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Därför behövs
vattenskade
undersökningar
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• Säkra Våtrum
• BBV, Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum
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• Måleribranschens regler för våtrum
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• Säker Vatteninstallation
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• Samarbetsprojekt – exempelvis Bygg Badrummet Rätt och Säkra köket mot vattenskador.
På www.vattenskadecentrum.se kan du läsa hela
2016 års rapport – samt alla tidigare rapporter. På
hemsidan kan du även, med några enkla klick, ta
fram specifik statistik för vattenskador.

Läs hela
rapporten på
webben!

www.vattenskadecentrum.se
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• Tydligare monteringsanvisningar från leverantörer av tätskikt och VVS-produkter
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Sedan 1977 har vattenskadeundersökningar gjorts
och sedan 2002 har undersökningar kontinuerligt
gjorts av Vattenskadecentrum. Syftet med detta
är inte bara att minska vattenskador utan även
att definiera problemområden så att vi kan se
trender inom denna problematik. På så sätt kan
Vattenskadecentrum vara med och påverka så
att utföranden blir till det bättre för att undvika
vattenskador. Vattenskadeunderssökningar har
genom åren bland annat påverkat:
• Boverkets Byggregler
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Mer än en tredjedel av skadorna orsakade
av ledningssystem beror på korrosionsskador. Dessa ledningar är ofta 30 år eller
äldre. Genom ett bättre underhåll kan
dessa skador minskas väsentligt. Jämförelse
mellan undersökningarna 1977, 1987, 2002
och 2008–2016.

Tätskikt i våtrum
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av ledningsskadorna
beror på korrosion.

av dessa är
30 år eller äldre.

av ledningsskadorna
 eror på ålder/slitage.
b

Genom ett
bättre underhåll
bör man kunna
minska dessa
skador väsentligt

av dessa är
30 år eller äldre.

Här inträffar vattenskadorna
Bad, dusch
27%

Annat
utrymme 26%

Kök 34%

Toalett 6%

Tvättstuga 7%
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Förändringarna sedan 2009 är relativt
stora. Andelen skador i bad/dusch har
minskat, a
 ndelen skador i kök har ökat.
Förändringen har förmodligen orsakats av
att det är fler vattenanslutningar i kök idag.
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Diagrammet visar antal skador per utrymme
i procentandelar i jämförelse med undersökningarna 1987, 2002 och 2008–2016.

Läs hela
rapporten på
webben!

Läs hela 2016 års rapport
samt alla tidigare rapporter på
www.vattenskadecentrum.se

Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer:

