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Under 2010-talet så har vattenskador i kök övertagit vattenskadorna i bad/duschrum, och
blivit det utrymme i bostaden som procentuellt står för flest vattenskador. Detta är för många
fortfarande ett obekant problem, men det är ett problem som kan resultera i omfattande
reparationer som i sin tur är kostsamma och har en negativ miljöpåverkan.
Detta examensarbete handlar om vattenskador i kök och undersöker vad orsaken bakom de
ökande skadorna är, vilka konsekvenserna blir på miljön och vilka kostnader som uppstår,
samt vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller minimera omfattningen
av vattenskadorna.
Arbetet grundar sig i en litteraturstudie där statistik, branschregler och branschprojekt har
undersökts för att se hur skadetrenderna har utvecklats, se vilka krav som ställs på aktiva i
branschen och vad som rekommenderas att göra för att förebygga vattenskadorna. Det har
även utförts en egen teoretisk studie där två vanliga typkonstruktioner har utsatts för två
karaktäristiska typskador, för att kunna se snittkonsekvensen som en vattenskada i ett kök
kan ha på miljön och vilka kostnader den skulle betinga.
Statistiken som undersökts, visar att ökningen av skador i köksutrymmet kan härledas till
kökets utrustning. En anledning bakom detta är att allt mer vattenansluten utrustning
installeras i svenska kök, vilket resulterar i fler kopplingar och därutav fler ställen där en
möjlig skada kan uppstå. Ett exempel på detta är kyl- och frysskåp med inbyggd ismaskin
och/eller vattentapp. Dessa uppnår inte i de flesta Boverkets krav på att klara ett statiskt
vattentryck på 1 MPa utan att en tryckbegränsningsventil installeras. Detta innebär att det
inte enbart krävs fler kopplingar, där en skada kan uppstå, utan också att
tryckbegränsningsventilen installeras och fungera på rätt sätt.
Miljöpåverkan som en vattenskada i kök står för, kommer ifrån materialutbyte, avfuktning
samt transport av både material och yrkesarbetare. Undersökningen i detta arbete visar att
en vattenskada i kök orsakar en miljöpåverkan på cirka 242.24 kgCO2-ekvivalenter i snitt.
Detta innebär att vattenskador i kök stod för en miljöbelastning på cirka 1940 tonCO2ekvivalenter under 2019, om en beräkning görs på statistiken som presenteras i
Vattenskadeundersökningen 2019. Det är därmed av intresse att minska antalet vattenskador
i kök.
Med resultatet från vår undersökning gällande kostnader, och statistiken om skador i kök
från Vattenskadeundersökningen 2019 så kostade det totalt cirka 450 000 000 kr att åtgärda
vattenskador i kök under 2019. Detta är en summa som hade kunnat minskas betydligt,
genom att följa de rekommendationer som finns i dagsläget. Det finns även väldigt bra
tekniska åtgärder som kan vidtas. Genom att installera ett vattenlarm, läckagebrytare,
vattenfelsbrytare eller liknande utrustning så kan skadan upptäckas i tid och minimeras eller
även i vissa fall förebyggas. Detta resulterar inte enbart i en lägre kostnad men även i en
mindre miljöpåverkan, som är till allas bästa.

Water related damages in kitchens have during the last ten years overtaken water related
damage in bathrooms and is now the area in the private residence that accounts for the
highest proportion of water related damages. This is still for most an unknown problem, but
it is a problem that can result in extensive renovations, which in turn are costly and has a
negative effect on the environment.
This thesis is about water related damages in kitchens, and studies the reason behind the
increasing number of damages; what consequence these damages have on the environment,
together with what costs it brings; and what technical measures there are available to help
prevent or minimise the extent of the water related damages.
The report is based on a literature study where statistics, industry regulations and industry
projects have been examined with the purpose to see how the tendency of damages has
evolved; see what requirements are placed on active workers/companies in the industry; and
to see what the average impact of water related damages in a kitchen has on the environment
and what costs it would carry.
The statistics that have been examined, show that the rising trend of water related damages
in kitchens can be derived to the equipment used in the space. One reason behind this, is
that more and more water-connected equipment is being installed, which results in more
places where the damage can occur. An example of this is the refrigerators and freezers with
built in ice-machines and tap water dispensers. Most of these machines do not reach the
minimum water pressure requirements of 1 MPa, from Boverket1, without having to install
a pressure limiting valve. This means that the refrigerators and freezers do not only require
a coupling, where damages can occur, but they also must rely on that the pressure limiting
valve is properly installed and functioning.
The environmental impact that water related damages in kitchens accounts for, come from
the change of material, dehumidification, and transport of both materials and workers. Our
study in this report shows that water related damages in kitchens in average results in an
environmental impact of approximately 242.24 kgCO2-equivalent. This means that water
related damages in the Swedish kitchens during 2019, resulted in an environmental impact
of approximately 1940 tons of CO2-equivalent, if a calculation is based on the statistics from
Vattenskadeundersökningen 2019. Consequently, it is of interest to minimise the amount of
water related damages in kitchens also from an environmental perspective.
Water related damages in the Swedish kitchens during 2019 resulted in costs of
approximately SEK 450 million, according to our study regarding costs, and the statistics
about water related damages in kitchens from Vattenskadeundersökningen 2019. We
conclude that the use of current recommendations, and existing technical measures could
not only dramatically minimise these costs, but also limit the environmental impact from
water related damages in kitchens, to the benefit of all.
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The Swedish National Board of Housing, Building and Planning.
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AMA Allmän Material- och Arbetsbeskrivningar.
BBR

Boverkets ByggRegler.

BFS - Boverkets FörfattningsSamling.
BKR

ByggKeramikRådet.

CO2-ekvivalenter (CO2e) Koldioxidekvivalenter, uttryck på hur stor påverkan något har
på klimatet i förhållande till koldioxid.
GVK

Golvbranschens VåtrumsKontroll.

kWh Enhet för energi, i kommande sammanhang energiförbruktning. 1 kWh motsvarar
1000 Wattimmar.
MPa Enhet för tryck. 1 MPa motsvarar 106 Pa.
MVK Måleribranschens VåtrumsKontroll.
PBL

Plan- och ByggLagen.

VVS Värme, Ventilation och Sanitet.

Vatten i de svenska hemmen, ser idag många som en självklarhet. Detta innebär ett behov
av långa rörsystem med ett konstant trycksatt vattenflöde, som går till större delen av
bostadens rum. Badrum och kök är de rum som har störst behov och det är därför inte
förvånande att se att det är där de flesta vattenskadorna sker i de svenska hemmen. 2019 så
rapporterades det 24 272 vattenskador, av dessa stod kök för 33% och badrum för 27%
(Vattenskadecentrum, 2020). Många vet redan att det är väldigt dyrt att åtgärda
vattenskador, och Vattenskadecentrums beskriver i Vattenskadeundersökning 2019 att
dessa åtgärder årligen kostar fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället mer
än 10 miljarder kronor. Något som är mindre bekant är den miljöpåverkan som en
vattenskada resulterar i. I Säkra köket mot vattenskador så skriver författarna:
(Säkert Vatten AB, 2016)
Detta kanske inte låter som så mycket men om man räknar grovt på 2019 års vattenskador
så blir det 7281,6 ton koldioxid vilket motsvarar cirka 0,015% av Sveriges totala årliga
koldioxidutsläpp2, eller som att köra ungefär 910 varv runt jorden3 med en vanlig bensinbil,
då ett ton koldioxid motsvarar en bilresa på cirka 500 mil (Tricorona Climate Partner AB,
2014).
Vatten- och fuktskador kan även ha en negativ effekt på inomhusmiljön och därav hälsan.
Bland annat så kan kvalsterallergi kopplas till att utsättas för en fuktskada, vilket i sin tur
kan leda till astma eller andra allergibesvär (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är även
vanligt att det vid fuktskador uppstår mögel vilket medför lukt och att andra hälsofarliga
bakterier utvecklas.
Detta examensarbete kommer att fokusera på vattenskador i bostadskök och kommer bland
annat undersöka hur stor påverkan på miljön som en enskild vattenskada har samt vilka
kostnader som uppstår.

Vatten- och fuktskador i kök är idag ett växande men för många ett obekant problem. Kök
är idag det utrymme i en byggnad som statistiskt sett är mest utsatt för vattenskador. Under
2010-talet så har trenden för vattenskador förändrats och övergått från att vara störst i badoch duschrum till att bli störst i kök, och 2019 så stod kök för 33% av de rapporterade
vattenskadorna (Vattenskadecentrum, 2020). Vattenskadeundersökningen 2019 visar även
att skadorna i kök tenderar att komma främst ifrån diskmaskinen, kopplingar och rör. Detta
konstaterades även i det tidigare examensarbetet Orsaker och förebyggande åtgärder mot
vattenskador i bostadskök (Hellstadius & Hero, 2014) där författarna i slutsatsen beskriver
att både den regionala och nationella statistiken visar att det är främst diskmaskin,
kopplingar och rör som är orsaken bakom vattenskadorna i kök. På senare tid, i tak med
modernisering och utveckling av teknik, så har det svenska köket blivit mer tekniskt och
2
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Sverige släpper årligen ut ca 50 000 tusen ton koldioxid per år (Naturvårdsverket, 2019).
Cirka 3 650 000 mil.

skaffar mer utrustning som är i ett behov av ett konstant vattentryck, och är därav
uppkopplat till vattennätet. Utrustning som idag ses som standard i många av de svenska
köken är en köksblandare samt diskmaskin, men det har även blivit allt vanligare att hitta
kyl- och frysskåp med inbyggd ismaskin och vattentapp, vägginbyggda kaffemaskiner samt
ugnar som har ångfunktion. Denna ökning av köksutrustning resulterar i fler ställen där en
potentiell vattenskada kan uppstå.
Det är sedan tidigare känt att vattenskador kan resultera i hälsorisker.
Folkhälsomyndigheten (FHM) presenterar bland annat i fjärde kapitlet Inomhusmiljö i
Miljöhälsorapporten 2017 (Folkhälsomyndigheten, 2017), att en bra inomhusmiljö och dess
luftkvalitet är av stor betydelse för människan, då många spenderar större delen av sin tid
inomhus. Rapporten uppmärksammade även fukt och hur det skapar förutsättningar för
mögeltillväxt, ökning av husdammskvalster samt hur fukt kan medverka till att bilda nya
kemiska ämnen samt frisätta kemiska ämnen från byggnadsmaterial. Vidare så skriver FHM
att det finns en koppling mellan de som har kvastlerallergi och att vistas i ett hus med
fuktskada, däremot så betonar de att exponeringen främst sker i sängen.
Miljöhälsorapporten 2017 förklarar hur det sedan 1980-talet gjorts ett flertal svenska såväl
internationella studier som redovisar att det finns samband mellan ohälsa hos människor
och fukt- samt mögelskador. Mögeltillväxt är något som kan uppkomma till följd av att ett
material har utsatts för fukt. Dessa skador kan påträffas på olika platser i en byggnad. I
Sverige så påträffas det sällan synliga mögelskador, vilket är vanligt i många andra länder,
utan de flesta skadorna hittas dolda inne i konstruktionen. Även om skadorna är inne i
konstruktionen så kan både lukt och fragment från mikroorganismer leta sig in i
inomhusmiljön och därmed utsätta människor för dem. Vattenskador i kök tenderar att
uppstå på två olika sätt, det första är genom att det sker ett stort läckage som brukar
uppmärksammas snabbt då vatten ofta blir stående. Det andra sättet, även det sätt som
brukar ha störst konsekvenser, är droppskador som härstammar från småläckage. Dessa
skador är svårupptäckta då det sällan blir stående vatten, utan de ligger och gror i
byggnadsdelen och brukar först märkas när mögeldoft uppstått eller när skadorna blivit
synliga. Detta innebär med stor sannolikhet att bostadens inomhusmiljö påverkas negativt
fram till skadan åtgärdas, vilket i sin tur påverkar de som bor där.
En annan känd följd som vattenskador medför är en stor ekonomisk belastning.
Vattenskaderapporten 2019 presenterar att vattenskador beräknas årligen kosta privata
fastighetsägare 6 miljarder kronor och samhället 10 miljarder kronor. Det är därför av stort
intresse att kartlägga och minimera antalet skador.
En mindre uppmärksammad konsekvens som vattenskador har är dess påverkan på miljön.
Byggsektorn står idag, ur ett livscykelperspektiv4, för drygt en femtedel av det svenska
utsläppet av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2019). Detta omfattar aktörer från
projektering till rivning, det vill säga hela byggprocessen. Påverkan som vattenskador i kök
har är en procentuell andel av detta och ska försöka utredas mer i detta arbete. Vattenskador
resulterar dock i ett tidigare utbyte av material vilket i sin tur resulterar i ökade transporter
och en ökad mängd avfall. Att åtgärda en vattenskada kräver i majoriteten av fallen att
uttorkning behöver ske, vilket är en väldigt energikrävande process.
4

En produkts miljöpåverkan från vaggan till graven.

Att arbeta för ett hållbart samhälle är inte enbart något som görs på en nationell nivå utan
även på en global nivå. Detta syns tydligt då FN:s medlemsstater 2015 antog 17 globala
hållbarhetsmål vars mening är att arbeta för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling (Svenska FN-Förbundet, u.d.). Vi anser att vattenskador i kök kan kopplas till
åtminstone tre av dessa globala mål, nämligen mål 3 God hälsa och välbefinnande då
vattenskador kan påverka miljön som en person spenderar större delen av sin tid i på ett
negativt sätt, mål 11 Hållbara städer och samhällen då en vattenskada kan leda till en ökad
energianvändning, samt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion då en vattenskada kan
resultera i ett tidigare utbyte av material5. Dessa tre målen illustreras nedan i Figur 1.

Figur 1. Tre av FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål (källa: www.FN.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling )

Det finns sedan tidigare tre examensarbeten som specifikt undersökt vattenskador i kök,
samt ett arbete som studerat vattenskadetrender och därav delvis studerat vattenskador i kök.
Det första arbetet Fuktskador i bostadskök (Edenvind & Eriksson, 2011) studerade
fuktskadestatistik och fuktskadeförebyggande åtgärder för att se hur byggbranschen
förhåller sig till de krav som finns och för att försöka besvara frågorna;
Varför byggs det inte fuktsäkrare vid nyproduktion?
Vilka är de största orsakerna till fuktskador i bostadskök?
I det andra arbetet Orsaker och förebyggande åtgärder mot vattenskador i bostadskök
(Hellstadius & Hero, 2014) så undersöktes det om det fanns en trend bakom de vatten- och
fuktskador som uppstår i bostadskök samt vilka förebyggande åtgärder som kan tillämpas.
Det tredje arbetet Utredning av vattenskadetrender (Hjalmarsson & Aydogdyeva, 2015)
hade syftet att identifiera hur antalet vattenskador kan minskas, genom att undersöka
statistik, litteratur och genomföra intervjuer med verksamma inom området
Det fjärde arbetet Vattenskador i kök (Johansson & Lundin, 2017) hade som mål att
uppmärksamma vattenskador i kök genom att undersöka varför skadorna har ökat, samt att
göra en jämförelse med våtrum.

Syftet med detta examensarbete är att belysa och redogöra kring miljöpåverkan och
kostnader som uppstår vid vattenskador i kök. Bakomliggande orsaker till de ökande antalet
vattenskador i kök och hur dessa kan förbyggas med god fuktsäkerhetsprojektering vid ny5

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen på www.FN.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling

eller ombyggnation kommer även att undersökas. Rapporten kommer att utgå ifrån följande
frågeställning:
Vad är orsaken bakom ökningen av vattenskador?
Vad är konsekvenserna av skadorna?
-

Ekonomiska?

-

Miljömässiga?

Vilka tekniska åtgärder kan vidtas för att förebygga, eller minimera omfattningen av
vattenskadorna?

Inga egna undersökningar var gäller statistik kring vattenskador i Sverige har genomförts
utan
statistiken
i
rapporten
kommer
från
vattenskadecentrums
årliga
vattenskadeundersökning och baseras på rapporterade vattenskador som har besiktigats och
inrapporterats mellan 1 januari och 31 december för gällande år. På grund av bristande
underlag 2012 så framställdes aldrig en vattenskadeundersökning, och saknas data från 2012
i denna rapport.
Vi har även valt att avgränsa oss till småhus då statistiken som presenteras i
vattenskaderapporten inte är tillräcklig för att dra slutsatser kring flerbostadshus och andra
fastigheter. Anledningen till detta är att det oftast är billigare att åtgärda skadan själv i
flerbostadshus än att blanda in ett försäkringsbolag då självkostnaden tenderar att bli väldigt
hög.
Från början var planen att även undersöka de hälsomässiga konsekvenserna av skadorna. Vi
har dock efter en del diskussioner valt att avgränsa oss till att enbart undersöka de
Ekonomiska och Miljömässiga konsekvenserna av skadorna i kök.
Rapporten avgränsas även till svenska förhållanden.

Det finns förskrifter och förordningar samt allmänna råd som utgör grunden för
entreprenörer, aktörer, leverantörer och byggherrar som de måste förhålla sig till vid nyeller ombyggnation. Det är därför viktigt att redogöra i detalj vilka föreskrifter som är
relevanta inom ramen för detta examensarbete.
Inom byggbranschen finns det branschspecifika regler som har upprättats av olika
organisationer i branschen och de fungerar som vägledning. Branschreglerna är respektive
branschs tolkning av Boverkets byggregler och innehåller både krav samt förslag på
tekniska lösningar för hur Boverkets regler ska eller kan uppfyllas.
Då byggbranschen engagerar många olika aktörer, som måste samspela, har flera initiativ
tagits för att tillsammans hitta lösningar för hållbart byggande. Som resultat har det
genomförts några intressanta projekt inom branschen för att öka kunskapen inom fuktsäkert
byggande och komma med förslag på hur branschen kan minska antalet fukt- och
vattenskador.
Nedan så kommer dessa regler och projekt att redogöras.
Boverkets byggregler (BBR) är en samling regler och föreskrifter som fastställs av Boverket
vad avser byggande i Sverige. Den senaste versionen kom ut den 19 april 2011 och
uppdateras kontinuerligt med ändringsförfattningar och är ändrad t.o.m. BFS 2019:26(BBR
28) och redogör för de minimikrav vad gäller tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga,
brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet
vid användning och energihushållning. Reglerna gäller för nybyggnation och tillbyggnader
och ska uppfyllas oberoende om bygglov eller bygganmälan krävs. Det är byggherrens
ansvar att se till att reglerna efterföljs.
I BBR ställs endast egenskapskrav på byggnaden, d.v.s. att byggnadsdelen ska uppfylla
givna egenskaper. Det ställs inga tvingande krav på hur dessa egenskapskrav ska utföras,
men i de allmänna råden ges förslag på hur någon kan eller bör göra för att uppfylla
egenskapskraven. Om man väljer att inte följa de allmänna råden som står skrivna i BBR
ska man kunna visa att de tvingande egenskapskraven ändå uppfylls7.
I BBR tillägnas fukt ett eget kapitel som innehåller föreskrifter och allmänna råd. Kapitel
6:5 Fukt inleds med följande stycke Allmänt Byggnader ska utformas så att fukt inte
orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. (BFS
2014:3). (Boverket, 2016) vilket innebär att byggnader ska utformas så att uppkomsten av
Boverkets Författningssamling (BFS), varje ändring i BBR får ett BFS nummer.
Kraven i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är tvingande regler. Allmänna råd
däremot, är inte tvingande regler utan anger ett sätt för hur någon kan eller bör göra för att
uppfylla ett krav i en tvingande regel. Ett allmänt råd kan också innehålla en upplysning eller en
(Boverket, 2008)
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fuktskador förebyggs. I BBR finns det mycket skrivet om fukt, dock så finns inte särskilt
mycket specifikt om kök. Det finns dock några punkter som berör kök och dess installationer
vilket framgår av följande stycken:
I Kapitel 6.5 finns den regel
riktar sig mot kök och dess installationer, där står följande skrivet:

som främst

kondens på dolda ytor ska
utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt. (BFS
2014:3). (Boverket, 2016)
Det allmänna rådet till regeln lyder följande:
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
(Boverket, 2016)
finns mer specifika krav om tappvatteninstallationer
Under kapitlet
och att de risker de medför till skador ska begränsas. Följande står skrivet:
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
(Boverket, 2016)
Allmänna rådet till regeln säger följande:
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.
(Boverket, 2016)
Detta betyder att så kallade skvallersystem bör tillämpas så att brukare snabbt kan upptäcka
finns även regler om
ett eventuellt läckage. I samma avsnitt
avstängningsventiler:

ska installeras i den utsträckning som är n

(Boverket, 2016)

Det allmänna rådet till den regeln säger följande:
- 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
(Boverket, 2016)
Vilket innebär att vattentillförseln till installationen bör kunna stängas av, exempelvis i
händelse av läckande vatten, eller för att förebygga ett eventuellt läckage då brukaren är
bortrest och därav inte kan ha uppsikt över eventuellt läckande vatten.
Vidare står det att:
MPa
(Boverket, 2016)
Med tillhörande allmänna rådet:
statiska trycket på 1 MPa vid en temperatur av 70 °C. Rörledningar i
tappvatteninstallationer ska förläggas så att det finns tillräckligt
(Boverket, 2016)
Avsnitt 6:625 Utformning avslutas med följande:
ansluts till en vatteninstallation och
placeras i ett utrymme utan golvavlopp, ska vara försedd med skydd mot
(Boverket, 2016)
Detta innebär att tappvatteninstallationer bör dimensioneras för att klara ett statiskt tryck
motsvarande 1 MPa samt utformas så att skada på grund av tryckslag8 förebyggs. Vidare
bör fast utrustning så som tillexempel kyl/frys eller kaffemaskin som ansluts till
vattenledningssystemet förses med skydd mot plötsligt oförutsett utströmmande vatten när
golvbrunn saknas.
Det ställs även krav i avsnitt 6:5332 Vattenavvisande ytskikt att:
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stängs, vid rörbrott eller när en pump startar eller stoppar. De farligaste tryckförhållandena
uppträder vanligen när en pump stannar, speciellt i samband med ett plötsligt strömavbrott.
När detta inträffar utsätts vätskan i tryckledningen vid pumpen för en plötslig energiförändring
som ger upphov till en tryckvåg. Vågen fortplantar sig med ljudets hastighet längs rörledningen
till dess mynning, återkastas till pumpen, ut i ledningen igen osv, tills dess rörelseenergi har gått
(Pumpportalen, 2020)

kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytski
2016)

(Boverket,

I kök avses främst ytskikt bakom diskho, och spis som riskerar att utsättas av vattenstänk
vid användning.
VVS branschen har i samråd med myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och
tillverkare av VVS-produkter tagit fram ett regelverk som beskriver hur VVS-installationer
ska utföras och dokumenteras. Regelverket har till syfte att minimera risken för
vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning samt att ge användaren en
trygg installation. Reglerna lanserades 1 september 2005 och uppdateras regelbundet, den
senaste versionen gäller från den 1 januari 2016. Nya utgåvor av branschregler Säker
Vatteninstallation ersätter alla tidigare versioner.
Lagkraven för VVS-installationer finns i Plan- och Bygglagen (PBL) och funktionskraven
för dessa finns i BBR. Branschreglerna innehåller dels utförandekrav för VVS-installationer
och är baserade på BBR. VVS-installationer som utförs enligt Säker Vatteninstallation
uppfyller alltså kraven i BBR. Branschregler Säker Vatteninstallation är samordnade med
branschregler för tätskikt och med AMA VVS & Kyl.
I Säker Vatteninstallations systemet ingår auktorisering av VVS-företag och konsultföretag
samt utbildning för VVS-montörer och arbetsledare med flera. Detta gör att beställaren får
ett intyg som anger att VVS-installationen är utförd enligt branschreglerna. Det är endast
auktoriserade VVS-företag som kan lämna intyg om en säker vatteninstallation och intyget
klassas som en värdehandling som kan användas vid till exempel försäljning eller kontakt
med försäkringsbolag.
Försäkringsbolagen ställer krav på att VVS-installationerna är utförda enligt de
branschregler som gällde vid installationstillfället för att försäkringen ska gälla fullt ut. I
försäkringsvillkoren ställs krav på att en VVS-installation ska vara fackmannamässigt
utförd och installationer enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation är att betrakta som
fackmannamässiga. Detta gäller för alla installationer för nybyggnad, ombyggnad och
reparation.
(Säkert Vatten AB, 2015)
ByggaF är ett projekt som genomfördes inom FoU-Väst9, Lunds Tekniska Högskola och SP
med ekonomiskt stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Stiftelsen för
arkitektturforskning, ARQ, Formas BIC och Tyréns AB. Syftet med projektet var att
utveckla en metodik för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom
hela byggprocessen.
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FoU står för Forskning och Utveckling.

ByggaF ska vara ett hjälpmedel för en fuktsäker byggprocess för byggherrar, entreprenörer
och förvaltare. Metoden är indelad efter byggprocessens olika skeden: program,
projektering, bygg och förvaltning. Där det finns en översiktstabell med aktiviteter och vem
som ansvarar för att aktiviteten blir utförd, samt förslag på hjälpmedel under varje
huvudrubrik som sedan följs av en orienterande text. Exempel på hjälpmedel kan vara
rutiner, checklistor, datorverktyg, litteratur mm. Dessa kan användas av arkitekter,
konsulter, materialleverantörer, entreprenörer och förvaltare i sitt fuktsäkerhetsarbete.
De hjälpmedel i ByggaF som är användbara för kök är checklistan för nybyggnad där det
finns ytterligare checklistor för rörinstallationer och golv i kök samt driftinstruktioner för
ett
brukare. Checklistorna är baserad på erfarenheter från VASKA-projektet
experimentbyggnadsprojekt finansierat av byggforskningsrådet. I checklistan för
rörinstallationer står följande:

Anpassa rörens placering till byggnadens konstruktion och
inredning.
Ställ krav på att byggnadens inredning utformas så att eventuellt
utläckande vatten blir synligt utan att omedelbart orsaka skador.
Schakt för vatten-, avlopps- eller värmeinstallationer utförs med
(Mjörnell, 2007)
Här syftas det på skvallersystem10 som ska göra brukaren uppmärksam på eventuellt
ledningsläckage. Dessa bör utformas så att omedelbara skador förebyggs.
diskmaskin skall vara försedd med disklådsblandare med avstängning för
(Mjörnell, 2007)
krav än de egenskapskrav som finns i BBR, och den säger följande:
kökssnickerierna. För att göra golvet vattentåligt bör golvmattan vikas upp
på vägg minst 50 mm bakom köksinredning och diskmaskin; i övrigt viks
matt
(Mjörnell, 2007)
Här anses att risken och konsekvensen av ett eventuellt läckage är så pass stor att en
heltäckande golvmatta behövs för att säkerställa tillräckligt god fuktsäkerhet så att
utläckande vatten inte orsakar omedelbar skada. Enligt ovanstående utförande förebyggs
Ett system, som synliggör läckande vatten, antingen rör i rörsystem som mynnar ut i utrymme
med golvbrunn och tätskikt på golv, eller tätskikt under utrustning där läckande vatten synliggörs.
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och minimeras det att eventuellt utläckande vatten orsakar skada på bjälklag och väggar,
som är kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Vidare så bidrar en heltäckande golvmatta
till att utströmmande eller läckande vatten snabbt blir synligt.
(Mjörnell, 2007)
Här menas det att man ska kunna genomföra en okulärbesiktning under diskbänkskåp för
att brukaren ska kunna kontrollera att det inte förekommer något läckage.
Utöver checklistor för nybyggande finns det ett avsnitt i ByggaF rapporten som heter Så här
bygger man fuktsäkert. Avsnittet redogör för de vanligaste orsakerna till vattenskador och
hur man kan utforma rörinstallationer för att minska risken för skada. Så här står det i
ByggaF om de huvudsakliga orsakerna till vattenskador, där den första punkten i citatet är
den främsta bakomliggande skadeorsaken i kök:
Vattenskador orsakas huvudsakligen av två typer av fel:
Utläckande vatten från rör och rörkopplingar.

(Mjörnell, 2007)
Vidare ges råd om rörinstallationer och en kort beskrivning av vanliga orsaker till skador på
dem som beror på korrosion och läckande rörskarvar, samt att fördelningen mellan olika
typer av ledningssystem ungefär är lika. Detta innebär att det är lika viktigt att bygga
vattenskadesäkra installationer för tappvatten-, avlopps- och värmerör. Det finns även en
del råd om hur man kan minska skadorna från läckande skarvar som säger såhär:
(Mjörnell,
2007).
Detta kan tolkas som att rörskarvar på trycksatta rör alltid innebär en risk för läckande vatten
och därmed skada. För att minska antalet kopplingar ges rådet:
(Mjörnell, 2007).
ByggaF projektet resulterade senare i att det utvecklas vidare till en branschstandard, där
den senaste versionen är från 2013-05-08.
Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar
och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till
förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer från
byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer,
entreprenörer till driftspersonal och förvaltare (Fuktcentrum, 2013)

Syftet är att tidigt i projekteringsskede ta hänsyn till fuktrelaterade problem och att på ett
strukturerad sätt arbeta för en fuktsäkerbyggnad. Detta görs genom att kartlägga alla
aktiviteter och åtgärder som krävs, för att sedan formulera och ställa krav på dessa, och se
till att de arbetas in i program-, system- och bygghandlingar men även kontrollplaner
etcetera. På så sätt säkerställs det att viktiga system- och materialval som påverkar
fuktsäkerheten redan görs i ett tidigt skede.
(Fuktcentrum, 2013)
Säkert Vatten AB har tillsammans med de stora aktörerna inom branschen genomfört ett
projekt för att inspirera till bra och vattensäkra lösningar för att åstadkomma hållbart
byggande, som presenteras i broschyren Säkra köket mot vattenskador11 (Säkert Vatten AB,
2016). Då statistiken visar att vattenskadorna har ökat i kök och samtidigt minskat i badrum
sågs behovet av att samordna branschens aktörer för att gemensamt komma fram till
lösningar på hur man kan minska antalet vattenskador i kök. Projektet har resulterat i goda
exempel på tekniska lösningar och utföranden för att minska antalet vattenskador i kök som
går längre än vad som krävs i rådande bygg- och branschregler.
Projektet presenterar några intressanta saker om uppfattningar i branschen. Så som att det
länge har funnits en osäkerhet bland fastighetsägare om vad som gäller i kök, och hur
lösningarna för att undvika skador kan utformas. De refererar till regel 6:5334 Dolda ytor i
rum eller byggnadsdelar i BBR, och det konstateras att de många av läckagen är små samt
är komplicerade att upptäcka i tid. Vidare framhålls, att det finns en gemensam syn inom
byggbranschen om ett behov av att bygga mer fuktsäkert för att inspirera till framtidens
vattensäkra och hållbara byggnader.
I projektet fastslås även de vanligaste orsakerna till läckage i kök som listas nedan:
Koppling mellan rör och slang till diskmaskin, till exempel felaktig koppling utan
plantätning. Koppling mellan rör och köksblandare.
Övergång mellan avloppsrör och vattenlås.
Stopp i avlopp på grund av för liten dimension, dåliga lutning.
Stopp i avlopp, slang från vattenlås (bälgrör).
Genomföringar med vassa kanter som skaver på slangar och slangar som kläms.
Apparater, armaturer som inte håller för normalt vattentryck.
Saknade/bristfälliga vattentäta skikt.

De tekniska lösningarna och utförandena presenteras på ett pedagogiskt och enkelt sätt med
tydliga förklaringar i broschyren som kan beställas hem gratis eller laddas ner som PDF från
Säkert Vatten AB hemsida.
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(Säkert Vatten AB, 2016)
VASKA är en broschyr om fuktsäkert byggande framtagen av Länsförsäkringar och som
riktar sig till försäkringstagare. VASKA bygger på erfarenheter från ett
byggforskningsprojekt i Umeå, 1987, som Länsförsäkringar Västerbotten medverkade i.
Projektet omfattade 200 experimenthus där tekniken tillämpades och inga av dessa har
drabbats av vattenskador. I efterhand byggdes det ytterligare 4000 lägenheter med liknande
teknik där även dessa har varit skadefria fram till 2002. Målet med Projektet var att visa att
det går att bygga vattenskadesäkert med enkla medel och känd teknik.
VASKA broschyren är pedagogiskt utformat och lätt att förstå för gemeneman samt
yrkesmän. I broschyren redogörs för var de vanligaste skadorna inträffar, och vanliga
vattenskaderisker samt hur dessa påverkar miljö och hälsa. Vidare presenteras råd och
anvisningar om hur man kan förebygga vattenskador och minska riskerna för att dessa
uppstår.
(Andersson & Kling, 2000)

Vattenskadecentrum består av branschorganisationerna BKR, GVK, MVK, Säker
Vatteninstallation, installationsföretagen samt de stora försäkringsbolagen, Folksam,
Länsförsäkringar, Trygg Hansa, Dina försäkringar och Moderna försäkringar.
Vattenskadecentrums mål är att den kunskap man kan härleda från
Vattenskadeundersökningarna ska leda till förbättring av byggmetoder, material och
utbildning för de som arbetar i de branscher som berörs. Därigenom ska antalet vattenskador
och de kostnader de medför minska.
(Vattenskadecentrum, 2020)
Vattenskadeundersökningen är en årlig sammanställning av skadestatistik från bostadshus
av försäkringsbolagen som tas fram av Vattenskadecentrum. Den senaste utgåvan av
vattenskadeundersökningen gavs ut i april 2020, och är en sammanställning av de 24 272
vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioden 1 januari till 31
december 2019. Den innehåller även jämförelser mot en databas som består av vattenskador
inrapporterade
till
Vattenskadecentrum
mellan
tioårsperioden
2009 2019.
Vattenskadeundersökning för 2012 uteblev på grund av bristande material12.
Se Bilaga I för att se hur skadestatistiken som presenteras i Vattenskadeundersökningen
samlas in.

Läs mer om, och ladda ner vattenskadeundersökningarna från föregående år på
http://www.vattenskadecentrum.se/rapporter
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Polygon AK är ett företag vars kärnverksamhet är inom fuktskador. De arbetar mot
försäkrings-, fastighets-, bygg- samt industrisektorn och erbjuder tjänster som bland annat
avfuktning och sanering. Polygongroup kan hittas i 14 länder och har 4500 kunniga
medarbetare som tillsammans under 2019 utförde 350 000 uppdrag. (Polygongroup, 2020)
CAB Group AB arbetar med system som underlättar för att göra tillförlitliga och rättvisande
kalkyler. De arbetar mot fastigheter, fordon och sjukvård. Företaget grundades på 70-talet
och ägs idag av de stora försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg hansa.
(CAB Group AB, 2020)
MEPS är ett byggservicesystem som ägs av CAB Group AB och används av
försäkringsbolag, fastighetsbolag, entreprenörer. Årligen så går över 100 000 uppdrag
genom MEPS och det kan handla om allt från skadeärenden, jobb inom ROT samt
reparationer i fastigheter. MEPS använder en egen databas för att få kompletta beräkningar
och kalkyler. Databasen omfattar data för större delen av reparations- och
underhållssektorn, och innehåller materialrecept, data för byggnadsstruktur och rum, samt
mallar för sammansatta konstruktioner. Målet med databasen är att den ska hålla en så pass
hög kvalitet att beräkningsresultatet ska kunna användas till en affärsuppgörelse. Ingående
data i databasen bygger på marknadsinformation från användare och tredje part. Bland annat
så hämtas jämförelsepriser för material från materialgrossister som grund till MEPS
materialprislista.
MEPS hanterar ca 40 000 koder som bland annat är fördelade över rivning, demontering,
återmontering samt nymontering och täcker 32 branscher. Koderna i MEPS är baserade på
de arbetsmoment och operationer som krävs för att utföra ett arbete på en skada eller
reparation. Beräkningsresultatet i programmet baseras på faktiskt utfört arbete och utgår
från arbetsmängd i olika moment med hänsyn till restid, materialtransport och hur ett
utrymme är uppbyggt. Dessa mått i MEPS resulterar i rättvisa och korrekta kalkyler där alla
parterna i ett uppdrag har samma information. (CAB Group AB, 2020)
Databasen består även av beräkningsalgoritmer som bland annat räknar fram ställtid och
inlärningseffekter. Beräkningsalgoritmernas fokuserar dock på att beräkna fram följande:
Arbetsmängder (mWu Manual Work Unit): avser arbetsmängden för ett uppdrag
och beräknas för det direkta arbete som krävs i ett uppdrag, men också för ställ,
etablering på arbetsplatsen och restiden för personal. Parametrar som beaktas är
mängdenheter, storlek på utrymmet som ger mängdeffekter, och repetition av
arbetsmoment som ger inlärningseffekter. Parametrar för ställ, etablering och restid
för personal tar hänsyn till avstånd och antal resor till arbetsplatsen, typ av
geografiskt läge, typ av etablering, typ av uppdrag samt mWu per bransch. I mWu
ingår även arbetsledning, standardverktyg, förslitningsutrustning, upprättande av
kalkyl och raster.
Persontransporter (pTu Personal Transport Unit): avser kostnad för fordon till och
från arbetsplatsen i ett uppdrag. Parametrar som beaktas är antal startresor beroende

på bransch, antal resor beroende på typ av uppdrag, avstånd i kilometer mellan
utförarens utgångsadress och arbetsplatsen. Mängden mWu i uppdraget kan ge fler
resor utöver startresorna.
Materialtransporter (tWu
Transport Work Unit): avser kostnaden för
materialhantering och transport till och från arbetsplats och miljöstation i ett
uppdrag. Parametrar som beaktas är kilometer avståndet mellan utförarens
utgångadress och arbetsplatsen, antal material, materialets sammanlagda vikt i kg. I
tWu ingår hantering, emballage, utplockning, pålastning och avlastning på
arbetsplatsen av nytt material, samt uppsamling, pålastning och avlastning av
rivningsmaterial.
(CAB Group AB, 2020).
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) är ett kostnadsfritt miljöberäkningsverktyg
som baseras på livscykelsanalysmetodik. Verktyget kan användas för att för att räkna ut
klimatpåverkan hos en byggnad och hur utsläppen kan förändras beroende på bland annat
materialval. BM bygger på en databas som innehåller byggresurser som används på den
svenska marknaden och ska klara kraven enligt Miljöbyggnad 3.0. (IVL Svenska
Miljöinstitutet, 2020)

I Vattenskadeundersökningen 2019 så rapporteras det att under 2019 så påträffades 24 272
vattenskador, av dessa så inträffade mer än 99% av skadorna i villa, mindre än 1% i
flerbostadshus och mindre än 1% i fritidshus, vilket presenteras i Tabell 1. Enligt SCB fanns
vid utgången år 2019 drygt 5 miljoner bostadslägenheter fördelat på ca 2,1 miljoner småhus
och ca 2,5 miljoner i flerbostadshus samt ca 0,3 miljoner i övriga hus, såsom bland annat
äldre- och studentbostäder (SCB, 2020). En förklaring som ges till den ojämna fördelningen
där villaskador är helt dominerande är att självrisken i fastighetsförsäkring är betydligt
högre än i villaförsäkring vilket leder till att skador som har lägre åtgärdskostnad än
självrisken åtgärdas av fastighetsägaren och rapporteras därav inte till försäkringsbolagen,
vilket också bekräftas av Boverkets rapport från 2018 om kartläggning av fel, brister och
skador inom byggsektorn.
fastighetsägaren, och åtgärder bekostas då antingen av fastighetsägaren
direkt eller via försäkringar. I allmänhet tillämpas en hög självrisk. Det
medför att det finns ett stort mörkertal i statistiken, eftersom skador som
understiger självriskbeloppet inte blir försäkringsärenden och därmed inte
(Boverket, 2018)

Hustyp
Villa
Flerbostadshus
Fritidshus

Antal
24 179
79
14

Procent (%)
99
<1
<1

Tabell 1, Skadefördelning över byggnadstyper. Statistik hämtat från Vattenskadeundersökningen 2019.

Skadestatistiken av vattenskador för 2019 presenterar att 33% av alla skador uppstod i Kök;
28% i annat utrymme till exempel förrådsrum, pannrum, eller bostadsrum; 27% i bad/dusch;
7% i tvättstuga; 5% i WC. Under 2019 var kök det utrymme som stod för störst andel
rapporterade skador, skadefördelningen presenteras i Figur 2.

Figur 2, Skadefördelning av skador orsakade i olika utrymmen 2019. Statistik
hämtat från Vattenskadeundersökningen 2019.

Undersöker man skadeutvecklingen de senaste tio åren kan man se att andelen skador i kök
har en positiv trend, medan trendutvecklingen i badrum har varit avtagande. Utvecklingen
för de övriga utrymmena har varit någorlunda stabil, vilket Figur 3 nedan visar. En
förklaring till att andelen skador i kök ökar kan vara att fler brukare installerar fler tekniska
vattenanslutna produkter i sina kök vilket presenteras på sida 40 och sida 72 i Boverkets
rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (Boverket, 2018).
Samtidigt har andelen vattenskador i badrum minskat, vilket Sweco konstaterade i en
underlagsrapport i Boverkets rapport Kartläggning av fel, brister och skador inom
byggsektorn (Boverket, 2018), Bilaga IV sida 23 Sammanställning av tillgänglig statistik
av byggskador.

Figur 3, Visar historisk skadeutveckling i dem olika utrymmena mellan 2009 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2009-Vattenskadeundersökningen 2019. Vattenskadeundersökning för 2012
uteblev på grund av bristande material.

För 2019 så stod diskmaskinen för flest skador i kök med 22%; följt av kyl- och frysskåp
samt rör som står för 20% vardera; koppling 19%; armatur 2%. Utrustning står därmed för
ca 42% av de skador som presenteras i kök och ledningssystemen för 41% av skadorna.
Detta kan jämföras med skadefördelningen totalt där utrustning står för 25% och
ledningssystem för 58% av skadorna, vilket presenteras i Figur 10. En förklaring till att
utrustning står för så hög andel av skadorna i kök i förhållande till byggnadens andra
utrymmen, är att kök har fler vattenanslutna enheter och att dessa ökat de senaste åren. Det
saknas dock information för återstående 17%.

Figur 4, Skadefördelning i kök 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Figur 5, Skadefördelning av huvudskadetyper kök 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Skadefördelningen i kök 2009 som presenteras i Vattenskadeundersökningen 200913
(Vattenskadecentrum, 2010), så var främsta skadeorsaken rör som stod för 31% av
skadorna; följt av diskmaskin 25%; koppling 19%; kyl- och frysskåp 10%; och armatur 4%.
Utrustning stod för ca 35% av skadorna och ledningssystem för ca 54 %. Information saknas
för återstående 11%.

Figur 6, Skadefördelningen i kök 2009. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2009.

Vattenskadeundersökningen 2009 presenterar vattenskador som besiktigades och
inrapporterades under perioderna 1 februari till 1 april samt 1 oktober till 1 december. Detta skiljer
sig från undersökningarna från och med 2011 som täcker perioden 1 januari till 31 december.
13

Figur 7, Skadefördelningen av huvudskadetyper kök 2009. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2009.

Skadefördelningen i kök mellan 2009 och 2019 baseras på databasens 80 228 skador.
Mellan 2009 och 2019 stod rör för flest skador med 26%; följt av diskmaskinen 23%; kyloch frysskåp 15%; koppling 13%; och armatur 3%. Sammanlagt stod utrustning för 42%
och ledningssystem för 38% av skadorna. Det går att notera att andelen av skadevållande
utrustning har ökat en aning. Det saknas information för återstående 20% som inte har
presenterats.

Figur 8, Skadefördelning av huvudskadetyper kök 2009 2019. Statistik hämtat
från Vattenskadeundersökningen 2019.

Figur 9, Skadefördelningen i kök 2009 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Enligt Vattenskadeundersökningen delas skadeorsakerna in i tre huvudskadetyper av olika
karaktärer som sedan presenteras mer ingående i detalj. Huvudskadetyperna presenteras i
Vattenskadeundersökningen 2019 på sida nio och delas in enligt följande:
Ledningssystem: Skadorna är orsakade av oberäknad vattenutströmning eller
läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp.
Utrustning: Skadorna är orsakade av oberäknad vattenutströmning eller läckage från
installerad utrustning till exempel disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl
eller frys.
Tätskikt i våtrum: Skadorna är orsakade av läckage genom tätskikt i badrum,
tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.

Figur 10, Skadefördelningen mellan de olika huvudskadetyperna för
2019.Statistik hämtat från Vattenskadeundersökningen 2019.

Som Figur 10 visar så var huvudskadetyperna för 2019 fördelade över 58% orsakade av
ledningssystem, 25% av utrustning och 17% av tätskikt i våtrum.
Granskar man skadeutvecklingen mellan 2009 2019, som visas i Figur 11 nedan, så går det
att fastställa en tilltagande trend för andelen skador orsakade av utrustning. En förklaring
till detta kan vara att de moderna hushållen har fler vattenanslutna produkter, framför allt i
köken. Exempel på vattenansluten utrustning som har ökat är, kyl/frys med inbyggd
ismaskin och tapp för kylt vatten, kaffemaskiner och ugnar med ångfunktion.

Figur 11, Utveckling huvudskadetyper 2009 2019. Statistik hämtat från Vattenskadeundersökningen 2009Vattenskadeundersökningen 2019. Vattenskadeundersökning för 2012 uteblev på grund av bristande
material.

Av skadeorsakande utrustning stod diskmaskiner för 30%; annat 29%; kyl- och frysskåp
27%; varmvattenberedare 10%; följt av ismaskin och akvarium som stod för 1% vardera,
vilket presenteras av cirkeldiagrammet i Figur 12. Av utrustningen vi kan hitta i kök finns
diskmaskin, kyl/frys, ismaskin och varmvattenberedare. Dessa utgör ca 68% av
skadedrabbad utrustning. Det går även att konstatera från statistiken att diskmaskinen leder
till 15 gånger fler skador än tvättmaskinen. En förklaring till detta kan vara att tvättmaskinen
oftast är placerad i en tvättstuga som har bättre skadeförebyggande åtgärder till följd av
hårdare funktionskrav enligt BBR, specifikt då vattentätt golvskikt tas upp i BBR 6:5331
samt golvbrunn i BBR 6:641. Detta medför att eventuellt läckage från en tvättmaskin
förebyggs och därav inte leder till en skada som fångas upp i skadestatistiken.
BBR 6:533 Vattentäta skikt Allmänt råd:

utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta
(Boverket, 2016)
BBR 6:641 installationer för spillvatten Allmänt råd:
golvbrunn.
(BFS 2014:3). (Boverket, 2016)

Figur 12, Fördelning mellan skadevållande utrustning. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Av de skadedrabbade diskmaskinerna var 70% av dessa 10 år eller yngre, och de vanligaste
skadeorsakerna var fel på maskin och slang som båda utgjorde 50% vardera.

Figur 13, Åldersfördelning av skadevållande diskmaskiner. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Likt statistiken för diskmaskin så går det att härleda cirka 70% av skadorna från kyl- och
frysskåp till utrustning som är 10 år eller yngre, vilket tydliggörs i Figur 14. En förklaring
kan vara att det framförallt är de nyare kyl- och frysskåpen som har inbyggd ismaskin
och/eller tappkran för kylt dricksvatten (Tekniska museet, 2019), medan de äldre kyl- och
frysskåp saknar dessa funktioner.

Figur 14, Åldersfördelning av skadevållande kyl & frysskåp 2019. Statistik
hämtat från Vattenskadeundersökningen 2019.

Det går även konstatera att skadeutvecklingen över en 10 års period för kyl- och frysskåp
har haft en konstant ökning vilket skulle kunna bekräfta förklaringen. Detta presenteras i
Figur 15.

Figur 15, Skadeutveckling 10 års period för kyl/frys. Statistik hämtat från Vattenskadeundersökningen 2009Vattenskadeundersökningen 2019. Vattenskadeundersökning för 2012 uteblev på grund av bristande
material.

Vidare går det att konstatera att 76% av det skadevållande kyl- och frysskåp hade ett tätskikt
under, trots detta blev det skada av utläckande vatten. Återstående 24% saknade tätskikt. En
förklaring till detta kan vara att de tätskikt som finns under kyl- och frysskåp är endast
avsedda för att synliggöra vattnet vid eventuellt läckage enligt BBR 6:5334 Dolda ytor i
rum eller byggnadsdelar. Denna åtgärd garanterar inte att uppkomsten av en eventuell skada
vid utströmmande vatten förebyggs, däremot så kan konsekvensen av skadan begränsas
beroende på hur snabbt skadan upptäcks och åtgärder vidtas.
I Figur 16 så presenteras skador orsakade av ledningssystem 2019, där drygt 40% av alla
skador kan härledas till kallvattenledningar; följt av avlopp 32%; värme 15%;
varmvattenledningar 12%; och golvburengolvvärme 1%. Att andelen skador orsakade av
kallvattenledningar är 3,3 gånger större än varmvattenledningar kan förklaras av att det finns
fler kallvattenledningar än varmvattenledningar och att större delen av utrustningen
använder sig av kallvattenledningar. Utrustningen kan även på egen hand värma upp vatten
till önskad temperatur.

Figur 16, Skadefördelningen av olika ledningssystem. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

De senaste tio åren har andelen skador orsakade av varmvattenledningar ökad en aning
medan andelen skador orsakade av kallvattenledningar har minskat marginellt, detta syns i
Figur 17.

Figur 17, Skadeutveckling 2009 2019 för varm- och kallvattenledningar. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2009-Vattenskadeundersökningen 2019. Vattenskadeundersökning för 2012
uteblev på grund av bristande material.

Om man vidare granskar åldersfördelningen mellan skadeorsakande ledningssystem kan
man konstatera att det är de yngre ledningssystemen som främst är skadedrabbat, se Figur
18.

Figur 18, Åldersfördelning mellan skadeorsakande ledningssystem 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Den större delen av de orsakade skadorna på ledningssystemen orsakas av korrosion. I
statistiken från 2019 så utgjorde korrosion 56% av alla skador på ledningssystem; följt av
ålder/slitage 19%; materialfel 4%; utförande fel 11%; och frysning 10%. Detta presenteras
i Figur 19.

Figur 19, Fördelning av skadeorsaker på ledningssystem 2019. Statistik hämtat från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Av skadorna orsakade på kall- och varmvattensystem yngre än 10 år så orsakades de flesta
skadorna för utförande- och materialfel följt av ålder/slitage. Se Figur 20 och Figur 21
nedan för åldersfördelningen.

Figur 20, Åldersfördelningen mellan skadeorsaker för kallvattensystem 2019. Statistik hämtad från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Figur 21, Åldersfördelningen mellan skadeorsaker för varmvattensystem 2019. Statistik hämtad från
Vattenskadeundersökningen 2019.

Detta examensarbete grundar sig i den kvalitativa metoden i form av en så kallad
Litteraturstudie. Det innebär att det inte har genomförts några självständiga experiment eller
enkätundersökningar, utan arbetet har undersökt tidigare rapporter och hämtat nationell
statistik från fuktskadecentrums Vattenskadeundersökningar. För att skapa en större
förståelse för ämnet så har även viss litteratur studerats samt information hämtats från
internet.
Begränsningarna med metoden är att det enbart hämtas statistik från en källa som baseras
på rapporterade försäkringsbara skador därav kan det finnas mörkertal. Oavsett om källan i
sig är trovärdig, så har vi märkt att det i statistiken finns viss oklarhet som kan förklaras av
hur rådata har samlats in. Internetkällor har även granskats och bedömts som pålitliga, men
även där kan det finnas begräsningar om hur informationen presenterats.

För att undersöka ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av fuktskador i kök kommer
praktiska kalkyler i MEPS att utföras på två olika typkonstruktioner. Typkonstruktionerna
är två vanligt förekommande grundkonstruktioner för svenska villor. För att bedöma
konsekvensen av vattenskador i kök kommer vi att undersöka två olika typskador som
kommer att belasta typkonstruktionerna. Med hjälp av en fuktsakkunnig bedöms sannolik
skadeomfattning som grundkonstruktionerna kommer att utsättas för, samt vilken insats
som kommer att krävas för att åtgärda dessa. De valda typskadorna är de statistik mest
förekommande skadeorsakerna för vattenskador i kök och kommer vara av karaktären
plötsligt utströmmande vatten samt droppskada. Baserat på typkonstruktionerna,
typskadorna, samt hanteringsåtgärder kommer dessa ge upphov till sex olika
kalkyleringsbara skadescenarion.
Kalkylen kommer att innehålla bedömda kostnader för att åtgärda skadorna i form av
uttorkning, materialåtgång, utfört arbete och transporter. För de miljömässiga
konsekvenserna kommer energiåtgången för uttorkning beräknas, miljöbelastningen för
förtid utbyte av material samt de transporter som krävs för att åtgärda respektive
skadescenarion bedömas.
Syftet med kalkylen är att försöka redogöra för ekonomiska och miljömässiga konsekvenser
av de två vanligaste bakomliggande skadeorsakerna i dagens kök samt att undersöka två
olika skadeförfaranden. Målet är att få fram intervall och snittvärden för följande enheter.
Kostnad/m2 (kr/m2).
Koldioxidbelastning/m2 (kgCO2e/m2).
Total kostnad (kr).

Total koldioxidbelastning (kgCO2e).
Procentuell fördelning av andelar koldioxidbelastning som utgörs av, material,
transporter samt avfuktning för en genomsnittlig vattenskada i kök baserad på denna
rapports avgränsningar.
Då det finns i stort sett ett obegränsat antal olika varianter på köksutföranden och
planlösningar som kan leda till att skadeomfattningen kan variera i storlek, så är det
nödvändigt att avgränsa kalkylernas omfattning. Kalkylerna ska försöka spegla en normal
genomsnittlig skadeomfattning och därför har följande avgränsningar valts.
Endast kök på bottenplan och endast skada på kök kommer att undersökas. Vattenskador
har en tendens att kunna vara mer omfattande och orsaka skada på angränsande utrymmen
och konstruktioner, dock kommer skada på omkringliggande konstruktioner eller utrymmen
inte att undersökas.
Kökets area kommer att begränsas till 20 kvadratmeter, som motsvarar det genomsnittliga
kökets storlek enligt vår undersökning som presenteras i Bilaga II. Köket kommer att vara
placerat mot yttervägg på bottenplan som är den vanligaste förekommande placeringen av
kök enligt vår undersökning. Kökets utförande avseende antal köksskåp och utrustning
kommer att baseras på ett SIS-mått anpassat till kök för fyra personer taget från Arkitektens
handbok 2019 (Bodin, Hidemark, Stintzing, & Nyström, 2019).
Skadorna kommer att avgränsas till två typskador som är de statistik mest förekommande
skadorna i kök. Typskada 1 (se 3.2.4.1) är av typen plötsligt utströmmande vatten, orsakad
av diskmaskin som står för cirka 22% av alla skador i kök. Typskada 2 (se 3.2.4.2) är av
typen droppskada orsakat av rör som står för cirka 20% av skadorna i kök.
Två fall av Typskada 1 kommer att undersökas som avgränsas till:
Fall 1, där skadan upptäcks i ett tidigt skede kort efter att skadan uppstår.
Fall 2, där skadan upptäcks i ett senare skede och där skadan förutsätts ha fått
tillåtelse att pågå under en längre tid utan att åtgärder har vidtagits.
Fall 1 bygger på att brukaren har varit hemma och upptäckt skadan i tid samt att snabba
åtgärder har vidtagits för att åtgärda skadan. Fall 2 bygger på att skadan upptäcks i ett senare
skede då brukaren varit bortrest och på grund av detta inte kunnat vidta åtgärder i ett tidigt
skede för att åtgärda skadan.
Endast ett fall av Typskada 2 kommer att undersökas, då karaktären av droppskador oftast
innebär att skadan har fått pågå okontrollerat under lång tid och mögeltillväxt kan
förutsättas. Om droppläckage upptäcks tidigt så innebär det oftast att ingen eller ringa skada
uppstår, och är därav inte av intresse att undersökas.

Typkonstruktion 1, som illustreras i Figur 22, är en vanlig grundkonstruktion för villor och
är uppbyggd av en krypgrund med ett grundbjälklag av träreglar och isolering av mineralull
och uppreglade träregelväggar med mellanliggande mineralull och stående lockpanel.
Golvytskikt består av parkett och väggytskikt av gips.

Figur 22, Visar en CAD skiss på typkonstruktion 1. Illustrerad av Dominik Kaiser.

Typkonstruktion 2, som illustreras i Figur 23, är en vanlig grundkonstruktion för villor och
är uppbyggd av en platta på mark med uppreglade ytterväggar av trä med mellanliggande
isolering av mineralull och stående lockpanel. Grundkonstruktionen är uppbyggd av
cellplast med ovanpåliggande platta av 120mm betong. Golvytskikt består av parkett och
väggytskikt av gips.

Figur 23, visar en CAD skiss på typkonstruktion 2. Illustrerad av Dominik Kaiser.

Skissen i Figur 24 visar måttsättning för kökets utformning och utgör underlag till MEPSkalkyl för att mängda materialåtgång. Köksinredning är placerad mot yttervägg enligt
Typkonstruktion 1 och Typkonstruktion 2.

Figur 24, Visar en CAD skiss på en principskiss för kök med måttsättning som beräkningsunderlag till MEPS
kalkyl. Illustrerad av Dominik Kaiser.

Skadeorsaken för Typskada 1 är inom huvudskadegruppen utrustning och orsakas av
diskmaskinen. Utrustning står för 25% av alla vattenskador orsakade enligt
Vattenskadeundersökningen 2019, och diskmaskinen utgör 30% av skadorna i gruppen. De
vanligaste orsakerna till skada för diskmaskin är slang och maskinfel som är jämnt fördelade
och står vardera för 50%. I kök utgör diskmaskinen 22% av alla orsakade skador. När
diskmaskinen orsakar skada kan det vara av karaktären plötsligt utströmmande vatten, eller
droppskada där typskada 1 orsakas av plötsligt utströmmande vatten.
Skadeorsaken för Typskada 2 är inom huvudskadegruppen ledningssystem som står för 58%
av alla vattenskador 2019 enligt Vattenskadeundersökningen. Den vanligaste skadeorsaken
inom ledningssystem är rör som står för 55% av skadorna, och vanligaste skadeorsaken för
rör är på grund av korrosion som står för 67% av skadorna. I kök utgör skador orsakade av
rör 20% av de totala skadorna. När rör skadas av korrosion leder detta oftast till en
droppskada som är svår att upptäcka då rören oftast sitter dolda, eller inbyggda i
konstruktionen.

Typkonstruktionerna togs fram genom att undersöka vanligt förekommande husgrunder och
ytterväggar med hjälp av sida 44 och 47 i boken Praktiskt husbyggnadsteknik (Sandin,
2019), därefter användes ritningsverktyget Auto CAD för att rita upp typkonstruktionerna.
För att bestämma typskadorna analyserades statistik från vattenskadeundersökningarna
2009 2019, där de två vanligast förekommande skadeorsakerna av karaktären plötsligt
utströmmande vatten och droppskada valdes.
För att bestämma vad typskadorna skulle ge för skadeomfattning på valda typkonstruktioner
och vilka åtgärder som vanligen behövde vidtas för att åtgärda skadorna, så rådfrågades
fuktsakkunnig Kent Bergström som är utvecklingsansvarig för tork & mätmetoder på
Polygon AK. Kent Bergström tilldelades beskrivningen av typkonstruktionerna och
typskadorna enligt Bilaga III och arbetade fram en beskrivning av skadeomfattning,
skadehantering och åtgärdsmoment som kan ses i Bilaga IV. Efter genomförda samtal
erhölls även hjälp med att utveckla metoden och hur målen skulle kunna presenteras.
För att bestämma avgränsningen av kökets yta i m2, samt placering av kök utfördes en egen
undersökning av 28 prefabricerade hus från fyra olika småhustillverkare genom att
analysera köken i tillverkarnas planlösningar. En sammanställning av undersökningen
gjordes sedan i Excel. Extremvärden sorterades bort baserat på om kökets storlek avvek
ovanligt mycket från genomsnittet och därefter beräknades de genomsnittliga kökets
storlek. Sammanställningen av undersökningen hittas i Bilaga II.
För att tillhandahålla beräkningsunderlag, så att materialåtgång kan mängdas arbetades en
köksskiss fram med hjälp av Arkitektens handbok 2019 (Bodin, Hidemark, Stintzing, &
Nyström, 2019). Skissen ritades sedan upp med hjälp av ritningsverktyget Auto CAD.
Kalkylerna utfördes av tre sakkunniga personer i branschen som utförde sex kalkyler
vardera baserat på valda typkonstruktioner, typskador och bedömd skadehantering enligt
bilagan från Kent Bergström. De personer som utförde kalkylerna var Thomas Wahlberg
ansvarig skadesupport och upphandling på Polygon AK, Tomas Larsson Product Advisor
MEPS/CAB och Gunnar Kaiser byggare & projektledare Ekerö Bygg AB och som tidigare
arbetat som byggskadereglerare på Länsförsäkringar Stockholm.
Thomas Wahlberg och Tomas Larsson tilldelas kalkyleringsunderlag av typkonstruktioner,
typskador, principskiss av kök, samt skadehanterings underlaget från Kent Bergström enligt
Bilaga IV med uppgiften att utföra kalkyler enligt skadehanteringen beskriven av Kent
Bergström. Gunnar Kaiser tilldelades samma kalkyleringsunderlag enligt ovan dock med
uppgiften att utföra kalkylen enligt egen bedömning utifrån en byggares perspektiv. Syftet
var att undersöka två olika skadeförfaranden som vanligen kan förekomma vid en
skadehantering.
Alla utförda kalkyler utfördes i kalkyleringsverktyget MEPS som används av
försäkringsbranschen och de aktörerna som arbetar med att åtgärda skadorna åt
försäkringsbolagen. Då alla använde sig av samma kalkyleringsverktyg så uppstår inga
skillnader i beräkningarna orsakade på grund av val av kalkyleringsverktyg. Totalt erhölls
18 kalkyler som presenters i Bilaga V-Bilaga VII.

Sammanställningen av ekonomiskdata utfördes i Excel genom manuell inmatning av
kalkylvärden, för att sedan kunna presentera resultatet av de mål som sattes för
undersökningen.
För att räkna fram resultatet för den miljömässiga delen av undersökningen, så användes
följande tillvägagångsätt:
Materialåtgången beräknades i kg/material utifrån MEPS kalkylernas
sammanställning och materiallistor, genom att göra en ny kalkyl för varje material
och sålunda få ut vikten.
I Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) så gjordes en kalkyl för var och en av
de 18 kalkylerna från MEPS, där vikten i kg för nymonterat material är styrande.
Resultatet blev ett Excel dokument där material och vikt presenterades tillsammans
med klimatpåverkan i form av kg koldioxid, dessa presenteras i Bilaga VIII-X.
Effektbehovet, och därigenom ett koldioxidtal, räknades ut genom att gå igenom var
och en av de 18 kalkylerna i MEPS och se vilket avfuktningsaggregat som användes
och hur många dagar det var i bruk. Informationen om aggregatets effektbehov togs
från Polygons prislista från 2015, se Bilaga XI, och med hjälp av data från
naturvårdsverket som presenterar det genomsnittliga utsläppet från elproduktion i
Norden per kWh (Naturvårdsverket, 2018), så kunde ett koldioxidtal tas fram genom
en lättare Excel beräkning.
Transportbehovet presenterades med antalet resor i var och en av MEPS kalkylerna,
där ett bestämt avstånd var angivet. Hänsyn har tagits till om de utförda kalkylerna
har beräknad kostnad för enkelresa eller tur och retur resa som enligt kalkyleringen
inte medför en ekonomisk konsekvens, men som i praktiken medför en miljömässig
konsekvens. Antalet resor omvandlades till antal km som sedan, med hjälp av ett
verktyg på utsläppsrätt.se, kunde omvandlas till kg koldioxid. I vår beräkning så
använde vi oss av den fasta utsläppskalkylatorn för bilresor som räknar på
ca 0,86 l/mil. (Utsläppsrätt.se, 2020)
All data från ovanstående kalkyler sammanställdes sedan i Excel för att sedan kunna
presentera resultatet av de mål som sattes för undersökningen.
Metoden baseras på en teoretiskt grund med förvalda avgränsningar vilka kommer att styra
resultatet. Då syftet är att avgränsningarna ska spegla ett svenskt statistiskt genomsnittligt
standardkök i ett småhus kommer resultatet av kalkylerna återspegla en genomsnittlig
skadeomfattning och konsekvens. Utförandet baseras på den yrkeserfarenhet som
deltagarna har och hur dessa tolkar tillhandahållet material. Fördelen med metoden är att ett
färre antal skadefall behöver undersökas för att spegla en genomsnittlig skadekonsekvens
av en skada i ett bostads kök, än om kalkylerings underlag tillhandahölls från
försäkringsbranschen. Data från faktiska skador är även mer svårtillgänglig då dessa kan
innehålla känslig data enligt GDPR. En annan svårighet med data från faktiska skadefall är

när skada har orsakats på angränsande utrymmen som då fångas upp av kalkylen, där
skadeomfattningen i kök inte går att särskilja från andra skadade utrymmen, exempelvis vid
öppen planlösning. Även kostnadsfördelningen mellan försäkringsbolag och skadedrabbad
kan vara svåra att beräkna på rund av åldersavdrag och självrisker som baseras på
försäkringsbolagens villkor som kan ge en ofullständig eller svårtolkad kostnadsbild.
Resultatet av metoden styrs i stor utsträckning av valda förutsättningar och hur dessa tolkas
av deltagande parter. Metoden begränsas även av deltagarnas erfarenhet och personliga
uppfattningar då dessa behöver göra egna bedömningar och tolkningar av materialet,
skadehanteringen samt branschen som underlag för den data som matas in i kalkylen. En
begränsning är att metoden baseras på en teoretisk modell, vilket gör att ingen
kostnadsuppföljning och avstämning kan göras. Detta gör att resultatet helt bygger på
deltagarnas erfarenhet och kan jämföras med en budget. Det faktiska utfallet kan hamna
inom budgetens ramar eller överstiga budgeten beroende på erfarenheterna av den som utför
budgeten. Parametrar som påverkar är;
Valda km-avstånd till objektet som bygger på deltagarnas uppfattning av normalt
genomsnittligt reseavstånd som påverkar ställtider i kalkylen.
Avtalade MEPS-koder som påverkar hanteringstid, transport, plocktid sophantering
mm.
Avtal i MEPS

som påverkar kostnader för arbete, milersättning och rabatter.

Metoden begränsas även av tillgängligheten av miljödata av koldioxidutsläpp som valda
material ger upphov till och förlitar sig på att materialdata från Byggsektorns
Miljöberäkningsverktyg (BM) är tillförlitlig och korrekt. Miljödata förlitar sig även på att
de enskilda materialens vikter, som kommer från MEPS kalkyler, är korrekt angivna och att
materialen i BM är ekvivalenta till materialen från kalkylerna i MEPS. Begränsningar kan
även hittas i BM kalkylen då det är första gången programmet används av oss och därav kan
uppstå fel i tillvägagångssättet. Övriga begränsningar gällande miljödata är;
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg räknar med spill och det gör även MEPS, så
kan vara dubbelt spill i kalkylen.
BM har inte data för alla material, så resultat kan avvika en del från hur det verkligen
är. Ett exempel är att det till alla träprodukter, som inte specifikt finns med i BM, så
används Furu/Gran som material.
Materialvikter kan skilja sig lite mellan MEPS kalkylen och materialvikten angiven
i BM.
Kalkylen tar enbart upp nymontering av material.
Variation av fordon och drivmedel tas ej upp i beräkningen.
Installation av nya vitvaror, dess kostnad och CO2e utsläpp tas ej hänsyn till.

Den trend som syns i statistiken från vattenskadecentrum, är att det är antalet skador från
utrustning som är den största orsaken till ökningen av vattenskador. Detta är en följd av
teknikens utveckling och hur fler och fler svenskar väljer att införskaffa fler köksapparater
med en fast vattenanslutning. Några exempel på vattenansluten utrustning som hittas i de
svenska köken är kyl- och frysskåp med inbyggd ismaskin och vattentapp, inbyggda
kaffemaskiner samt ugnar med ångfunktion. Det här är ingen ny iakttagelse, utan tidigare
examensarbeten inom området har kommit fram till samma resultat, bland annat så skriver
Hellstadius och Hero (2014)
utrustning vi vill ha i våra kök. Diskmaskin är idag standard och is- och kaffemaskin som
Ett exempel visas i Figur 15 som illustrerar ökningen av vattenskador som härstammar från
kyl- och frysskåp, i förhållande till antalet vattenskador som kan härledas till utrustning,
under 10 årsperioden 2009 2019. Från 2011 och framåt så har skadorna som härstammar
från kyl och frys ökat kraftigt, och detta kan med stor sannolikhet härledas till den ökade
tillgängligheten av denna typ av utrustning med inbyggd ismaskin och vattentapp.
Anledningen bakom detta är att för att få ismaskinen och vattentappen att fungera på sättet
det är avsett för så krävs en vattenanslutning vilket innebär fler kopplingar och därav fler
ställen där en potentiell vattenskada kan uppstå. Det finns även en risk att denna utrustning
fungerar dålig och på så sätt kan vattenläckage uppstå.

Utifrån den statistik som har granskas, tidigare branschprojekt från säkervatteninstallation,
VASKA samt ByggaF och med stöd av branschregler kommer vi att presentera
fuktskadeförebyggande åtgärder i följande avsnitt i syfte för att minska antalet vattenskador
i kök.
Projekteringen är grundförutsättningen för att bygga ett vattensäkert kök och med hjälp av
god projektering går det att minska riskerna för att en vattenskada uppstår samt att skadan
förebyggs om olyckan väl är framme. Man bör redan under projekteringen planera för
eventuellt läckage samt framtida reparation och underhåll. Nedan listas viktiga punkter att
ta i beaktning vid projektering av ett nytt kök.
Utrustning utgör idag mer än häften av alla skador i kök, genom att begränsa
mängden av vattenansluten utrustning som inte är nödvändig, minskar även
mängden rördragningar och kopplingar och därmed risken för uppkomsten av
vattenskador. Skador orsakade av Kyl/frys med inbyggda ismaskiner och vattentapp
har ökat kraftigt de senaste tio åren och innebär ökat risk för vattenskador därför bör
det vattentäta skyddet under kyl/frys kompletteras med ett vattenlarm. Kontrollera
även att kyl/frys som ansluts på ledningssystemet klarar av ledningssystemets
statiska vattentryck, som enligt BBR minst ska vara utformat för 1 MPa. De flesta
kylskåp klarar endast ett vattentryck på maximalt 0,8 MPa, se Bilaga XIV, och

behöver kompletteras med en tryckbegränsningsventil för att vattenskador inte ska
uppstå.
Ledningssystem är främsta skadeorsaken i våra hem, och utgör ca hälften av alla
skador i kök, där korrosion och läckande rörskarvar är vanliga skadeorsaker. För att
minska mängden rördragningar bör installationer samordnas och placeras i närhet
till varandra i möjligaste mån. För att undvika läckande skarvar bör dessa undvikas
helt på trycksatta rör. Rören bör vara heldragna i så stor utsträckning som möjligt.
Välj lösningar som möjliggör byte av rör utan omfattande ingrepp i
byggnadskonstruktionen och att eventuellt läckage snabbt kan uppmärksammas utan
att skada orsakas. Rörgenomföringar genom golv bör undvikas då eventuellt
vattenläckage från en droppskada kan följa rören genom golvkonstruktionen och kan
över tid orsaka omfattande skada på konstruktionen och mögeltillväxt. Rören bör
byggas in på ett sådant sätt att dessa går att inspektera.
Golvavlopp är idag inget krav enligt BBR eller branschreglerna då kök inte anses
vara ett våtrum, dock skulle en golvbrunn i kombination med rätt golvskydd
förebygga skador vilket även kan noteras i skadestatistiken då man jämför skador
orsakade av diskmaskin och tvättmaskin. Golvavloppet bör vara försett med ett torrt
vattenlås som har ett mekaniskt luktstopp som förhindrar oönskad lukt.
Golvavloppet bör även kombineras med ett vattenlarm som uppmärksammar
brukaren på ett eventuellt droppläckage.
Golvytskikt under bänkskåp och vitvaror ska ha ett vattentätskikt så att eventuellt
läckage från utrustning, rör, kopplingar etcetera inte orsakar skada på byggnaden
och kan upptäckas i tid. Endast ett vattentätskikt förebygger dock inte att skada
uppstår utan begränsar bara skadans omfattning. För att vattenskador ska förebyggas
krävs kompletterande åtgärder så som, vattenlarm, läckagebrytare, vattenfelsbrytare,
elektronisk avstängningsventil eller golvavlopp.
I kök är en heltäckande plastmatta att föredra med minst 50mm uppvik mot
angränsande byggdelar under bänkskåp och vitvaror samt minst 5mm uppvik mot
övriga väggar. Golvet bör ha visst fall från vägg så att vattnet snabbt blir synligt vid
eventuellt läckage, eller fall mot golvavlopp som kan ta hand om eventuellt
utläckande vatten.
Om det av estetiska skäl föredras parkett eller laminatgolv bör golvskyddet
anbringas på liknande sätt som heltäckande plastmatta med 50mm uppvik mot
angränsande konstruktion och dras under hela bänkskåpinredningen och vitvaror
samt minst 1,5 meter utanför skåpen, detta bör kombineras med en läckagebrytare
som stryper vattenflödet vid eventuellt läckage och vattenlarm som uppmärksammar
brukaren på läckaget.

Figur 25, Illustrerar ett väl projekterat kök. Illustrerad av Dominik Kaiser.

I Figur 25 så presenteras ett exempel på en kökskonstruktion som är projekterad på ett
vattensäkert sätt. Figuren innehåller nummer vilka innebär följande:
1. Golvavlopp med torrt vattenlås och mekaniskt luktstopp, 1:50 lutning mot
golvavlopp.
2. Kyl- och frysskåp samt diskmaskin bör kompletteras med vattenlarm för att
uppmärksamma brukaren för droppläckage.
3. Läckagebrytare på inkommande varm- och kallvattenledning.
4. Lätt åtkomlig avstängningsventil för blandare och diskmaskin.

Figur 26, Puzzelbiten Projektering.
Illustrerad av Dominik Kaiser & Gabriel Bonnevier.

Många skador på ledningssystem orsakas av felaktigt eller bristfälligt utförande, i
skadestatistiken från 2019 uppgick dessa till 11% av totala andelen skador orsakade av
ledningssystem. Även i de rapporter och utredningar på uppdrag av Boverket konstateras
att många skador beror på utförande fel. I undersökningen Vattenskador på bostäder
omfattning och kostnader (Björk, Kling, Larsson, & Lind, 2018) gjord av avdelningen för
Byggnadsteknik på KTH utförd åt Boverket, så framkommer att arbetsutförande är en viktig
skadeorsak, och i diskussionen ser man skäl att arbeta med kompetensutvecklingen så att
riskerna med skadorna blir mindre.
För att minska skador orsakade av utförande fel bör vatteninstallationer endast utföras av
auktoriserade VVS-företag som har erforderlig kompentens och garanterar utförande enligt
branschreglerna Säker Vatteninstallation. Detta ger trygghet åt brukaren då
försäkringsbolagen ställer krav på att installationen ska vara fackmannamässigt utförd och
enligt gällande branschregler för att få full ersättning på sin försäkring.
Branschreglerna ställer även krav på VVS-produkter och att dessa uppfyller samhällets krav
enligt BBR. Detta ska visas genom typgodkännande eller annat godkännande av erkänt
certifieringsorgan eller annat godkännande av ackrediterat provningsorgan. Kraven gäller
även system och komponenter vilket minskar risken att skador uppstår på grund av dåligt
valda material eller produkter och felaktiga kombinationer av dessa.

Figur 27, Puzzelbiten Utförande.
Illustrerad av Dominik Kaiser & Gabriel Bonnevier.

Under den här rubriken presenteras och redogörs för samling tekniska åtgärder som kan
minska antalet vattenskador i kök eller begränsa en eventuell skada vid läckage.
I Säkra köket mot vattenskador (Säkert Vatten AB, 2016) så presenteras vattenlarmet, även
kallat läckagevarnare, som har syftet att uppmärksamma brukaren på eventuellt
vattenläckage i bostaden. Larmet placeras i dolda utrymmen där läckor kan vara svåra att
upptäcka och där förhöjd risk för läckage föreligger. I köksutrymmet så installeras larmet
oftast under diskmaskin, i diskbänkskåpet, vid avlopp och under kyl- och frysskåp.

Vattenlarmet varnar då sensorerna exponeras för vatten och fungerar på liknande sätt som
en brandvarnare vid rökutveckling eller inbrottslarm vid obehörigt intrång. Det finns olika
varianter av vattenlarm som på olika sätt ska varna brukaren genom höga ljudsignaler, det
finns även vissa vattenlarm som kan sända notiser till brukarens mobiltelefon eller som
notificerar en larmcentral som i sin tur kontaktar brukaren (Verisure Securitas Direct Group,
2020). Ett vattenlarm kan förebygga och begränsa vattenskadans omfattning genom att
uppmärksamma brukaren i ett tidigt skede. De vanligaste vattenlarm är ett lokalt larm som
har begränsad nytta då brukaren förutsätts vara hemma för att vattenlarmet ska fylla sin
funktion. Vattenlarm som kan larma via notis eller kontakt av larmcentral har större
förebyggande funktion då brukaren kan varnas då vederbörande är bortrest eller på jobbet
och kan då snabbare vidta åtgärder. De flesta vattenlarm är batteridrivna som brandvarnare
och signalerar med ljudsignal när det är dags att byta batteri samt testknapp för att testa
larmets att larmets ljudsignal fungerar. Se Figur 28 för en förklarande skiss.

Figur 28, Förklarande skiss vattenlarm. Illustrerad av Dominik Kaiser.

Läckagebrytare är en detektorstyrd ventil som genom mätning och eller sensor övervakar
lokalt för att identifiera och stoppa läckage (Säkra larm i Sverige AB, 2020). En
läckagebrytare monteras direkt i vägguttaget och kan stoppa läckage från enskilda maskiner
och monteras exempelvis på diskmaskiner, vattenanslutna kyl/frys och kaffemaskiner
etcetera. Vissa modeller kan även installeras på inkommande varm- och kallvattenledningar
(Säkert Vatten AB, 2016). När läckagebrytaren identifierar ett läckage stänger
motorventilen av vattentillförseln direkt och kan även bryta strömtillförseln till produkten
som är inkopplad till läckagebrytaren (Folksam, 2020).Vissa modeller kan även via en
knapptryckning stänga av vattnet när brukaren inte är hemma. Se Figur 29 för en
förklarande skiss.

Figur 29, Förklarande skiss läckagebrytare. Illustrerad av Dominik Kaiser.

Vattenfelsbrytaren har en övervakande funktion via tryck- eller flödesmätning i
kombination med tid, och övervakar hela tappvattensystemet inklusive den utrustning som
är inkopplad. Vattenfelsbrytare kan även vara försedda med lokalt utplacerade detektorer
på liknande sätt som läckagebrytare (Säkert Vatten AB, 2016). Vattenfelsbrytarens uppgift
är att indentifiera vattenläckage och stoppa vattenflödet lokalt även vid små läckage för att
förebygga uppkomsten av vattenskador och kan liknas vid en jordfelsbrytare fast för vatten.
Flera försäkringsbolag erbjuder rabatt på sin villaförsäkring och sänkt självrisk om en
vattenfelsbrytare är installerad i hemmet (Länsförsäkringar, 2020). Vattenfelsbrytaren
larmar även via ljudsignal likt vattenlarm för att uppmärksamma brukaren på läckaget.
Elektronisk avstängningsventil är en trådlös eller trådbunden ventil vars funktion är att
stänga av vattentillförseln till maskiner och vattenledningar och är ett alternativ till
manuellavstängning. En elektronisk avstängningsventil kan installeras till tex disk- eller
tvättmaskin som då förser maskinen med vatten under en förbestämd tid och därefter stänger
av ventilen för att stoppa vattenflödet. Brukaren kan även stänga av bostadens inkommande
vatten när man inte är hemma (Säkert Vatten AB, 2016).
Golvavlopp eller så kallat översvämningsskydd i kök har som syfte att ta om hand eventuellt
läckagevatten i händelse av droppläckage eller plötsligt utströmmande vatten på ett
betryggande sätt. För att golvavloppet ska uppnå sin tänkta funktion måste eventuellt
läckagevatten samlas upp ett ställe och med fall mot golvavloppet. Det är även viktigt att
tätningen är utförd på ett korrekt fackmannamässigt sätt då skador orsakade på golvets
tätskikt i våtrum är en vanligt förekommande skadeorsak enligt Vattenskadeundersökningen

(Vattenskadecentrum, 2020). Golvavloppet är inte är avsedd att användas för regelbunden
vattenspolning och därmed riskerar att torka ut, vilket kan medföra att avloppslukt tränger
ut i köksutrymmet. Detta kan förebyggas genom att golvavloppet förses med ett mekaniskt
luktstopp som ersätter det sedvanliga vattenlåset. Värt att beakta vid dimensionering är att
luktstoppet minskar golvavloppets flödeskapacitet.
En tryckslagsdämpare har som uppgift att dämpa tryckslag och förebygga de skador som
kan uppstå till följd. Tryckslag kan uppstå till följd av att exempelvis diskmaskinens
magnetventiler för inkommande vatten stänger snabbt eller enhandsblandare stängs av
snabbt. Tryckkraften som uppstår i ledningen kan orsaka stora mekaniska påfrestningar för
kopplingar, skarvar och rörinfästningar som över längre tid kan orsaka läckage.
Tryckslagsdämparen består av en cylinder som är öppen i ena änden samt en rörlig kolv
som tätas av o-ringar mot cylinderns vägg. Kolven absorberar tryckstöten och minskar
påfrestningarna på ledningssystemet. Tryckslagsdämparen installeras med en T-koppling,
där tryslagsdämparen monteras vinkelrätt mot ledningen. För att uppnå bästa funktion bör
tryslagsdämparen installeras så nära avstängningsstället som möjligt. Se Figur 28 för en
förklarande skiss.

Figur 30, Förklarande skiss tryckslagsdämpare. Illustrerad av Dominik Kaiser.

(Zetterlundsvägens Samfällighetsförening, u.d.)

Figur 31, Puzzelbit Tekniska Lösningar.
Illustrerad av Dominik Kaiser & Gabriel Bonnevier.

Samordning är en viktig förutsättning för ett vattenskadesäkert kök så att projektering,
utförande och valda tekniska åtgärder kan samverka. Det kan liknas till den puzzelbit som
gör att resterande bitar faller på plats. Oftast krävs det flera inblandade yrkeskategorier för
att sammanställa ett kök, allt från arkitekter, VVS-montörer, Hantverkare, elektriker till
projektörer som oftast är byggherren själv. Många av de ingående momenten kräver att ett
tidigare arbete ska vara avslutat innan nästa arbete kan påbörjas. Om ett arbetsmoment inte
är riktigt utförd, eller helt avslutat, riskeras det att nästa moment inte kan utföras
fackmannamässigt enligt branschregler, eller monteringsanvisningar. Därutöver föreligger
risken att konstruktionen inte blir vattenskadesäker i sitt utförande. Därför krävs god
planering, kommunikation och samordning mellan alla inblandade aktörer så att var och en
vet när, var och hur vederbörande ska utföra sitt uppdrag. För planeringen ska lyckas krävs
goda handlingar och detaljerade ritningar som hjälp för att veta hur alla ingående delarna i
konstruktionen ska fungera tillsammans. Att göra en checklista över den bestämda
arbetsgången reder ut frågetecken om vem som gör vad, vilken ordning arbetet ska ske och
vad som måste vara utfört innan nästa arbete kan påbörjas. Viktiga moment som torktider,
tätningar, rördragningar etcetera bör finnas med. Verktyg som ByggaF kan vara användbar,
och innehåller checklistor samt viktiga arbetsmoment för en fuktsäker byggprocess, på så
sätt kan löses på platslösningar och utföranden som äventyrar vattenskadesäkert byggande
förebyggas.
Innan Projektet påbörjas bör ett startmöte hållas mellan alla inblandade om hur köket ska
byggas samt genomgång av ansvarsfördelning och checklistor. Checklistor och en
kontaktlista bör göras tillgänglig till alla inblandade samt finnas anslagen på plats så att
missförstånd och dålig kommunikation kan undvikas. Utöver det som har nämnts tidigare
kan det även vara motiverat att ta fram en underhållsplan och skötselanvisningar med syfte
att minska risken för uppkomsten av vattenskador i brukarskedet på grund av bristande
underhåll eller misskötsel. På så sätt blir brukaren införstådd med vad vederbörande själv
kan göra för att minska risken för vattenskador.

Figur 32, Puzzelbiten Samordning. Illustrerad av Dominik Kaiser & Gabriel Bonnevier.

För att förebygga skadorna på ett konsekvent sätt är det viktigt att ta hänsyn till
skadeorsakerna och brukarbeteenden. För att uppnå god fuktsäkerhet i ett kök krävs förutom
tekniska lösningar även god planering och samordning genom hela byggprocessen för att
minimera riskkonstruktioner och utförandefel. Nedan i Figur 30 så presenteras vår tolkning
över vad som krävs för att utföra ett vattenskadesäkert kök, men även ett vattensäkert
byggande. Figuren representerar ett puzzel vars bitar är detta kapitels underrubriker,
Projektering (Figur 26), Utförande (Figur 27), Tekniska åtgärder (Figur 31) och
Samordning (Figur 32).

Figur 33, Det fullständiga puzzlet. Illustrerad av Dominik Kaiser & Gabriel Bonnevier.

Under det här avsnittet kommer utfallet av den ekonomiska sammanställningen av utförda
kalkyler att redovisas. Resultatet kommer att presenteras genom att redovisa utfallet av
utförda kalkyler och bryta ner det till de snitt värden som var målet med undersökningen.
Objektiva bedömningar, förklaringar och jämförelser kommer att presenteras under
respektive del. Se Bilaga XII för den hela ekonomiska sammanställningen.
I Figur 34 nedan presenteras utfallet av de 18 genomförda kalkylerna redovisat per
skadescenario, totalt gjordes tre kalkyler per skadescenario och ytan som omfattas i alla
kalkylerna är 20 m2. Resultatet redovisas som bedömd åtgärdskostnad/m2 och
skadescenario. Åtgärdskostnaderna för kalkyler i undersökningen hamnade inom snitt
intervallet 1568 kr/m2 till 3969 kr/m2. Utförare X har beräknat kostnader för tur- och
returresor med ett genomsnittligt bedömt reseavstånd på 15 km enkelresa. Utförare Y och
Z har endast räknat med enkelresa med bedömt genomsnittligt reseavstånd på 15km. Detta
har påverkat att kostnadsutfallet för kalkyler utförda av X, då dessa har ökade kostnader för
transporter och ställtider jämfört med kalkyler från utförare Y och Z.

Figur 34, Utfall av kalkyler och utförande i kr/m2. Data presenterat från Bilaga XII Ekonomisk
sammanställning utförda MEPS-kalkyler.

Nr
1
2
3
4
5
6

Skadescenario
Typkonstruktion 1 (träkonstruktion krypgrund), typskada 1, liten åtgärd
Typkonstruktion 1 (träkonstruktion krypgrund), typskada 1, stor åtgärd
Typkonstruktion 1 (träkonstruktion krypgrund), typskada 2
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 1, liten åtgärd
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 1, stor åtgärd
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 2

Tabell 2, förklarande tabell till Figur 3214.

I Figur 35 nedan redovisas snittkostnaden per skadescenario utryckt i kr/m2. Skador
orsakade på Typkonstruktion 1 kostade i snitt 2996 kr/m2 att åtgärda, skador orsakade på
14

Se avsnitt 3.2.3 och 3.2.4 för mer information om typkonstruktionerna och typskadorna.

Typkonstruktion 2 kostade i snitt 2600 kr/m2 att åtgärda. Det går även att notera att
åtgärdskostnaden för varje skadescenario var i snitt dyrare att åtgärda för Typkonstruktion
1. Av resultatet att döma är Typkonstruktion 2 bättre ur ett kostnadsperspektiv då en
vattenskada behöver åtgärdas.

Figur 35, Snittkostnad per typkonstruktion och typskada i kr/m2. Data presenterat från Bilaga XII Ekonomisk
sammanställning utförda MEPS-kalkyler.

De ekonomiska målen med kalkylen var att få fram intervall och snittvärden för
åtgärdskostnad/m2 och totala åtgärdskostnader i kronor.
Åtgärdskostnaden per kvadratmeter hamnade i spannet 1568 kr/m2 till 3969 kr/m2 och
kostade i snitt 2798 kr/m2 att åtgärda. Totala genomsnittliga åtgärdskostnaden blev 55 954
kr.
Enligt rapporten Vattenskador på bostäder - omfattning och kostnader (Björk, Kling,
Larsson, & Lind, 2018) gjort på uppdrag av Boverket som utfördes av avdelningen för
Byggnadsteknik på KTH, så var åtgärdskostnaden 2181 kr/m2, för en droppskada i
anslutning till diskbänkskåpet beräknad enligt Tabell 3 nedan. Det framgår dock inte hur
kalkylen har beräknats fram eller speglar något genomsnitt. Det framgår heller inte vilken
konstruktion och utförande som beräkningen avser men är det närmsta jämförelsetal som
kan hittas. Jämförs resultaten fås en differens på 503 kr/m2 efter indexjustering enligt
ombyggnadsindex, se Tabell 3 och Tabell 4. Det går inte att dra några långtgående
tolkningar vad differensen beror på, men påverkande parametrar är:
Vilka ingående MEPS-koder kalkylen har utförts med samt tidpunkten för
genomförande av kalkylen.
Geografiskt läge, centrumbebyggelse eller utanför centrumbebyggelse som påverkar
ställtider, transportkostnader etcetera.
Avtal och avtalade rabatter i MEPS programmet som påverkar arbetskostnader,
ställtider, milersättningar, materialpriser etcetera.
Bedömt reseavstånd till objekt som påverkar transportkostnader, ställtider etc.

I Kökskalkylen som presenterades i Vattenskador på bostäder omfattning och kostnader
(Björk, Kling, Larsson, & Lind, 2018) utfördes för ett kök med följande mått: Area, 14 m2,
längd 7 m, bredd 2 m, höjd 2,4 m.
Ombyggnadsindex
År
2018
2019
2020

Månad
01
01
01

Index
117,4
121,0
123,5

Tabell 3, Visar ombyggnadsindex för januari månad och år. Källa: Sven Dahlström KTH, examinator i
företagsekonomi vid Byggvetenskap på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH.

Kostnadsslag

Kostnad
(kr)
TRITA-ABERPT-1844

Kostnad
(kr/m2)
TRITA-ABERPT-1844

Index justerat
enligt
ombyggnadsi
ndex

Kostnad
(kr/m2)
resultatet från
studien i
denna rapport

Avvikelse
efter
indexjustering
(kr/m2)

Arbetskostnad

18 463 kr

1 319 kr

1 388 kr

1 632 kr

244 kr

Materialkostnad

10 131 kr

724 kr

762 kr

746 kr

- 16 kr

Transporter

1 933 kr

138 kr

145 kr

420 kr

275 kr

Totalt inkl. moms
(25%)

30 527 kr

2 181 kr

2 294 kr

2 798 kr

503 kr

Tabell 4, Visar en jämförelse mellan Vattenskador på bostäder
ekonomiska resultatet i denna rapports undersökning.

omfattning och, kostnader och det

Jämförs materialkostnader, transportkostnader och arbetskostnader för Tabell 4 så har
bedömningen av avstånd till skadeobjekt och ingående avtal haft påverkan på
transportkostnaden. och arbetskostnad, medan materialkostnaden inte verkat ha påverkats
av valda bedömda parametrar.
Under det här avsnittet kommer utfallet av undersökningen för miljöpåverkan, i form av
koldioxidbelastningen som åtgärden av en vattenskada i kök ger upphov till, att redovisas.
Resultatet kommer att presenteras på liknande sätt som den ekonomiska delen, genom att
redovisa utfallet av utförda kalkyler och bryta ner det till de snitt värden. Objektiva
bedömningar, förklaringar och jämförelser kommer att presenteras under respektive del. Vi
hänvisar till Bilaga XIII för att se sammanställningen av miljöberäkningarna.
I Figur 36 presenteras utfallet av de 18 genomförda miljöberäkningar som baseras på de
utförda MEPS-kalkylerna, redovisat per skadescenario. Totalt gjordes tre kalkyler per
skadescenario och resultatet redovisas som bedömd miljöbelastning i kgCO2e/m2 och
skadescenario. Koldioxidbelastningen för miljöberäkningar i undersökningen hamnade
inom intervallet 3,97 kgCO2e/m2 till 23,14 kgCO2e/m2.

Figur 36, visar utfallet av alla utförda kalkyler per utförare och skadescenario, resultatet utrycks i kgCO2e/m2.
Data presenterat från Bilaga XIII Miljö sammanställning utförda MEPS-kalkyler.

Nr
1
2
3
4
5
6

Skadescenario
Typkonstruktion 1 (Träkonstruktion krypgrund), typskada 1, liten åtgärd
Typkonstruktion 1 (Träkonstruktion krypgrund), typskada 1, stor åtgärd
Typkonstruktion 1 (Träkonstruktion krypgrund), typskada 2
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 1, liten åtgärd
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 1, stor åtgärd
Typkonstruktion 2 (Betongkonstruktion platta på mark), typskada 2

Tabell 3, förklarande tabell till figur 3315.

I Figur 37 redovisas genomsnittliga koldioxidbelastning per skadescenario utryckt i
kgCO2e/m2. Skador orsakade på typkonstruktion 1 medförde i snitt en miljöbelastning på
13,68 kgCO2e/m2 för att åtgärda. Skador orsakade på typkonstruktion 2 medförde i snitt en
miljöbelastning på 10,55 kgCO2e/m2 för att åtgärda. Det går även att notera att 2/3 av
skadescenarion medförde en högre koldioxidbelastning för typkonstruktion 1 och typskada
1, liten åtgärd var ungefär lika för båda typkonstruktioner. Av resultatet att döma är
typkonstruktion 2 bättre ur ett miljöperspektiv avseende koldioxidbelastning då en
vattenskada behöver åtgärdas.
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avsnitt 3.2.3 och 3.2.4 för mer information om typkonstruktionerna och typskadorna.

Figur 37, visar genomsnittlig miljöbelastningen i kgCO2e/m2 per skadescenario samt totalt medelvärde av
samtliga skadescenarion. Data presenterat från Bilaga XIII Miljö sammanställning utförda MEPS-kalkyler.

De mål för undersökningen avseende miljö var att få fram intervall och snittvärden för
Koldioxidbelastning/m2 och totala koldioxidbelastningen i kgCO2e/m2 samt procentuell
fördelning av andelar koldioxidbelastning som utgörs av, material, transporter och
avfuktning för en genomsnittlig vattenskada i bostadskök.
Koldioxidbelastningen per kvadratmeter hamnade i spannet 7,78 kgCO2e/m2 till 16,93
kgCO2e/m2 och i snitt var koldioxidbelastningen för en vattenskada i kök enligt
undersökningen 12,11 kgCO2e/m2. Totala genomsnittliga koldioxidbelastning blev 242,24
kgCO2e. I rapporten Co2-utsläpp i samband med hantering av vatten- och brandskador i de
nordiska länderna (Försäkrings Förbundet, 2009) så presenteras det att miljöpåverkan för
att åtgärda en vattenskada i genomsnitt ligger på 300 kgCO2. Försäkrings Förbundets
rapport specificerar inte något specifikt utrymme i bostaden eller något specifikt gällande
konstruktion, så det hade inte varit lämpligt att göra en direkt jämförelse mellan resultatet
av undersökningen i detta arbete och undersökningen i den rapporten utan att ha kontrollerat
ordentligt vad deras siffra står för.
Fördelningen mellan material, transporter och avfuktning för genomsnittliga skadan enligt
undersökningen förehöll sig enligt det cirkeldiagram som presenteras i Figur 38 nedan.

Figur 38, Genomsnittlig fördelning av koldioxidbelastning.

Enligt Energimyndighetens energistatistik för småhus 2016 var den genomsnittliga
energiförbrukningen för ett småhus byggt 2011 och framåt 74 kWh/m2 för uppvärmning och
varmvatten, exkl. Hushållsel. Det presenteras även att elvärme i någon form, direktverkande
eller vattenburen, var det vanligaste uppvärmningssättet i småhus 2016 (Statens Energiverk,
2017). Om Statistiska centralbyråns (SCB) värde på 122 m2 för genomsnittliga storleken för
ett småhus (SCB, 2020) används för att beräkna totala energianvändning för uppvärmning
och varmvatten, exkl. hushållsel för ett genomsnittligt småhus fås 9028 kWh. Vid
användning av Naturvårdsverkets faktorer för växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2018),
CO2e för el erhålls 0,125 kg/kWh som kan användas för att uppskatta koldioxidbelastningen
under ett år för ett genomsnittligt småhus med hänsyn till uppvärmning och varmvatten,
exkl. hushållsel vilket ger 1128,5 kg CO2e. En genomsnittlig vattenskada enligt denna
undersökning utgör därmed ca 21,5% av årliga miljöbelastningen för uppvärmning och
varmvatten för ett genomsnittligt småhus.

Det svenska hemmet står idag inför ett växande problem, nämligen vattenskador i kök.
Under den senaste tiden, i takt med modernisering och utveckling av teknik, så har de
svenska köken blivit mer tekniska och är i behov av ett konstant vattentryck för att få dess
utrustning att uppnå avsedd funktion. Detta konstanta vattentryck leder i många fall till
läckage som är svårupptäckta på grund av att de inte synligt sprutar ut utan snarare har
konstanta småläckage, vilket gör att problemet ligger och gror i byggnadsdelen fram till
skadan blir synlig. Idag finns tillgängliga tekniska lösningar som kan förebygga
vattenskadorna men en viss konflikt råder mellan ett ökat krav på estetik och vattensäkert
vattenskador och uppfattningen kring köket som ett utsatt utrymme för vattenskador kan ha
en avgörande roll för vattensäkerheten i köket. En brandvarnare och inbrottslarm är en
vanligare syn i hemmet än ett vattenlarm, troligen för att vi är mer medvetna om
problematiken av inbrott samt bränder och är mer medvetna om dess risker. Men, ett
vattenlarm eller en läckagebrytare hade tidigt kunnat göra brukaren medveten om att ett
läckage har uppstått, och på så sätt minimera risken att skadan blir omfattande eller även i
vissa fall undvika skadan totalt. Detta leder i sin tur till att en liten eller ingen kostnad alls
uppstår, samt att den teoretiska skadan inte leder till någon miljöpåverkan. Om det under ett
år teoretiskt kan undvikas att göra åtgärd på 1000 m2 kök, för att tekniska lösningar används,
så kan det sparas cirka 2 800 000 kr och 12.11 tonCO2e, om man använder sig av
snittsiffrorna som framgår i avsnitt 4.3.1.2 Resultat av ekonomiska mål och avsnitt 4.3.2.2
Resultat av miljömål. Dessa 12.11 tonCO2e motsvarar en bilresa med en vanlig bensinbil på
cirka 6000 mil, att producera cirka 12 000 mjölkpaket, eller som att använda en hårtork i
cirka 240 000 timmar i sträck vilket motsvarar cirka 27 år (Tricorona Climate Partner AB,
2014).
Det vore önskvärt att utföra köket enligt samma krav som ställs på våtrum. I en artikel på
Vi i Villa:s hemsida från den 26 september 2014 så presenterar dem att cirka 30 procent av
en familjs vattenförbrukning sker i köket, vilket är 20 procentenheter mer än
vattenförbrukningen i en tvättstuga, där det ställs mycket högre krav på utrymmet än i kök
(Louise Törnqvist, 2014). Fortsätter vi med jämförelsen med tvättstugor så visar statistiken,
som presenterats tidigare i arbetet, att cirka 15 gånger fler skador kan härledas till en
diskmaskin till skillnad från en tvättmaskin i dagsläget. Det är därför förvånande att inte de
regler som ställs på köksutrymmet är hårdare än vad de är, speciellt när det installeras mer
vattenansluten utrustning än tidigare och med hänsyn till att den, allt vanligare, öppna
planlösningen kan leda till mer omfattande skador.
Skador orsakade av kyl- och frysskåp har ökat kraftigt de senaste tio åren, en trolig orsak är
att många moderna kyl- och frysskåp har inbyggd ismaskin och vattentapp som kopplas till
kallvattenledningen. Boverket ställer krav på att tappvatteninstallationer ska utformas för
ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn till den påverkan som tryckslag
medför, dock klarar det flesta kyl- och frysskåp på marknaden med dessa funktioner endast
ett högsta vattentryck på 0,8 MPa, se Bilaga XIV. Dessa kräver att en
tryckbegränsningsventil installeras för att klara Boverkets minimikrav. Då statistiken visar

att 41% av alla skadevållande kyl- och frysskåp är 5 år eller yngre, så kan det tyda på att en
stor del av dessa monteras utan tryckbegränsningsventil och därav gett upphov till skada.
Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en vattenskada i kök enligt undersökningen i
denna rapport hamnar på 2798 kr/m2 och ligger mellan 1568 kr/m2 till 3969 kr/m2 är endast
genomsnittliga kostnader, och är begränsade till kökets utrymme. Skador som orsakas i
köket kan även orsaka skada på angränsande utrymmen och bli mer omfattande vid öppen
planlösning, vilket kan leda till högre åtgärdskostnader än vad som har beräknats för i
undersökningen i denna rapport. Även materialval spelar en avgörande roll för
åtgärdskostnaden, exklusivare materialval medför att kostnaderna ökar. Att vidta
vattenskadesäkra åtgärder behöver inte nödvändigtvis kompromissa med estetik då de
förebyggande åtgärderna göms under köksskåpsinredningen. Kostnaden för ett vattensäkert
utförande skulle kunna ses som en investering som kan återbetala sig om olyckan inträffar,
samt i form av lägre försäkringspremie och självrisk från försäkringsbolagen.
Den genomsnittliga koldioxidbelastningen för att åtgärda en vattenskada i kök enligt
undersökningen i denna rapport hamnar på 242,24 kg CO2e vilket motsvarar 21,5% av årliga
miljöbelastningen för uppvärmning och varmvatten, exkl. hushållsel för ett genomsnittligt
småhus. På samma sätt som kostnaderna påverkas av planlösning och materialval så
påverkas även koldioxidbelastningen på liknande sätt. I rapportens undersökning bestod
utbytt material till största del av träbaserade produkter, om exempelvis ytskiktet hade bestått
av kakel ökar koldioxidbelastningen medan koldioxidbelastningen troligen skulle ha
minskat om ytskiktet hade bestått av behandlad betong. Även uppskattningen av
genomsnittligt transportavstånd från utförare till skadeobjekt har påverkat resultatet, då
småhus oftast ligger utanför centrumbebyggelse är transportbehovet större, avstånden kan
variera beroende på skadeobjektets läge och placering i landet vilket kan påverka att
koldioxidbelastningen ökar eller minskar. Den viktigaste påverkande faktorn är dock hur
snabbt skadan upptäcks och hur snabbt man kan vidta åtgärder, här har tekniska lösningar
som vattenfelsbrytare, läckagebrytare, elektronisk avstängningsventil och vattenlarm goda
möjligheter att påverka att skadan förbyggs, begränsas och tidigt upptäcks.
Något som inte var avsikten med undersökningen men som kunde konstateras av resultatet,
var att Typkonstruktion 2 var mer fördelaktig ur ett kostnads- och miljöperspektiv då en
vattenskada behöver åtgärdas. En trolig orsak till detta är att det krävdes i snitt mer utbyte
av skadat material för Typkonstruktion 1, som i snitt krävde att 14,78 kg/m2 material
behövde bytas ut för att åtgärda en vattenskada. Detta kan jämföras med Typkonstruktion 2
som krävde utbyte av material motsvarande 9,28 kg/m2. Det är dock viktigt att ha i åtanke
att detta endast är ur ett skadeperspektiv och inte ur ett livscykelperspektiv, då till exempel
miljöpåverkan för tillverkning av de flesta betongkonstruktioner (Typkonstruktion 2) i de
flesta fall är större än för träkonstruktioner (Typkonstruktion 1)
Vi vill avsluta diskussionsdelen av detta examensarbete med att konstatera att en stor del av
upptäckterna i detta arbete inte är några nya upptäckter generellt, utan har konstaterats i
tidigare arbeten eller inom andra områden. Under avsnitt 4.2 Fuktskadeförebyggande
åtgärder så presenterade vi ett puzzel, i Figur 33, som representerade vår tolkning på vad
som krävs för att åstadkomma ett vattensäkert kök. Idén bakom illustrationen kom från en
skrift vid namn Några tankar i kammaren om byggerfarenheter (Öhrström, 1990), där Nils

Öhrström, tidigare kvalitetschef på Skanska i Stockholm, delar med sig om sina erfarenheter
i branschen. Under avsnittet angående våtrum så presenterar han lösningen till säkra våtrum
i form av ett puzzel, som presenteras i Figur 39, och den visar att det inte är en stor skillnad
på vad som ansågs viktigt för 30 år sedan till skillnad från idag.

Figur 39, Puzzlet för Säkra våtrum. Illustrerad i Några tankar
i kammaren om byggerfarenheter (Öhrström, 1990),
(återskapad illustration av figuren i skriften).

Detta examensarbete hade som syfte att undersöka vad som är orsaken bakom de ökande
vattenskadorna i kök; Se vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att förebygga, eller
minimera omfattningen av vattenskador; Undersöka vad de ekonomiska och miljömässiga
konsekvenserna av en sådan skada blir och försöka få fram riktvärden i form av kr/m 2 och
kgCO2e/m2. Efter tio veckors arbete så har vi kommit fram till följande slutsatser:
Att ökningen av antalet vattenskador i stor utsträckning beror på en ökad användning
av utrustning som är kopplat till trycksatta ledningssystem. Dessa riskerar att orsaka
vattenskador på grund av läckage, men bidrar även till fler kopplingar än tidigare
och därmed ökad risk för vattenskador orsakad av ledningssystem och utförande fel.
Även att kyl- och frysskåp är en stadigt ökande skadeorsak. Vår hypotes är att det
troligen är de mer moderna modellerna med inbyggd ismaskin och/eller vattentapp
som är orsaken bakom ökningen.
Att det finns goda möjligheter att förebygga vattenskador i kök med kända
tillgängliga medel och teknik som är ekonomisk motiverbara i kombination med
fackmannamässigt utförande.
Att de cirka 8010 skadorna i kök som presenteras i Vattenskadeundersökningen
2019 skulle kosta cirka 450 000 000 kr åtgärda, eller ca 56 000 kr/st.

Att åtgärdskostnaden för en vattenskada i ett genomsnittligt kök, enligt vår
undersökning, ligger i snitt på 2800 kr/m2.
Att det i snitt kostar mindre att åtgärda vattenskador för platta på mark än krypgrund.
Att genomsnittliga koldioxidbelastningen för vattenskador på krypgrund är högre än
för platta på mark.
Att de cirka 8010 skadorna i kök som presenteras i Vattenskadeundersökningen
2019 skulle resultera i en koldioxidbelastning på cirka 1940 ton CO2e, eller cirka
242 kgCO2e/st.
Att koldioxidbelastningen för en vattenskada i ett genomsnittligt kök, enligt vår
undersökning, ligger i snitt på cirka 12 kgCO2e/m2.

Under rapportens genomförande väcktes många intressanta frågeställningar som tyvärr inte
kunde undersökas vidare på grund av rådande avgränsningar och tidsbegränsning. Nedan
listas de frågeställningar som kan vara lämpliga att undersöka vidare.
Utrustning står för en stor andel av vattenskador i kök, en översiktlig undersökning
som utfördes i rapporten tyder på att många kyl- och frysskåp med ismaskin eller
vattentapp inte uppnår kraven för tappvatteninstallationer enligt BBR 6:625
Utformning utan att en tryckbegränsandeventil installeras. Det hade varit av intresse
att undersöka det statiska vattentryckförhållandet i svenska ledningssystem i
jämförelse mot andra europeiska länder samt hur annan utrustning i köket förhåller
sig till kraven för tappvatteninstallationer. Vidare bör det undersökas hur stor andel
av utrustning som vållade skada kombinerades med en tryckbegränsande ventil.
Undersökningen i denna rapport grundar sig i teori baserat på skadestatistik, de
vanligaste förekommande konstruktionerna och genomsnittlig uppskattning av
köksutrymmets storlek, utan hänsyn till skada vållat på angränsande utrymmen eller
påverkan som skadan har på öppna planlösningar. Det hade varit av intresse att
analysera verklig skadestatistik från försäkringsbranschen på skador orsakade i kök
och utföra samma beräkningar avseende ekonomi och miljö, för att få en bredare
uppfattning av konsekvensen av vattenskador i kök samt jämföra resultatet med
resultat från denna rapport.
Under rapportens utförande fördes många samtal med sakkunniga inom branschen,
ett ämne som kom på tal var konflikten mellan estetik och vattensäkert utförande
samt konsumenters prioriteringar. Det hade varit intressant att utföra en enkätstudie
med frågor fokuserade på:
-

Kökskonsumenters prioriteringar mellan estetik och vattenskadesäkra
åtgärder.

-

Kunskapsläget hos konsumenter avseende köket som hushållets mest
skadedrabbade utrymme.

-

Kännedom om tekniska lösningar för att förebygga vattenskador i kök.

Vidare hade det varit intressant att undersöka konsumentens uppfattning om
åtgärdskostnader och miljöbelastning för vattenskador i kök, och hur dessa skulle
prioritera om de fick kännedom om risker och konsekvenser som en vattenskada i
kök kan medföra.
En ursprunglig idé som fick prioriteras bort var att undersöka gällande regelverk och
branschregler för att dra en slutsats om dessa var tillräckligt stränga, eller om de
behövde ändras för att vända skadetrenden i kökets utrymme. Kraven på tvättstugor
enligt BBR är högre än i kök trots att antalet produkter som kräver ständigt
vattentryck i kök ökar på grund av moderniseringar. Även vattenförbrukningen är
20 procentenheter högre än i en tvättstuga. Det hade varit intressant att undersöka
varför Boverket inte har samma krav på kök som på tvättstugor.
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Ekonomisk sammanställning utförda MEPS-kalkyler.
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