109 Bad- och duschrum är 

utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och 

utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett 

vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg. Regler om utbytbarhet 

finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utförande i avsnitt 2:31. Regler om 

tillgänglighet och användbarhet i hygienrum finns i avsnitt 3:14. (BFS 2014:3).”  
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”6:5332 Vattenavvisande ytskikt:  

Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 

luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.  

Allmänt råd:  

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en ångspärr 

och ett tätt vattenavvisande ytskikt, bör verifiering ske av att högsta tillåtna fukttillstånd för 

materialet inte överskrids. Fogar bör placeras på de ställen som är minst utsatta för vatten. 

Vid genomföringar för rör i golvets vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot 

rörgenomföring och mot underlaget. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är 

utrymmen där det normalt krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med 

större fuktbelastning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande 

ytskikt.”  

”6:5333 Underlag för vattentäta skikt:  

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning.  

Allmänt råd:  

För styva väggbeklädnader som keramiska plattor och natursten som är fixerade mot ett 

vattentätt skikt bör även underlaget vara styvt. Regelstommar och skivkonstruktioner bör 

utformas med tillräcklig styvhet så att skadliga deformationer inte uppstår, även om det 

innebär att bärförmågan blir högre än vad belastningen kräver. Skivor bör vara formstabila för 

de fuktbelastningar som de förväntas utsättas för. När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör 

hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas inbördes rörelser så att tätskiktet inte påverkas 

negativt. Detta kan göras t.ex. genom att förankringen mellan vägg och bjälklag anpassas efter 

tätskiktets egenskaper. (BFS 2014:3).”  
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”6:5334 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. (BFS 2014:3).  

Allmänt råd:  

Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller liknande bör det finnas ett vattentätt 

skikt. Skiktet bör vara tätat mot genomföringar och uppvikt mot väggen och andra dolda ytor 

i tillräcklig omfattning för att skydda dem. Regler om utläckande vatten från 

tappvatteninstallationer finns i avsnitt 6:625. (BFS 2014:3). En byggnadsdel ska utformas med 

vattentätt skikt i sådan omfattning att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten från 

en tappvatteninstallation inuti byggnadsdelen förhindras att komma i kontakt med material 

och produkter som inte tål fukt. 110 Byggnadsdelen eller installationen ska utformas så att 

läckage snabbt blir synligt och kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett 

avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske. (BFS 2014:3). Allmänt råd En 

byggnadsdel med en inbyggd spolcistern till en wc-stol bör utformas med vattentätt skikt. Som 

vattentätt skikt kan man använda en läckagesäkringslåda, fördelningslåda eller skarvfritt 

skyddsrör, som med anslutningar har väl undersökta och dokumenterade egenskaper för 

vattentäthet och åldersbeständighet. (BFS 2014:3).”  

”6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp:  

I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar 

av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får 

inte förekomma i någon del av utrymmet.  

Allmänt råd:  

I anslutning till golvbrunnen bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara minst 

1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för olycksfall. Övriga 

golvytor bör luta mot golvavlopp. Hänsyn bör tas till eventuella deformationer hos bjälklaget. 

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill får 

endast genomföringar för avloppsenheter utföras. Golvavlopp ska vara så fast förankrade i 

bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt 

och golvbeläggning. Allmänt råd Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör 

kontrolleras innan det vattentäta skiktet appliceras.” 

”6:623 Tappvattenflöde:  

Tappställen ska utformas så att vattenflödena blir tillfredsställande utan att störande buller 

eller korrosion uppstår på grund av hög vattenhastighet. Utformningen ska också minska 

risken för skadliga tryckslag. Rätt tempererat tappvarmvatten ska erhållas utan besvärande 

väntetid.” 
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”6:625 Utformning:  

Tappvatteninstallationer ska ha en sådan utformning och vara gjorda av ett sådant material 

att de har tillräcklig beständighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella 

processer som de kan förväntas bli utsatta för. Risk för skador på omgivande byggnadsdelar 

eller andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande 

vatten ska begränsas. (BFS 2014:3).  

Allmänt råd:  

Tappvattenledningar och fogar på sådana ledningar bör utformas och placeras så att 

eventuellt utläckande vatten från ledningarna eller fogarna snabbt kan upptäckas och så att 

vattnet inte orsakar skador. Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte 

inspekterbara, t.ex. i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, bör utföras utan fogar. 

Schakt för tappvattenledningar bör vara lätt tillgängliga och utformade med läckageindikering, 

t.ex. rör med tillräcklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp eller med vattentätt 

golv. Regler om utbytbarhet av installationer finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och 

utförande i avsnitt 2:31. Regler om dolda ytor i rum eller byggnadsdelar finns i avsnitt 6:5334.” 

(BFS 2014:3)  

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. Avstängningsventiler bör finnas så att tappvattnet till 

enskilda lägenheter kan stängas av var för sig. (BFS 2014:3).  

Tappvatteninstallationer ska utformas för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med 

hänsyn tagen till den påverkan som tryckslag medför.  

Allmänt råd:  

Plaströr för tappvarmvatteninstallationer bör utformas för att klara det statiska trycket på 1 

MPa vid en temperatur av 70 °C.  

Rörledningar i tappvatteninstallationer ska förläggas så att det finns tillräckligt 

expansionsutrymme. 

Fast installerad utrustning, som ansluts till en vatteninstallation och placeras i ett utrymme 

utan golvavlopp, ska vara försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten. 
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Bilaga 2 – Tabeller och diagram från vattenskaderapporter 

Hustyper 

Statistik om fördelningen av hustyper saknas i rapporten från 2005. 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Villa 6646   3920 3488 2336 908 2199 5004 

Flerbostadshus 607   672 573 125 68 206 632 

Annan hustyp 429   209 314 335 94 207 436 

Totalt 7682 0 4801 4375 2796 1070 2612 6072 
Tabell 10.1 Fördelning mellan olika hustyper i antal. 

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Villa 86 %   82 % 80 % 84 % 85 % 84 % 83 % 

Flerbostadshus 8 %   14 % 13 % 4 % 6 % 8 % 10 % 

Annan hustyp 6 %   6 % 7 % 12 % 9 % 8 % 7 % 

Totalt 100 % 0 % 102 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.2 Fördelning mellan olika hustyper i andel.  
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Samband mellan ålder på byggnader 

  2002 2002 2005 2005 

Före 1922 609 8 % 37 3 % 

1923-1932 293 4 % 25 2 % 

1933-1942 399 5 % 50 4 % 

1943-1952 677 9 % 213 17 % 

1953-1962 884 13 % 238 19 % 

1963-1972 1533 21 % 338 27 % 

1973-1982 1986 27 % 138 1 % 

1982-1992 775 10 % 200 16 % 

1993-2002 225 3 % 25 2 % 

 7381 100 % 1264 91 % 
 

   2008 2008 

Före 1929 419 9 % 

1929-1938 319 6 % 

1939-1948 303 6 % 

1949-1958 434 9 % 

1959-1968 755 16 % 

1969-1978 1232 26 % 

1979-1988 745 16 % 

1989-1998 374 8 % 

1999-2008 220 4 % 

 4801 100 % 
 

Tabell 10.3 Åldersfördelningen av vattenskadade hus i andel och 
antal år 2002 och 2005. 

 

 Tabell 10.4 Åldersfördelningen av 
vattenskadade hus i andel och antal år 2008. 

 

  2009 2009 2010 2010 2011 2011 2013 2013 2014 2014 

Före 1930 525 12 % 406 15 % 157 14 % 445 17 % 911 15 % 

1930-1939 262 6 % 180 6 % 69 6 % 120 5 % 307 5 % 

1940-1949 306 7 % 172 6 % 70 7 % 157 6 % 364 6 % 

1950-1959 350 8 % 262 9 % 111 10 % 234 9 % 546 9 % 

1960-1969 787 18 % 470 17 % 155 14 % 401 15 % 910 15 % 

1970-1979 1094 25 % 687 25 % 251 23 % 609 23 % 1396 23 % 

1980-1989 613 14 % 354 13 % 144 13 % 339 13 % 850 14 % 

1990-1999 263 6 % 125 4 % 58 5 % 150 6 % 364 6 % 

2000-2009 175 4 % 135 5 % 52 5 % 127 5 % 364 6 % 

2010- 0 0 % 5 0 % 3 0 % 30 1 % 60 1 % 

 4375 100 % 2796 100 % 1070 97 % 2612 100 % 6072 100 % 
Tabell 10.5 Åldersfördelningen av vattenskadade hus i antal och andel år 2009-2014. 
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Samband mellan utrymmen 

  2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Bad/Dusch 2703 677 1875 1639 847 323 839 1618 

Kök 1710 301 1255 1124 723 315 775 1937 

Tvättstuga 512 12 309 284 232 73 187 438 

Toalettrum 305 25 228 233 151 47 137 382 

Annat utrymme 2152 238 1134 1095 843 312 674 1697 

Totalt 7382 1253 4801 4375 2796 1070 2612 6072 
 

Tabell 10.6 Fördelning över antal skador i olika utrymmen. 

 

  2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Bad/Dusch 37 % 54 % 39 % 37 % 30 % 30 % 32 % 27 % 

Kök 23 % 24 % 26 % 26 % 26 % 29 % 30 % 32 % 

Tvättstuga 7 % 1 % 6 % 7 % 8 % 7 % 7 % 7 % 

Toalettrum 4 % 2 % 5 % 5 % 6 % 4 % 6 % 6 % 

Annat utrymme 29 % 19 % 24 % 25 % 30 % 30 % 25 % 28 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabell 10.7 Fördelning över andel skador i olika utrymmen. 

 

Skadeorsaker i kök och bad/duschrum 

 

Bad/dusch       

 2002 2008 2009 2010 2013 2014 

Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 21 % 21 % 24 % 22 % 22 % 22 % 

Rör 20 % 17 % 19 % 25 % 27 % 21 % 

Läckage genom tätskikt i golv 13 % 15 % 10 % 10 % 12 % 12 % 

Skarv/fog - 8 % 7 % 11 % 5 % 6 % 

Läckage genom tätskikt i vägg 15 % 7 % 7 % 6 % 5 % 5 % 

Rörgenomföringar 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % 5 % 

Koppling/fog 3 % 5 % 5 % 7 % 9 % 7 % 

Anslutning vägg och golv 4 % 5 % 4 % 2 % 4 % 4 % 

Golvbrunn 3 % 4 % 4 %  - - - 

Tätskikt saknas 5 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

Totalt 90 % 91 % 88 % 89 % 91 % 84 % 
 

Tabell 10.8 Vanligaste vattenskadeorsaker i bad/duschrum. 

 
Kök       

 2002 2008 2009 2010 2013 2014 

Rör 38 % 35 % 31 % 34 % 31 % 27 % 

Diskmaskin 24 % 25 % 25 % 23 % 19 % 24 % 

Koppling/fog 15 % 19 % 19 % 19 % 22 % 19 % 

Kyl/frys/ismaskin 5 % 8 % 10 % 7 % 12 % 13 % 

Armatur/ventil - 4 % 4 % 5 % 4 % 3 % 

Totalt 82 % 91 % 89 % 88 % 88 % 86 % 
 

Tabell 10.9 Vanligaste vattenskadeorsaker i kök. 



Kungliga Tekniska Högskolan 

 
 

Huvudskadetyper 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Ledningssystem 4413 677 2708 2537 1836 708 1659 3545 

Utrustning 987 113 747 735 461 178 485 1416 

Tätskikt i våtrum 1982 464 1346 1103 499 184 468 1111 

Totalt 7382 1253 4801 4375 2796 1070 2612 6072 
Tabell 10.10 Fördelningen mellan vanligaste vattenskadetyper i antal.  

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Ledningssystem 60 % 54 % 56 % 58 % 66 % 66 % 63 % 59 % 

Utrustning 13 % 9 % 16 % 17 % 16 % 17 % 19 % 23 % 

Tätskikt i våtrum 27 % 37 % 28 % 25 % 18 % 17 % 18 % 18 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.11 Fördelningen mellan vanligaste vattenskadetyper i andel.  

 

Samband mellan ledningssystem 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Kallvatten 1649 150 992 983 818 315 633 1267 

Avlopp 1029 266 787 675 401 160 432 932 

Värme 993 177 459 432 318 132 285 584 

Varmvatten 364 82 191 178 109 41 136 302 

Vattenburen golvvärme 29 0 26 17 10 2 14 34 

Totalt 4064 674 2455 2285 1656 650 1500 3119 
Tabell 10.12 Samband mellan olika ledningssystem som orsakat vattenskador i antal.  

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Kallvatten 41 % 22 % 40 % 43 % 50 % 48 % 42 % 41 % 

Avlopp 25 % 39 % 32 % 30 % 24 % 25 % 29 % 30 % 

Värme 24 % 26 % 19 % 18 % 19 % 20 % 19 % 18 % 

Varmvatten 9 % 12 % 8 % 8 % 6 % 6 % 9 % 10 % 

Vattenburen golvvärme 1 %   1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Totalt 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.13 Samband mellan olika ledningssystem som orsakat vattenskador i andel.   



Kungliga Tekniska Högskolan 

 
 

Samband mellan utrustning 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Diskmaskin 46 % 45 % 43 % 39 % 36 % 43 % 43 % 34 % 

Annat 19 % 21 % 22 % 27 % 27 % 29 % 29 % 30 % 

Varmvattenberedare 18 % 4 % 15 % 15 % 18 % 13 % 13 % 13 % 

Kyl/frys 9 % 14 % 13 % 13 % 10 % 8 % 8 % 17 % 

Akvarium 5 % 5 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Tvättmaskin 4 % 9 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Vattensäng 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ismaskin 0 % 0 % 1 % 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 

Totalt 101 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 102 % 
Tabell 10.14 Samband mellan utrustning som orsakat vattenskador i andel. 

 

Åldersfördelningen av diskmaskin 

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Äldre än 20 år 26 % 23 % 14 % 29 % 29 % 20 % 

16-20 11 % 11 % 12 % 11 % 11 % 4 % 

11-15 11 % 16 % 23 % 12 % 12 % 19 % 

6-10 26 % 26 % 24 % 21 % 21 % 30 % 

0-5 26 % 24 % 27 % 27 % 27 % 27 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.15 Åldersfördelningen av diskmaskiner som orsakat vattenskador i andel. 

 

Vanligaste orsaken till skada i disk- och tvättmaskin 

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Slang 57 % 61 % 61 % 57 % 57 % 63 % 

Maskin 43 % 39 % 39 % 43 % 43 % 37 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.16 Vanligaste orsaken till skada i disk- och tvättmaskin. 
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Samband mellan tätskikt i våtrum 

  2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Vägg 758 152 371 261 110 39 112 250 

Golv 1224 309 975 842 379 145 356 861 

Totalt 1982 461 1346 1103 489 184 468 1111 
Tabell 10.17 Skador på grund av läckage genom tätskikt i våtrum fördelade mellan golv och vägg i antal. 

  2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Vägg 38 % 33 % 28 % 24 % 22 % 21 % 24 % 22 % 

Golv 62 % 67 % 72 % 76 % 78 % 79 % 76 % 78 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.18 Skador på grund av läckage genom tätskikt i våtrum fördelade mellan golv och vägg i andel. 

Väggbeklädnader 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Kakel 371 114 186 147 55 17 55 130 

Väggplastmatta trådsvets 146 12 86 51 30 14 31 51 

Väggmatta kemfog 126 2 36 22 9 4 7 31 

Våtrumstapet 70 5 24 3 6 1 8 15 

Målad glasfiber 15 7 19 3 5 0 6 10 

Annat 19 5 17 8 3 2 4 9 

Väggplastmatta H-metoden 5 2 3 27 1 1 1 1 

Målning 6 5 0 0 1 0 0 3 

Totalt 758 152 371 261 110 39 112 250 
Tabell 10.19 Väggbeklädnader i våtrum som drabbats av skada på grund av läckage genom tätskikt i våtrum i antal. 

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Kakel 49 % 75 % 50 % 56 % 50 % 44 % 49 % 52 % 

Väggplastmatta trådsvets 19 % 8 % 23 % 20 % 27 % 36 % 28 % 20 % 

Väggmatta kemfog 17 % 1 % 10 % 9 % 8 % 10 % 6 % 13 % 

Våtrumstapet 9 % 3 % 7 % 1 % 5 % 2 % 7 % 6 % 

Målad glasfiber 2 % 5 % 5 % 1 % 5 % 0 % 5 % 4 % 

Annat 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 5 % 4 % 4 % 

Väggplastmatta H-metoden 1 % 1 % 1 % 10 % 1 % 3 % 1 % 0 % 

Målning 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 

Totalt 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.20 Väggbeklädnader i våtrum som drabbats av skada på grund av läckage genom tätskikt i våtrum i andel. 
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Typ av skadat tätskikt bakom kakel 

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Vätskebaserat tätskikt 54 % 56 % 69 % 29 % 58 % 69 % 

Plastmatta 3 % 3 % 5 % 0 % 5 % 3 % 

Flexibel folie 1 % 1 % 3 % 0 % 2 % 2 % 

Membranisolering 20 % 19 % 9 % 41 % 18 % 16 % 

Tätskikt saknas 22 % 21 % 15 % 30 % 17 % 10 % 

Totalt 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.21 Fördelningen mellan typ av skadat tätskikt bakom kakel i andel. 

 

Skadeorsak i tätskiktet bakom kakel 

 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Skarv/fog 8 % 5 % 6 % 0 % 9 % 11 % 

Tätskiktet 66 % 72 % 79 % 67 % 61 % 48 % 

Rörgenomföring 10 % 12 % 9 % 9 % 15 % 11 % 

Anslutning vägg/golv 12 % 8 % 4 % 0 % 13 % 1 % 

Mekanisk åverkan 1 % 0 % 0 % 8 % 0 % 14 % 

Skruvinfästning 3 % 3 % 2 % 18 % 2 % 15 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 102 % 100 % 100 % 
Tabell 10.22 Fördelning mellan de vanligaste skadeorsaker hos tätskiktet i andel. 

 

Skadeorsak i trådsvetsad plastmatta på vägg 

 2002 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Skarvar och fogar 50 % 34 % 35 % 30 % 36 % 42 % 37 % 

Rörgenomföringar 23 % 21 % 21 % 27 % 14 % 32 % 20 % 

Skruvinfästning 12 %  - - - 29 % 10 % 12 % 

Anslutning vägg/golv 8 % 17 % 10 % 7 % 14 % - - 

Tätskiktet       33 % - 10 % 20 % 

Totalt 93 % 72 % 66 % 97 % 93 % 94 % 89 % 
Tabell 10.23 Fördelning mellan de vanligaste skadeorsaker hos trådsvetsad plastmatta på vägg i andel. 
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Golvbeklädnader 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Keramiska material 379 174 414 356 173 70 163 398 

Plastmatta, trådsvets 806 126 537 473 211 73 186 445 

Massa 12 3 0 0 0 0 0 0 

Annat 27 3 24 13 5 2 7 18 

Totalt 1224 306 975 842 389 145 356 861 
Tabell 10.24 Golvbeklädnader i våtrum som drabbats av skada på grund av läckage genom tätskikt i våtrum i antal. 

 

 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Plastmatta, trådsvets 66 % 41 % 55 % 56 % 54 % 50 % 52 % 52 % 

Keramiska material 31 % 57 % 42 % 42 % 45 % 48 % 46 % 46 % 

Annat 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 

Massa 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.25 Golvbeklädnader i våtrum som drabbats av skada på grund av läckage genom tätskikt i våtrum i andel. 

 

Typ av skadat tätskikt bakom keramiskt material 

  2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Vätskebaserat tätskikt 60 % 63 % 71 % 66 % 66 % 65 % 

Membranisolering 22 % 22 % 20 % 17 % 22 % 23 % 

Tätskikt saknas 10 % 5 % 4 % 5 % 1 % 2 % 

Plastmatta 7 % 9 % 3 % 9 % 6 % 7 % 

Flexibel folie 1 % 1 % 2 % 3 % 5 % 3 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Tabell 10.26 Fördelningen mellan typ av skadat tätskikt bakom kakel i andel. 

 

Skadeorsak i tätskiktet bakom keramiskt material 

  2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Tätskiktet 49 % 36 % 40 % 43 % 37 % 38 % 

Anslutning golvbrunn plast 25 % 33 % 2 % 29 % 37 % 30 % 

Anslutning golvbrunn gjutjärn 11 % 14 % 35 % 8 % 9 % 13 % 

Anslutning vägg/golv 7 % 8 % 5 % 5 % 7 % 7 % 

Skarv Fog 3 % 2 % 2 % 8 % 3 % 3 % 

Rörgenomföring tappvatten/värme 1 % 3 % 0 % 2 % 1 % 3 % 

Rörgenomföring avlopp 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 2 % 

Mekanisk åverkan 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % 

Skruvfästning 1 % 1 % 12 % 0 % 1 % 1 % 

Nytt tätskikt till bef. Brunn 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Anslutning golvränna eller hörnbrunn 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % 
Tabell 10.27 Fördelning mellan de vanligaste skadeorsaker hos tätskiktet i andel. 
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Skadeorsak i trådsvetsad plastmatta i golv 

  2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Anslutning golvbrunn plast 44 % 46 % 49 % 45 % 46 % 44 % 

Tätskikt 18 % 10 % 10 % 11 % 11 % 16 % 

Skarv/fog 12 % 12 % 11 % 12 % 7 % 9 % 

Anslutning golvbrunn gjutjärn 10 % 10 % 13 % 15 % 13 % 11 % 

Rörgenomföringar tappvatten/värme 5 % 9 % 7 % 7 % 9 % 7 % 

Anslutning vägg/golv 5 % 5 % 1 % 1 % 5 % 4 % 

Rörgenomföringar avlopp 2 % 2 % 1 % 4 % 2 % 2 % 

Skruvinfästning 2 % 1 % 2 % 0 % 3 % 2 % 

Mekanisk åverkan 1 % 4 % 4 % 3 % 3 % 5 % 

Anslutning golvnära hörnbrunn 0,5 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Nytt tätskikt till bef. Brunn 0,5 % 0,5 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Totalt 100 % 100 % 98 % 98 % 100 % 100 % 
Tabell 10.28 Fördelning mellan de vanligaste skadeorsaker hos trådsvetsad plastmatta i golv i andel. 

 


