
När försäkringsbolaget Folksam fick in en 
vattenskada hos en kund i Kungälv gällde det att 
ta reda på var i systemet läckan fanns. Polygon 
och AK-konsult som arbetar med läcksökning med 
spårgas fick uppdraget och kunde snabbt identifiera 
läckan på en yta mindre än en kvadratdecimeter.
–  När vår kund konstaterade tryckfall i systemet 

gällde det för oss att minska orosmomentet för 
kunden genom att snabbt ringa in skadan. Nu vet 
vi exakt var läckan är. Det är en bra besparing 
för oss att kunna använda läcksökning, och vi vet 
att Polygon och AK-konsult är duktiga, berättar 
Anders Hertz som är byggtekniker på Folksam  
i Trollhättan. 

“Vi fick inte signal på spårgasen där vi hade 
förväntat oss”
När Polygons och AK-konsults tekniker kom ut till 
villan från 1960-talet använde man värmekamera 
och klassiska läcksökningsinstrument. Vid en första 
anblick såg det ut som om läckan kunde härröra 
från två element på övre våningen eftersom det var 
fuktigt i källarväggen undertill. Det fanns även fukt 
i vardagsrummets golv som slog igenom på taket i 
gillestugan. 

–  Men när vi kopplade på spårgasen efter att ha tömt 
värmesystemet på vatten så fick vi ingen signal på 
spårgasen där vi hade förväntat oss. Istället fick 
vi träff i badrummet på andra våningen där en av 
dåtidens värmeslingor hade drabbats av korrosion 
och börjat läcka. 

När badrummet byggdes en gång i tiden hade man 
dragit vattenrören i en sväng i betongen för att få en 
liten värmeslinga i golvet. Här reagerade detektorn 
på vätemolekylerna från spårgasen som används vid 
läcksökning. Området kunde med säkerhet avgränsas 
till en yta mindre än en kvadratdecimeter.

Flera fördelar med effektiv läcksökning 
Anders Hertz på Folksam är mycket nöjd med 
läcksökningsinsatsen:

–  Läckage orsakar ju både en större skada och 
frustration hos våra kunder. Det är väldigt svårt att 
lokalisera läckaget i den här typen av konstruktion när 
man inte vet var man ska leta. Vi hade övervägt att 
först göra en fuktindikering eller kalla in en rörläggare 
som provtrycker värmesystemets olika slingor. Men 
då tickar timmarna, samtidigt som vi inte får lika 
exakta resultat som vid läcksökning. 

Ett tredje alternativ hade varit att be kunden forcera 
systemet, låta vattnet vara på och fuktat upp tills 
läckan visade sig. Men med rätt utrustning och lång 
erfarenhet kunde läcksökningsteamet från Polygon och 
AK-konsult identifiera området till en jämförelsevis låg 
arbetskostnad och helt utan åverkan på byggnaden. 

Polygon Sverige och AK-konsult hanterar vattenskador, konsulttjänster,  
temporär klimathållning och läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande  
på sina respektive områden och strävar alltid efter att hjälpa företag med  
helhetslösningar, använda ny teknik och minimera miljöpåverkan. 
www.polygongroup.se
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Case: Läcksökning 
Lokalisera läckan snabbt och  
med hög precision


