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Förord 
Vi som skrivit och ställt samman detta arbete vill tacka alla de som på olika sätt har hjälpt oss genom 

att ställa sin erfarenhet och sina kunskaper till förfogande. Vi nämner nu inga namn, särskilt som ett 

stort antal faktiskt fått löfte om att vara anonyma, men utan ert bistånd hade vi inte kunnat få fram 

det material som vi presenterar här. 

 

Slutrapporten grundar sig på följande bilagor: 

Bilaga 1: Utvärdering av enkät om vattenskador till ägare av flerbostadshus 

Bilaga 2: Intervjuer med bostadsbyggare 

Bilaga 3: Data om skador och skadekostnader från Svensk försäkring och MEPS 

Bilaga 4: Data om vattenskador från försäkringsbolagens skadehandläggare 

Bilaga 5: Jämförelse mellan vattenskador i Sverige och Norge 
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1. Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Boverket att kartlägga byggskador vid nybyggnad eller renovering av 

byggnader. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och 

samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Som en del i arbetet har Boverket anlitat 

avdelningen för byggnadsteknik på KTH för att undersöka vattenskadornas del av 

byggskadeproblematiken. Med vattenskador avser man skador orsakade av utströmning av vatten från 

rörinstallationer och vattenläckage genom tätskikt i våtrum. 

Arbetet består av fyra delar med var sin rapport: 

Bilaga 1: Utvärdering av enkät om vattenskador till ägare av flerbostadshus 

Bilaga 2: Intervjuer med bostadsbyggare 

Bilaga 3: Data om skador och skadekostnader från Svensk försäkring och MEPS 

Bilaga 4: Data om vattenskador från försäkringsbolagens skadehandläggare 

Denna rapport innehåller sammanfattningar av dessa arbeten samt en diskussion kring vattenskador 

och deras betydelse. 

Om författarna: 

Folke Björk är professor i Byggnadsteknik på KTH-och undervisar och forskar om god byggteknisk 

funktion 

Rolf Kling har stor erfarenhet av arbete med vattenskador inom VVS-företagen. Har arbetat med Säker 

vatten, Vattenskadecentrum och Nordiska Vattenskaderådet 

Karl-Eric Larsson har arbetet som byggskadechef på Folksam där han var ansvarig för Folksams 

kalkylprogram för byggskador. Har också arbetet med skadeförebyggande arbete med inriktning mot 

vattenskador.  

Hans Lind är nationalekonom och professor i Fastighetsekonomi, med stort engagemang i frågor som 

rör ekonomi och förvaltning i bostadsbolag 

 

2. Vad menas med vattenskador? 
Vattenskador som diskuteras i detta arbete är skador som orsakas av vatten i flytande form. Själva 

skadorna kan vara skadade material eller biologiska skador som uppkommer när detta vatten finns på 

särskilda ställen i en byggkonstruktion. Skadorna kan vara en del i en process som gör byggnaden 

obrukbar om de inte åtgärdas. Exakt vilka problem som uppkommer är mycket beroende av det 

enskilda fallet men det kan röra sig om sådant som gör att byggnaden så småningom förlorar sin 

hållfasthet, sådant som gör att byggnaden blir ohälsosam att vistas i och sådant som gör att 

byggnadens inredning, golv, väggar snickerier blir förstörda. 
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2.1. Skadeprocesser 
När försäkringsbranschen och branschföreningen Vattenskadecentrum beaktar vattenskador så 

koncentrerar man sig på vissa processer av skador.  

Utströmmande vatten under tryck: Det betyder att det av någon anledning uppstår en skada på ett 

ledningssystem för vatten under tryck. Det kan vara kallt eller varmt tappvatten, och det kan också 

vara olika typer av utrustningar som är beroende av att få vatten. Exempel är diskmaskin och 

tvättmaskin. När läckor uppstår i värmesystem så strömmar också vatten ut under tryck. 

Utströmmande vatten under självfall: Det betyder att flytande vatten rinner ut i byggnaden eller 

byggkonstruktionen på ett eller annat sätt. Det kan vara att avloppsledningar läcker eller att de är 

tilltäppta. Det kan också vara att vatten rinner ut från ett större kärl, till exempel ett akvarium. 

Läckande tätskikt kan bara inträffa i sådana utrymmer där det finns tätskikt. Det handlar framför allt 

om våtutrymmen för bad eller dusch och om teknikutrymmen i vissa byggnader, framför allt i småhus. 

I flerbostadshus kan stora mängder vatten rinna i tvättstugor. Även i småhus är tvättstugor en känslig 

plats, särskilt som ofta varmvattenberedare och också annan maskinutrustning, så som värmepumpar 

ofta finns där. Orsaken till att tätskikten finns är att de är en del i ett skydd mot utströmmande vatten 

i sådana utrymmen där utströmmande vatten bör förekomma. Exempel på detta är att en skarv i en 

våtrumsmatta är otät, att fuktspärren under ett klinkergolv inte är vattentät eller att anslutningen 

mellan golvets tätskikt och en golvbrunn inte är tät. För att problem ska uppstå måste svagheten i 

byggkonstruktionen kombineras med faktisk förekomst av rinnande vatten. 

Något som inte tillhör vattenskadorna är fuktskador som orsakas av till exempel kondens. Här gäller 

det processer som har att göra med att vattenånga i luften kondenserar i olika känsliga områden i en 

konstruktion med skador som följd. Sådant beaktas inte i detta arbete. 

Sådana skador som relaterar till läckage av vatten från nederbörd eller grundvatten i tak, väggar eller 

grunder, eller andra processer av detta slag tas inte heller med här. Vatten från släckning av eldsvådor 

tas inte heller med. 

En annan aspekt på skadeprocesserna är att de kan vara snabba eller långsamma. När stora mängder 

vatten rinner ut, till exempel genom en brusten rörkoppling så uppstår genast en situation som 

uppenbart kräver en åtgärd. En långsam skada är en sådan som inte märks så tydligt, till exempel ett 

läckande tätskikt under ett klinkergolv i en dusch. Mängden läckande vatten är tämligen liten och 

processen kan pågå under lång tid utan att en åtgärd verkar vara nödvändig. Ett litet läckage i en 

koppling mellan rör eller vid en korrosionsskada kan också leda till en långsam skada. 

 

2.2. Aspekter på vattenskador som studeras i denna rapport 
Det finns många saker att notera i de data som presenteras i bilagorna. Här ges sammanfattningar eller 

diskussionsavsnitt ur dem. 

Bilaga 1: Utvärdering av enkät om vattenskador till ägare av flerbostadshus. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bostadsbolagen ser vattenskadorna som en fråga av stor betydelse 

för förvaltningen och som beaktas högt upp i bolagens organisation. Det är vanligt att avdela personer 

med särskilt ansvar för frågor kring vattenskador. Kostnaderna för enskilda vattenskador ligger ofta i 

spannet 80 000 till 133 000 kr, men kan ibland bli ännu högre. Fördelat på lägenhet och år så 
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förekommer ofta kostnader på uppemot 1800 kr per lägenhet och år inom bolagen, och ibland ännu 

högre. Eftersom enskilda skador kostar så pass mycket så har varje skada som undviks stor betydelse. 

När det gäller orsaken till vattenskadorna så visar det sig att korrosionsskador, skador på vatten och 

avlopp i kök samt golvbrunnar i våtrum drabbar en mycket stor del av bostadsbolagen. Även tätskikt i 

våtrum, ledningar i våtrum, läckage i radiatorer och problem med ledningar i våtrum är sådant som 

drabbar många bostadsbolag. Det är också värt att påpeka att ett problem som är viktigt för 20% av 

bostadsbolagen fortfarande är ett stort problem. 

Den åldersklass av byggnader som framstår som med mest problem är byggnader från 1960- och 

1970tal. 

Det normala är att bostadsbolagen använder branschregler för att minska risken för vattenskador. 

Alla de mindre bostadsbolagen har försäkringar som täcker skador från läckage av utströmmande 

vatten eller läckande tätskikt. En tredjedel av de största bolagen har valt att inte ha försäkring och cirka 

10 % av bolagen i de två mellanstora kategorierna. 

Bilaga 2: Intervjuer med bostadsbyggare 

Även om de två intervjuade anonyma flerbostadsbyggarna arbetar på olika sätt så har de mycket 

likartade erfarenheter när det gäller vattenskador. Trycksatta kopplingar har svaga punkter både i 

materialhantering och tekniskt utförande. Man går in för att ha alla kopplingar i speciella 

kopplingslådor. Även avloppen ser man som något som medför problem. När det gäller golvbrunnar 

så har man kommit framåt. Allmänt går man in för att följa Säker Vattens Branschregler.  

De två småhusproducenterna har ganska olika upplägg för sin affär. Den ena har ambitioner att göra 

sin produkt vattensäker och ställer krav på auktoriserade entreprenörer. 

Den andra har huvudsakligen överlåtit ansvaret för vattensäkerheten till den byggentreprenör som 

monterar huset. Det finns dock viss omsorg om vattensäkerheten vid projektering och vid kontakt med 

kunderna, genom att ge rekommendationer när kunderna önskar planlösningar som är allt för svåra 

att kombinera med ett vattensäkert utförande. 

Ett påpekande är att trenden är att vattenskadorna minskar. Det är dock tydligt att arbetet med att 

undvika vattenskador är något som kräver engagemang och att åtgärderna för att återställa nya hus 

med vattenskador är något som kräver en hel del resurser. 

Bilaga 3: Data om skador och skadekostnader från Svensk försäkring och MEPS 

Sannolikheten för att en bostad drabbas av vattenskador har inte förändrats särskilt mycket under 

2000-talet. Situationen har inte förbättrats. 

Kostnaderna för skador i fast penningvärde har ökat under den senaste 25-årsperioden. 

Avskrivningarna på grund av byggnadens ålder får snart stor betydelse för kundens kostnader för 

reparation av en vattenskada. 

När ett ovanligt kallt år inträffar så får det stor betydelse för antalet skador. En reflektion är att om två 

kalla år inträffar i streck så kommer de känsliga delarna troligen att skadas redan det första året och 

situationen jämnar ut sig under år två. 
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Bilaga 4: Data om vattenskador från försäkringsbolagens skadehandläggare 

Genomgången av denna statistik motiverar några reflektioner. 

Tätskikt i våtrum är en mycket viktig skadeorsak. Det finns mycket goda skäl att fortsätta att arbeta 

med att göra dem säkrare. 

Arbetsutförande framkommer som en viktig skadeorsak. Här finns skäl att arbeta med 

kompetensutveckling så att riskerna för skador blir mindre. 

Att det finns så pass många frysskador tyder på att det finns en hel del av brister i förläggningen av 

rörsystem och även brister i klimatskärmen. Orsaker till dessa brister kan främst sökas projektering 

och arbetsutförande. 

Korrosion är en viktig skadeorsak för ledningssystem. Detta bör vara en fråga relaterad till 

underhållsplaneringen. Det kan också behövas metoder för att undersöka om byggdelar har drabbats 

av korrosion så att de kan bytas och åtgärdas innan en skada uppkommer. 

Det visar sig att vissa utrustningar och byggkomponenter håller ganska länge innan de drabbas av 

skador. Denna statistik bör kunna användas för underhållsplanering. 

 

Jämförelser mellan rapporterna: 
I våra delrapporter presenteras data som kommer från källor som är helt oberoende av varandra. Här 

Det är intressant att jämföra dem på några punkter. 

 

Kostnad för en vattenskada: 

Enligt Bilaga1: Utvärdering av enkät m vattenskador till ägare av flerbostadshus: 

Medelvärdet på kostnad för en skada blir 59754 kr 
Medelkostnaden per lägenhet för hela lägenhetsbeståndet blir 1025 kr 
Antalet bostäder per skada: 59 
De viktigaste skadetyperna är: 
Skador i våtrum:  tätskikt, golvbrunn och ledningar 
Skador i kök:  vatten och avlopp, och diskmaskin 
För övrigt: Korrosionsskador 
 

Enligt bilaga 2: Intervjuer med bostadsbyggare 

De viktigaste skadetyperna i nya hus är: Läckage från tappvattenledningar 
Skador i våtrum: Problem med tätskikt och golvbrunnar 
För övrigt: Frysskador, problem med bakfall eller läckor i avloppsledningar 
Typisk kostnad får reparation av skada: 150000 kr 
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Enligt bilaga 3: Data om skador och skadekostnader från Svensk försäkring och MEPS: 

De viktigaste skadorna är i Kök, Bad/Dusch, och Annat utrymme 
Ersättningsbelopp per skada: 
Villa: 44000 kr. 
Antalet bostäder per skada: 
Villa: 1 på 50 
Flerbostadshus: 1 på  90 
 

Enligt Bilaga 4: Data om vattenskador från försäkringsbolagens handläggare 

Vattenledningar orsakar ofta av vattenskador, och då är orsaken ofta korrosion. 
Frysskador är också ganska ofta förekommande. 
Värmesystem ger också ofta vattenskador, med orsaken korrosion. 
 

3. Konceptuell analys av vattenskador 
I denna sammanfattande rapport gör vi ett försök till en konceptuell analys av vattenskadornas orsaker 

och vad de kan leda till. 

Orsakerna till att vattenskador uppkommer kan vara komplexa. De inbegriper både sådant som 

inträffade under byggprocessen och som på ett eller annat sätt kan skyllas på byggherre, sådant som 

har med förvaltningen av byggnaden att göra och som på ett eller annat sätt kan skyllas på 

fastighetsägaren och sådant som har med aktiviteterna i fastigheten att göra och som på ett eller annat 

sätt har med byggnadens brukare att göra. I vissa fall är byggherre, fastighetsägare och brukare samma 

person och i andra fall, faktiskt de allra flesta, så är det olika parter. 

I sådana fall där den som kan påverka om en skada uppkommer är någon annan än den som drabbas 

av skadan så är risken för problem särskilt tydlig. 

3.1. Genomgång av tänkbara orsaker till vattenskador 
Vid en diskussion kring vattenskador är det nyttigt att göra en konceptuell analys kring sammanhangen 

för deras orsaker. Nedan följer ett försök till en sådan analys. Under rubrikerna A till M beskrivs ett 

antal sammanhang som kan resultera i vattenskador. Sedan beskrivs hur dessa sammanhang är 

relevanta för småhus och flerbostadshus av olika ålder och med olika kategorier av ägare. 

A: Utrustning håller inte så länge som förväntas 

Exempel på detta är blandare, eller kopplingar under en diskbänk som läcker trots att de är 

nyinstallerade. Det kan också gälla tätskikt som läcker trots att de är nya. Orsaker till detta står att 

finna i punkter nedan. När vattenskador sker i nybyggda hus så ska kostnader och åtgärder regleras 

genom avtalen mellan byggherre och entreprenör, eller enligt konsumenttjänstlagen om det gäller en 

privatkund. De syns därför inte i försäkringsbolagens statistik. 

B: Underhållsplanen är inte tillräckligt bra 

Installationer eller tätskikt går sönder efter att ha tjänat under en normal livslängd. Detsamma gäller 

om skador uppstår då vitvaror i hemmen gått sönder. Det kan vara diskmaskiner, tvättmaskiner, 

kylskåp och frysar som läcker vatten efter en lång tids användning. Fastighetsägaren har inte vidtagit 

åtgärder i tid pga en underhållsplan som inte är tillräckligt bra, eller på grund av att underhållsplanen 

visserligen finns men inte tillämpas. Ett problem i sammanhanget är de fall när det råder osäkerhet 



8 
 

kring vad som är en normal livslängd. För vissa typer av utrustning, t ex diskmaskiner, tvättmaskiner 

och varmvattenberedare finns normalt ingen underhållsplan. De byts när de går sönder vilket ofta 

innebär att problemet upptäcks genom att vatten strömmar ut. 

C: Hantverkare som gjort installationer hade inte nödvändig kompetens. 

Fastighetsägaren (eller tidigare fastighetsägare) har anlitat hantverkare som inte har nödvändig 

kompetens. Detta kan till exempel handla om felaktigt montage av kopplingar eller montage av fel typ 

av kopplingar så att ledningen efter en tid börjar läcka. Det finns branschregler och 

kvalitetssäkringssystem genom till exempel Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådets 

Branschregler för Våtrum, GVKs Branschregler Säkra Våtrum och regler från Måleribranschens 

våtrumskontroll.  När dessa tillämpas så ska de resultera i vattensäkra resultat. Dessa system innehåller 

krav på utbildning av entreprenören, tekniska krav på material och utförande, och krav på 

dokumentation. 

D: Hantverkare som gjort installationen hade nödvändig kompetens men har av olika 

skäl slarvat. 

Ägaren (eller tidigare ägare) har anlitat hantverkare som rent formellt har nödvändig kompetens men 

som av olika skäl slarvat vilket lett till läckage så måste förklaringen sökas på annat håll än i 

kompetensen. En orsak till detta som kommit fram i undersökningen är att det kan uppstår problem i 

samband med att en underentreprenör håller på att gå i konkurs. 

E: Ägaren har medverkat till undermåliga arbeten 

Att fastighetsägaren eller dennes "kompisar", gjort arbeten som visat sig inte hålla måttet är en 

allvarligare variant på när problemen när arbete utförs av hantverkare som inte har kompetens. 

F: Byggvaror eller insatsvaror av undermålig kvalitet eller felaktig typ har använts 

Byggherren kan ha valt utrustning (eller insatsvaror) av sämre kvalitet som kan gå sönder tidigt. Det 

kan också hända att den som gjort det slutgiltiga materialvalet inte har tillräcklig kunskap. Rör eller 

tätskikt håller inte tillräckligt hög kvalitet t ex när det gäller tryckhållfasthet eller täthet. En svårighet i 

detta sammanhang är när det sker att produkter kombineras som inte passar ihop Det kan vara 

felaktiga kombinationer av material t ex tätskikt och lim eller rör och kopplingar. Det kan också finnas 

rena materialfel i leveransen från tillverkaren, även om det sannolikt är ovanligt. Att material av 

undermålig kvalitet används kan förklaras av en kombination av okunnighet och önskan om att få 

bättre ekonomi i projektet. Det kan hända att tillverkare eller leverantörer av produkter lanserar 

”smarta produkter” som sänker inköps- eller monteringskostnaderna men som inte håller måttet. De 

flesta installations- och tätskiktslösningar som används omfattas av krav på kvalitet och utförande i 

branschreglerna.  

G: Riskabla tekniska lösningar 

Byggherren har valt en mer riskfylld teknisk lösning: Exempel på detta finns är golvbrunn nära vägg, 

s.k. designgolvbrunn. Det kan också gälla trycksatta rör som är inbyggda och dolda och där läckor av 

olika slag blir svåra att se innan de orsakat större skador. 

H: Dåligt genomfört underhåll 

Fastighetsägaren har utfört arbeten som inte håller tillräcklig kvalitet eller som inte tillräckligt bra 

anpassats till huset. Det kan till exempel gälla våtrum eller kök. Detta kan hänga samman med att 
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fastighetsägaren själv gör arbetet eller att denne väljer en entreprenör som inte har tillräcklig kunskap. 

Det kan få till följd att utförandet inte håller tillräcklig kvalitet eller inte anpassats tillräckligt bra till det 

befintliga huset.  

I: Problem relaterade till bygghandlingarna 

Bygghandlingarna håller inte tillräcklig kvalitet vilket kan resultera i skador. Antingen under bygg- eller 

garantitiden eller i ett senare skede när ett vattenläckage kan orsaka onödigt stora skador. Det är 

viktigt att kraven i en byggentreprenad formuleras på ett sådant sätt att byggnaden får en god 

funktion.  

J Entreprenadkontroller eller uppföljning av kontrollplan görs inte tillräckligt bra. 

Det är Byggherrens ansvar att kontrollera ett bygge och det byggda huset, normalt med hjälp av en 

besiktningsman. Detta är en viktig del av en byggentreprenad och har stor betydelse för byggnadens 

framtida funktion. 

K Brukaren av byggnaden hanterar den på ett oförsiktigt eller oförutsett sätt 

En ovarsam brukare av en byggnad kan orsaka betydande skador. Byggnader som med säkerhet 

kommer att användas av ovarsamma brukare måste utformas på ett mycket robust sätt. 

L Brukaren av byggnaden är inte uppmärksam på att en skadeprocess är på gång 

Fastighetsägaren kan inte själv alltid veta vad som händer i huset utan behöver hjälp av de boende. De 

boende kan hjälpa till att rapportera problem innan de leder till skador. Detta ligger naturligtvis också 

i de boendes intresse eftersom det är de som berörs av olägenheten av vattenskadan. 

M Brukaren av byggnaden råkar ut för en olycklig omständighet utanför egen kontroll 

Det kan alltid ske att riskfyllda situationer uppkommer som plötsliga oförutsedda händelser. Det gäller 

att den boende snabbt rapporterar om händelsen och själv agerar så att risken för skada begränsas. 

Även fastighetsägaren måste agera snabbt. 
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3.2. Vilka är sammanhangen bakom skadorna i olika kategorier av byggnader? 
Hur olika kategorier av byggnader kan tänkas drabbar av vattenskadorna sammanfattas i tabellen 

nedan. Vi skiljer här på äldre och nyare enfamiljshus, äldre och nyare bostadsrätter och äldre och nyare 

hyreshus. En kommentar kring sammanhangen följer nedan 
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A: Utrustning håller inte så länge som förväntas X X X X X X  

B: Underhållsplanen är inte tillräckligt bra X  X X  X  

C: Hantverkare som gjort installationer hade inte 
nödvändig kompetens. 

X X X X X X  

D: Hantverkare som gjort installationen hade nödvändig 
kompetens men har av olika skäl slarvat. 

X  X X X X  

E: Ägaren har medverkat till undermåliga arbeten X  X X    

F: Byggvaror eller insatsvaror av undermålig kvalitet eller 
felaktig typ har använts. 

 X X X X   

G: Riskabla tekniska lösningar  X X X X  X 

H: Dåligt genomfört underhåll X  X  X X  

I: Problem relaterade till bygghandlingarna  X X     

J Entreprenadkontroller eller uppföljning av kontrollplan 
görs inte tillräckligt bra.. 

  X X X  X 

K Brukaren av byggnaden hanterar den på ett klumpigt 
eller oförsiktigt sätt 

X X X X X X X 

L Brukaren av byggnaden är inte uppmärksam på att en 
skadeprocess är på gång 

X X X X X X X 

M Brukaren av byggnaden råkar ut för en olycklig 
omständighet utanför egen kontroll 

X X X X X X X 

 

Ägda äldre enfamiljshus 

Den som äger en villa har stor frihet i hur underhåll, skötsel och drift ska utföras. Här finns möjligheter 

för villaägaren att själv göra arbeten i byggnaden, eller att anlita hantverkshjälp som är mer eller 

mindre skicklig. En villaägare har i och för sig mycket starka incitament att underhålla sin byggnad, men 

kan också ha ekonomiska begränsningar som gör att det som borde göras inte blir gjort, eller blir gjort 

på ett dåligt sätt. 
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Ägda nyare enfamiljshus 

Nyare enfamiljshus är i de flesta fall byggda av en husproducent som också i många fall har varit med 

och utvecklat själva området där villan står. Villans förste ägare kan i dessa fall visserligen vara 

byggherre, men ändå ha haft ganska liten kontroll över byggprocessen och byggnadens kvalitet. Detta 

beror på att företaget som producerat villan har en byggprocess som byggherren i stort sett inte kan 

påverka. Dessutom är den privatperson som ”bygger” en ny villa i allmänhet inte kunnig i styrning av 

byggprocessen. Villaägaren tar också över tekniska system som i vissa fall är svåra att förstå, vilket i sin 

tur även ökar riskerna. 

 

Äldre bostadsrätter – de gemensamma delarna 

Styrelsen i en bostadsrättsförening består i de flesta fall av representanter från de boende. Styrelsen 

har därför normalt ingen särskild utbildning för att förvalta ett hus. Detta gör att det finns särskilda 

risker att styrelsen kan ha svårt att bedöma en hantverkares kompetens eller att de kontrakt som skrivs 

för reparation och underhåll har brister. Detta gäller främst de gemensamma utrymmena och 

anläggningarna i fastigheten. De tekniska systemen i flerbostadshus är mycket svåra att förstå för den 

som inte har rätt teknisk kompetens och det medför risker. I många fall tar styrelsen professionell hjälp 

för underhållsplanering och förvaltning av organisationer som t ex SBC, HSB eller Riksbyggen. Detta 

bör minska riskerna. 

 

Äldre bostadsrätter – enskilda lägenheter 

Ägarna till lägenheter i bostadsrättsföreningar har stora möjligheter att själva bestämma om 

underhållet. Detta är en frihet som också medför en hel del av ansvar, särskilt som en vattenskada i en 

lägenhet kan medföra skador också på grannarnas lägenheter och på själva byggnaden. De flesta 

boende har ingen utbildning när det gäller fastighetsskötsel och risken för misstag är betydande. 

Vattenskadorna är ofta relaterade till installationer av teknisk utrustning och till tätskikt av olika slag 

inne i bostäderna. Detta är just de delar som också de boende brukar ha egen rådighet över i sina 

lägenheter. Det kan finnas anledning att i bostadsrättsföreningens stadgar beskriva vad 

bostadsrättsinnehavaren inte får göra utan styrelsens godkännande. Det kan t ex vara ombyggnad av 

badrum eller kök där föreningen kan ha krav på ett fackmässigt utförande och på särskild kompetens 

hos entreprenören. Det kan också innefatta att bostadsrättsinnehavaren visar upp intyg på att tätskikt 

och installationer är utförda fackmässigt av godkända entreprenörer. Vid installation av diskmaskin 

kan styrelsen kräva att maskinen är placerad på vattentätt underlag och att vattenanslutningen har en 

synlig avstängningsanordning. För installation av tvättmaskin och vattenansluten kyl eller frys kan man 

ha liknande krav. 

 

Nyare bostadsrätter 

När det gäller nyare bostadsrätter så finns ingen större anledning att skilja mellan enskilda och 

gemensamma utrymmen eftersom de boende sannolikt inte har hunnit göra några större renoveringar 

i sina lägenheter. En särskild risk är att de komplicerade tekniska system som finns i nyare 

flerbostadshus kan komma i händerna på amatörer som inte förstår hur de ska skötas och som därmed 

kan orsaka en hel del olägenheter och även skador. 
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Processen för etablering av en bostadsrättsförening innebär vanligen att byggherren som utvecklar 

bostadsrättsprojektet överlåter fastigheten till en bostadsrättsförening efter byggfasen. Det är då 

viktigt att styrelsen genast skapar en god praktik när det gäller skötsel och underhåll av byggnaden och 

dess tekniska system. Det behövs väl fungerande drift- och underhållsinstruktioner. En idé är att ge en 

utbildning/genomgång på plats av husets tekniska system och DoU-instruktionerna. Det är viktigt att 

veta vad som de boende kan klara av själva och vad de absolut ska begära hjälp med. De behöver också 

veta hur de hittar kompetenta entreprenörer för skötsel av husets tekniska system. 

 

Äldre hyreshus 

Allt eftersom tiden går så behöver byggnaderna underhåll som medför kostnader för fastighetsägaren. 

Det kan hända att ägaren väntar med nödvändigt underhåll. Fastighetsägarens ekonomiska situation 

har stor betydelse för möjligheterna till underhåll. Ett äldre hus har också en historia av mer eller 

mindre lyckade renoveringar. Vissa av dem kanske gjordes innan det ens fanns några branschregler. 

 

Nyare hyreshus 

Byggherren har många utmaningar och byggprocessen är komplicerad. Flera olika faktorer kan 

resultera i att en ny byggnad inte motsvarar förväntningarna. När det råder brist på kompetens och 

arbetskraft i olika segment av marknaden så kan riskerna bli större. När byggherren räknar med att 

också bli fastighetsägare så finns ett starkt incitament för denne att få en byggnad med säker funktion. 

 

Beträffande byggnadens brukare 

Oavsett byggnadskategori så är risken stor att byggnadens brukare orsakar problem på ett eller annat 

sätt. Oförsiktighet, ouppmärksamhet och olyckliga omständigheter, är de nyckelord som de tre 

kategorierna K, L och M ovan kan sammanfattas med. Eftersom det är de boende som i första hand 

blir berörda av vattenskadorna så borde de vara motiverade att skydda byggnaden. I flerbostadshus är 

det viktigt att de boende vet vilka de ska vända sig till när något händer som har med vattenskador att 

göra. Det gäller också att de behöver ha kännedom om vilka indikationer på vattenskador som kräver 

uppmärksamhet. Detsamma gäller naturligtvis även de som bor i småhus. 

 

4. Åtgärder 
Åtgärderna kan struktureras både direkt utifrån orsakerna men också utifrån vem som ska 

vidta åtgärderna. Här kommer det primärt att fokuseras på vem som kan göra vad. 

 

Ägare av äldre hus 

Det bör alltid finnas en underhållsplan som ägaren eller styrelsen följer upp regelbundet.  

Ägaren kan ta hjälp av en sakkunnig för att upprätta planen. För att göra inspektioner och olika 

överväganden kan det också behövas hjälp av experter. I BRF:er bör det finnas regler (i 

stadgarna) för vad bostadsrättsinnehavaren får göra och vad som kräver godkännande av 

styrelsen.  
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Oavsett om det är egnahem, bostadsrättsföreningar eller ägda hyreshus borde skadornas 

antal och omfattning kunna minskas om det görs regelbundna inspektioner.  

För hyreshus och bostadsrättsföreningar handlar det då både om ledningar i gemensamma 

utrymmen och ledningar inom de enskilda lägenheterna. Det finns t ex bostadsrättsföreningar 

som inspekterar alla lägenheter varje eller vartannat år (eller med längre intervall) bl a för att 

se att inte lägenhetsinnehavaren gjort otillåtna installationer eller att det finns problem som 

kan leda till skador för grannar eller för hela föreningen. 

Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar, men även ägare till små hyreshusbestånd, kan 

behöva hjälp med någon form av checklista- och när det gäller inspektioner kan 

försäkringsbolagen driva på och hjälpa till (se nedan). 

Det kan noteras att vattenskadorna verkar vara ett något allvarligare problem i större företag 

och det kan tyda på att man i de större företagen inte har möjlighet att ha den bästa kontroll 

på statusen i alla sina byggnader.  

 

Byggherrar (nybyggnad och större renoveringar) 

Det finns ett regelverk rörande både utformning och besiktningar och om vilken kompetens 

som de som utför vissa arbeten ska ha. Ser vi orsakerna ovan handlar det delvis om att 

byggherren inte haft tillräcklig kontroll och det kan t ex diskuteras om arbeten ska 

dokumenteras på bättre sätt, t ex genom fotografering och filmning. Uppgifter om vem som 

gjort vad kan behöva samlas in mer systematiskt och lagras. 

Det finns i den allmänna debatten en diskussion om risker för kvalitetsproblem när byggherren 

är någon annan den kommande fastighetsägaren, t ex fastighetsutvecklade som bygger 

bostadsrätter, Det kan också vara problem när besiktningsmännen står för nära byggherren. 

Regelverket kring krav på den som gör besiktning och hur den ska utses kan behöva ses över. 

I bostadsrättsföreningar kan det också handla om att det borde finns en oberoende 

representant i interimsstyrelserna som är med under byggprocessen, och kan bevaka att inte 

alltför riskfyllda lösningar väljs (se Anund-Vogel, Lind och Lundqvist 2017)1.  

I enkät och intervjuer framkom också att återföring av erfarenheter från förvaltning till 

nybyggande kan brista, och en mer systematisk sådan återföring blir då viktig. Här kan också 

branschorganisationer spela en viktig roll: se avsnitt 4.2.5 nedan. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 "Att styra allmänningar – en studie av svenska bostadsrättsföreningar" Ekonomisk Debatt, årg 46,nr 2, s 55-67- 
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Försäkringsbolag 

Försäkringsbolagen kan vara mer aktiva i flera olika skeden, även om man gör mycket redan 

idag.  

I samband med försäkring av nybyggnad – men även vid ägarbyten - kan man mer aktivt 

bevaka att inte riskfyllda konstruktioner valts och att det byggts på sätt så att vattenskador 

upptäcks tidigt (se vidare om staten nedan).  

När det gäller äldre hus kan man tänka sig att försäkringsbolagen driver på när det gäller 

inspektioner och uppföljning, särskilt för egnahem och bostadsrättsföreningar. Det skulle 

kunna skickas automatiska mail med checklistor och uppmana villaägaren och 

bostadsrättsföreningen att kontrollera sina byggnader. Det kan även finnas information om 

normala livslängder och när det är aktuellt att vara extra vaksam, och vilka skador som är 

vanligast.  

Man kan även tänka sig ekonomiska incitament där den som gör inspektioner regelbundet 

med auktoriserade företag får en rabatt på premien.  

Det finns även exempel på att försäkringsbolag tillhandahållit sensorerna som 

försäkringstagaren är skyldig att montera, med syftet att tidigare upptäcka vattenskador (se 

Economist Aug 18-24 2018 s 60 som nämner det engelska försäkringsbolaget Aviva). 

 

Staten 

Om man bedömer att det finns ett större allmänintresse i att minska vattenskador kan man 

tänka sig att staten ålägger bostadsrättsföreningar och hyreshusägare att göra inspektioner 

med auktoriserade inspektörer (jfr OVK inspektion vart tredje år och hissinspektioner 

vartannat år). Det typiska är dock att dessa obligatoriska inspektioner rör saker som har 

betydelse för liv och hälsa, och det kanske inte är så relevant när det gäller vattenläckage. 

Intrycket från intervjuer och enkäter är dock att de flesta hyreshusföretagen har bättre koll 

idag än tidigare och då kanske det inte är läge för hårdare statliga krav. Ska stora mängder 

byggnader inspekteras till en rimlig kostnad finns också risker för att det blir för alltför ytliga 

och rutinmässiga inspektioner som kanske inte tillför så mycket. 

Man kan också fråga sig om det statliga regelverket är tillräckligt bra utifrån att det borde 

byggas så att läckage upptäcks tidigt, t ex genom att ledningar är lätta att se och inspektera. 

Boverket kan även tänkas ha en mer omfattande rådgivande roll och peka på konstruktioner 

som experter bedömer som mer riskfyllda så att byggherrar fattar mer välinformerade beslut. 

Som nämndes ovan kan det behövas ändringar i bostadsrättslagen så att det redan i 

interimsstyrelser vid nyproduktion finns representanter som bevakar långsiktiga 

förvaltningsintressen, där minskning av framtida vattenskador är en aspekt. 
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Andra aktörer 

Just när det gäller att sprida kunskap och ge allmänna råd kan branschorganisationer som 

SABO, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SBC och Villaägarna spela en stor roll genom att 

sammanställa erfarenheter från sina medlemmar och göra denna information tillgänglig för 

alla företag. 

Sedan 2002 sker en sådan organiserad insamling och sammanställning av vattenskadedata av 

Vattenskadecentrum – ett nätverk av försäkringsbolag och branschorganisationer. Resultaten 

publiceras årligen på Vattenskadecentrums hemsida. Materialet omfattar i huvudsak 

skadedata för småhus.  

I Vattenskadecentrums databas finns en stor mängd information om risker och skadeorsaker. 

Materialet skulle kunna bearbetas mer så att slutsatser och rekommendationer kan spridas. 

För flerbostadshus finns ingen motsvarande statistikinsamling. Genom att samla in och 

bearbeta motsvarande information skulle branschorganisationerna dels hjälpa den enskilde 

fastighetsägaren att kunna göra en bättre underhållsplanering och minska sina kostnader, dels 

skulle fakta om risker och skadeorsaker kunna få en bredare spridning när det finns ett stort 

faktaunderlag som grund. 

 

Ekonomiska kalkyler 

Som framgått i tidigare avsnitt kostar vattenskador miljardbelopp varje år för fastighetsägare 

och försäkringsbolag. Om det är lönsamt att göra insatser beror emellertid på exakt vilka 

kostnader som en åtgärd leder till och vilken effekt det har.  

Eftersom åtgärder och kostnader ligger hos olika aktörer så är det i första hand en uppgift för 

varje aktör att bedöma vad som är motiverat att göra. Flera av de åtgärder som beskrivits 

ovan, t ex i form av information och rådgivning, innebär dock inga stora kostnader. Mer 

omfattande inspektioner kostar naturligtvis, men kan samordnas med andra typer av 

informationsinsamling rörande en bostads tekniska status. 

Vattenskadorna har den egenskapen att de sker med relativt liten sannolikhet, men att det 

kan innebära båda stora kostnader och stort lidande för berörda individer när de inträffar. 

Detta påverkar hur man ska bedöma åtgärder, eftersom den typen av risker i regel bedöms 

som allvarliga än om det är mindre konsekvenser som påverkar många - även om summan av 

uppoffringarna är desamma. Därmed kan åtgärder vara motiverade även om de inte är 

lönsamma med traditionella sätt att räkna. Som nämndes ovan är dock vår bedömning att det 

finns många relativt billiga åtgärder som kan göras, även om det ytterst är upp till varje berörd 

aktör att göra den bedömningen.   
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5. Slutsatser 
De enligt vår bedömning viktigaste slutsatserna från utredningen sammanfattas nedan i 

punktform: 

Vattenskadorna kostar försäkringsbolag och fastighetsägare stora belopp varje år. I runda tal 

sker det varje år vattenskador i en lägenhet av 150 och varje skada kostar i snitt något över 

100 000 kr. 

Bland företag med mer än 10 000 lägenheter anser 40% att det är ett stort problem. De mindre 

företagen bedömer inte att problemen är så stora, vilket kan hänga ihop med att de har bättre 

kontroll på sina fastigheter. 

Problem finns i alla delar av byggnaden där det finns vatten: badrum, kök, tvättstuga etc. 

Vissa småhusfabrikanter säljer enbart huset och ser VVS- och våtrumsfrågorna som 

entreprenörernas ansvar. Samordningen blir då lidande och man arbetar inte lika systematiskt 

som andra med att dra lärdomar och förebygga skador. Det kan sägas att den samordning som 

kan krävas mellan grundentreprenörer, byggentreprenörer och VVS-entreprenörer vid 

byggandet av ett småhus är ganska komplicerat. Även om många byggare aktivt arbetar med 

att förebygga skador, så kan informationsåterföring och koppling mellan drift och byggande 

förbättras. 

Många av vattenskaderiskerna handlar om detaljlösningar av tätskiktsutförande och 

utformning av VVS-installationer. Projekteringen kräver kunskaper om dessa lösningar. Här 

skulle kanske mer utbildning och information i dessa frågor kunna ge bättre lösningar. Vid 

byggandet finns det inte sällan flera led av underentreprenörer vilket gör att byggherren kan 

tappa kontrollen över kompetens, engagemang och yrkesskicklighet hos de som verkligen 

utför våtrum med tätskikt och VVS-installationer. Kanske skulle arbetet med elinstallationer 

kunna vara ett mönster, med tydliga formella krav på de som utför dessa arbeten. 

Det finns vissa konstruktioner som pekas ut som särskilt riskfyllda, t ex golvbrunnar och särskilt 

golvbrunnar i hörn och golvrännor. Problem finns även med våtrum utan tröskel eller då 

trösklar är för låga eller inte tillräckligt täta. Ett problem är att många bostadsrättsköpare av 

estetiska skäl vill ha inbyggda rör utan att kanske förstå de risker som det innebär. 

En intressant utveckling är att olika former av sensorer kan installeras för att upptäcka läckor 

tidigt och kopplas till vattenfelsbrytare som kan stänga av vattnet.  

Under förvaltningsskedet bör regelbundna inspektioner göras för att tidigt hitta fel. Här kan 

enskilda småhusägare och bostadsrättsföreningen behöva hjälp av försäkringsbolag som vet 

var fel brukar uppstå, t ex att korrosionsskador är relativt vanliga. Kanske särskilt i 

bostadsrättsföreningar kan sådana inspektioner vara viktiga eftersom den enskilda 

bostadsrättshavaren inte alltid vet vad denne får och inte får göra. 

Försäkringsbolagen kan även ställa högre krav på att bostadsrättsföreningar har 

genomarbetade underhållsplaner med förebyggande underhåll på centrala komponenter som 

kan leda till vattenskador och att underhållsplanerna följs upp. Man kan också kräva att 
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renovering utförs i ”rätt” ordning. Genom att genomföra stambyte innan ytskikt i våtrum 

renoveras finns en del att spara och det kan ge ett mer vattensäkert resultat. 

När det gäller flerfamiljshus kan branschorganisationerna vara mer aktiva med att samla och 

sammanställa information som kan leda till att de enskilda fastighetsägarna blir mer 

vaksamma och vet vad de särskilt ska hålla koll på. Det finns skäl att motivera 

flerbostadshusförvaltare att registrera och systematisera fakta om vattenskador. Detta skulle 

medföra bättre kunskaper om vattenskaderisker och vara till hjälp för framtida utformning av 

krav och rekommendationer. Det skulle också kunna ingå i utbildning för arkitekter, ingenjörer 

och fastighetstekniker. 
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Vattenskador på bostäder – omfattning 
och kostnader 
Bilaga 1: Utvärdering av enkät om 
vattenskador till ägare av flerbostadshus 
Av 

Folke Björk 
Rolf Kling 
Karl-Eric Larsson 
 

1. Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Boverket att kartlägga byggskador vid nybyggnad eller renovering av 

byggnader. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och 

samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Som en del i arbetet har Boverket anlitat 

avdelningen för byggnadsteknik på KTH för att undersöka vattenskadornas del av 

byggskadeproblematiken. Med vattenskador avser man skador orsakade av utströmning av vatten 

från rörinstallationer och vattenläckage genom tätskikt i våtrum. 

Vi ser ett behov av att dokumentera erfarenheterna kring vattenskador i flerbostadshus. Vi tror att 

en enkät är ett sätt att få fram sådan information. Denna del av arbetet sammanfattar resultaten av 

en enkätskickad till bolag som äger flerbostadshus. Enkäten är utskickad genom SABO samt 

Fastighetsägareföreningen. Enkäten besvarades på en web-sida. 

De flesta svaren kommer från allmännyttiga bostadsbolag. Vid genomgången har vi delat upp 

företagen i dessa kategorier beroende på storlek: 

0 till 1000 lgh 
1001 till 5000 lgh 
5001 till 10000 lgh 
10001 lgh och större 
 
Vi har fått svar från 88 företag med tillsammans mer än 417 000 lägenheter. Hur dessa fördelas på 

företag av olika storlekskategorier visas i tabell 1 och i figur 1. Dessa bolag har under ett år en 

skadekostnad på drygt 428 miljoner kronor. 

Tabell 1 0-1000 1001-
5000 

5001-1000 10001 och större Summa: 

Företag 15 51 11 11  88 

Lägenheter 7054 121030 79737 209900  417721 
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Figur 1. Vertikala staplar; Antalet bostadsbolag av olika storlek som svarat på enkäten. Horisontella 

balkar; antalet lägenheter i respektive kategori, med de minskat bolagen underst. 

2. Frågor i enkäten 
I enkäten ställdes följande frågor: 

Är vattenskador ett stort problem i ert företag? 
Har företaget en fastighetsförsäkring som täcker skador från läckage av utströmmande ledningsvatten 
eller läckande tätskikt? 

Har ni någon särskild som är ansvarig för vattenskadefrågor? 

Dokumenteras skador och kostnader? 

Hur redovisas skador och kostnader? 

vid nybyggnad? 

vid renovering, stambyte? 

i budgetarbetet? 

Använder ni branschregler för VVS-installationer och tätskikt i våtrum vid upphandling? 

Antal skador per år 

Total kostnad per år 

Är det några typer av hus eller årgångar av hus som är särskilt utsatta? 

Typer av skador i: 

Våtrum 

Kök 
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3. Resultat av enkäten 
Denna rapport är uppställd som ett antal frågor som materialet i enkäten kan svara på. Detta blir 

resultatet av enkäten. 

3.1. Spelar storleken på fastighetsbolaget roll för mängden skador? 
Tabell 2 visar hur många lägenheter det går på varje skada för fastighetsbolag av olika storlek. 

Antalet lägenheter per skada, räknas ut genom att dividera det antal lägenheter som bolaget har 

med det antal skador per år som man rapporterat. Det är dåligt att ha få lägenheter per skada. Min- 

och Max-värde anges samt Medelvärde. Spridningen i resultat är stor, men det verkar som att ett par 

av de minsta bolagen har ett väldigt litet antal skador. Ett typiskt medelvärde för de större bolagen är 

en skada per 100 till 140 lgh per år. 

 

Tabell 2 Lägenheter per skada olika storlek på 
bolag 

Lgh i bolaget Min Max Medel 

0-1000 2 1000 279 

1001-5000 5 440 131 

5001-10000 50 230 104 

10001-30000 14 535 138 

 

3.2. Vad kostar en skada? 
Tabell 3 visar kostnad per skada för bolag av olika storlek. Resultatet är beräknat genom att dividera 

den kostnad som varje bolag uppgett för skador med det antal skador de har uppgett. Min- och Max-

värde anges samt Medelvärde. Några uppenbart missvisande resultat har rensats bort. Medeltalet 

här på kostnader ligger på 80 000 till 133000 kr per skada, men spridningen är ganska stor. Några 

fastighetsbolag har kostnader på över 300 000 kr per skada. Medelvärdet på reparationskostnaden 

för hela gruppen blir 59754 kr.  

 

Tabell 3 Kostnader per skada vid olika storlek 
på bolag 

Lgh i bolaget Min Max Medel 

0-1000 7500 250000 92500 

1001-5000 750 300000 106834 

5001-10000 12500 220000 86558 

10001-30000 13500 350000 133875 

 

3.3. Vad kostar skadorna per lägenhet? 
Hur stor kostnaden per lägenhet och år blir för vattenskadorna är ett intressant nyckeltal. Detta 

redovisas i Tabell 4. Detta har räknats ut genom att dividera den kostnad bolaget har angivit för 

skador med det antal lägenheter. Min- och Max-värde anges samt Medelvärde. Medeltalen ligger på 

mellan 100 och 1800 kr per lgh och år. Några bolag har kostnader på över 6000 kr per lgh och år, 

vilket är ganska mycket. Medelvärdet på kostnad per lägenhet och år för hela gruppen blir 1025 kr. 
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Tabell 4 Kostnad per lgh vid olika storlek på 
bolag 

Lgh i bolaget Min Max Medel 

0-1000 133 5725 1827 

1001-5000 106 6667 1193 

5001-10000 234 2000 855 

10001-30000 561 2414 1365 

 

3.4. I vilken utsträckning ställer man krav på branschregler vid reparation och 

renovering? 
Det finns flera branschorganisationer i Sverige som ger ut branschregler som har betydelse för 

vattenskador. De arbetar också med auktorisation av hantverkare och entreprenörer. Detta är de 

viktigaste: 

Branschreglerna ”Säker Vatteninstallation” (Säva) tas fram av Säker Vatten AB. VVS-Auktorisation är 

en förening där alla auktoriserade VVS-företag är medlemmar. VVS-Auktorisation äger 

branschreglerna. Branschreglerna beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. 

Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning och ge 

användaren en trygg installation. Reglerna innehåller dels krav på hur installationen ska utföras men 

ger även förslag på tekniska lösningar. 

Golvbranschens VåtrumsKontroll (GVK) är en stiftelse som består av organisationer och företag som 

arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa 

organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum. GVKs verksamhet 

omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum och administreras genom 

stiftelsens bolag AB Svensk Våtrumskontroll. 

Byggkeramikrådet, BKR, bildades av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och 

Kakelföreningen, KAF, med syftet att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska 

utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt 

växande byggkeramiska området. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för 

keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet 

inom området. 

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Lim Företagare, 

SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar. MVK 

verkar för att företag som målar våtrum ska vara auktoriserade enligt MVK:s krav, vilket innebär att 

företagets våtrumsmålare ska ha genomgått utbildning - behörig våtrumsmålare, med godkänt 

resultat samt att minst en arbetsledare i företaget ska ha gått behörig våtrumsmålare samt av MVKs 

arbetsledarutbildning i våtrumsentreprenad. MVK verkar för att alla färgproducenternas 

våtrumssystem ska testas och godkännas enligt MVK:s regelverk. Branschreglerna är avstämda mot 

Boverkets föreskrifter och internationella normer för att säkerställa hög kvalitet på utförda 

våtrumsarbeten. Vidare innehåller branschreglerna allmänna anvisningar för målning av våtrum. 
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Företagen kunde välja på följande alternativ beträffande branschregler: 

GVK  
Säva  
Säva+GVK 
Säva+GVK+BKR 
 
Tabell 5 visar för företag av olika storlek vilka branschregler som man använder. Tabell 6 visar samma 

sak men i procent. 

Alla de största bolagen använder Säva (Säker vatten) och vanligen även andra regler. De minsta 

bolagen använder i stor utsträckning Säva och i mindre utsträckning även de andra branschreglerna.  

Det är tydligt att branschreglerna har ett stort genomslag bland fastighetsbolagen. 

 

Tabell 5 Antal med olika branschregler  

 0-1000 1001-5000 5001-10000 10001-
30000 

GVK 1 3 2 0 

Säva 10 9 1 3 

Säva+GVK 0 14 3 1 

Säva+GVK+BKR 3 22 4 7 

Ingen uppgift 1 3 1 0 

Summa: 15 51 11 11 
 

Tabell 6 Andel av företagen med olika branschregler 

 0-1000 1001-5000 5001-10000 10001-30000 

GVK 7% 6% 18% 0% 

Säva 67% 18% 9% 27% 

Säva+GVK 0% 27% 27% 9% 

Säva+GVK+BKR 20% 43% 36% 64% 

Ingen uppgift 7% 6% 9% 0% 

 

 

 

 

 

3.5. Har branschreglerna påverkan på kostnaderna för skador? 
Tabell 7 visar kostnad per skada för fastighetsbolag av som använder olika branschregler. Min- och 

Max-värde anges samt Medelvärde. Det går inte att se att kostnaden per skada är olika beroende på 

vilka branschregler som används. Dock är det så att de skador man får mycket väl kan ha uppkommit 

på byggdelar som byggts innan det fanns några branschregler. 
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Tabell 7 Kostnader per skada vid olika 
branschregler 

 Min Max Medel 

GVK 40000 300000 138561 

Säva 7500 250000 124207 

Säva+GVK 750 300000 101580 

Säva+GVK+BKR 6000 350000 96192 

Ingen uppgift 100000 104000 102000 

 

3.6. Har branschreglerna påverkan på frekvensen av skador? 
Tabell 8 visar frekvensen av skador för företag som använder olika branschregler. Detta beskrivs med 

antalet lägenheter per skada, som räknats ut genom att dividera det antal lägenheter som bolaget 

har med det antal skador per år som man rapporterat. Det är dåligt att ha få lägenheter per skada. 

Min- och Max-värde anges samt Medelvärde. Spridningen i antal är mycket stor, så det går inte att 

säga att en viss branschregel ”vaccinerar” mot skador. Återigen så kan det vara så att skadan 

uppkommer på en byggdel som byggts innan det fanns några branschregler. 

 

Tabell 8 Lägenheter per skada vid olika 
branschregler 

 Min Max Medel 

GVK 62 440 232 

Säva 2 1000 247 

Säva+GVK 5 535 119 

Säva+GVK+BKR 3 394 92 

Ingen uppgift 53 250 125 

 

 

3.7. Finns det skillnad av skattningen av problemen beroende på hur stort företaget 

är? 
En av frågorna i enkäten är ”Är vattenskador ett stort problem för ert företag?” 

Svaren redovisas i Figur 2. Frågan kunde besvaras med fyra alternativ 1 till 4, där 1 betyder ” Inte 

stort problem” och 4 betyder ”Stort problem”. Resultatet visas i diagrammet i figur 1 och är uppdelat 

på de fyra kategorierna av storlek på bostadsbolag. De visas med en procentuell andel av de olika 

svaren för varje kategori. Det visar sig att mer än hälften av de minsta fastighetsbolagen tycker att 

vattenskador inte är ett stort problem. Detta till skillnad mot de största bolagen där över 40% menar 

att vattenskadorna är ett stort problem. Inget bolag med fler än 5000 lägenheter tycker att 

vattenskadorna är ett ”Inte stort” problem. Det är alltså normalt att bostadsbolagen ser 

vattenskadorna som ett betydande problem. 
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Figur 2: Klassning av hur stort problem som vattenskador är för företagen, med svaren uppdelade på 

bolagens storlek. 

 

3.8. Vi tittar på vilka typer av skador som drabbar lägenheterna  
I enkäten kan bolagen svara på inom vilka byggnadsdelar som de har särskilda problem. Frågorna 

gäller ”Våtrum”, ”Kök”, ”Separat WC”, ”Tvättstuga” och ”Andra delar”. Resultat från våtrum uppdelat 

på bostadsbolagens storlek visas i Figur 3. Golvbrunnar är ett stort problem hos alla kategorier av 

bostadsbolag. Tätskikt är också en typ av skador som särskilt utpekas av de största bostadsbolagen. 

Vattenledningar i våtrum utpekas som ett problem av ungefär hälften av bostadsbolagen. Så i våtrum 

är tätskikt, golvbrunnar och vattenledningar alla problem som är viktiga. 

Svaren kan också delas upp efter hur bostadsbolagen klassar vattenskador som problem. För Våtrum 

visas detta i Figur 4. Här grupperas resultaten också efter kategorierna nämnda ovan, dvs 1 betyder 

att vattenskador är ” Inte stort problem” och 4 betyder vattenskador är  ”Stort problem”. På så vis 

ska det gå att se vilka svårigheterna är hos bolag som är mer eller mindre tyngda av vattenskador. De 

bolag som tycker att vattenskador är ett ”Inte stort problem” har ändå i 50% av fallen problem med 

golvbrunn i våtrum. Bland bostadsbolagen i gruppen som tycker att vattenskador är ett stort problem 

är det vanligt att ha problem med alla de tre våtrumsskadorna. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att både tätskikt och golvbrunnar är viktiga problem för de flesta 

bostadsbolag. Även vattenledningar i våtrum är ett problem för många av bolagen. 
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Figur 3 Byggnadsdelar särskilt utsatta för problem, i våtrum. Uppdelat på bostadsbolagets storlek. 

 

 

Figur 4. Hur stor del av bostadsbolagen som anger olika problem i våtrum uppdelat i kategorier som 

klassar problemen med vattenskador mer eller mindre stora. 

 

Vattenskador på kök delat på bostadsbolagens storlek visas i Figur 5. De större bostadsbolagen i 

enkäten anger vanligen att de har problem med vatten och avlopp i kök.  Problem med diskmaskiner 

påpekas av många av bolagen men är dock ett mycket mindre vanligt problem än vatten och avlopp. 

Problem relaterade till Kyl och frys påpekas inte av så många av bolagen. Det är värt att notera att 

alla bolag i kategorin 5001 till 10000 lgh har problem med vatten och avlopp i kök. 
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Figur 5. Andel av bostadsbolagen som anger att byggnadsdelar i kök är särskilt utsatta för problem. 

Uppdelat på bostadsbolagets storlek. 

 

Sorteringen av svaren kring vattenskador i kök utifrån hur bostadsbolagen klassar vattenskador som 

problem visas i figur 6.  För bolagen som anger vattenskador som ett ”Inte stort problem” så har 

hälften problem med vatten och avlopp i kök.  

Sammanfattningsvis så kan det sägas att om kök, att vatten och avlopp vanligen orsakar 

bostadsbolagen en hel del problem. Diskmaskiner är inte lika ofta ett problem och problem med kyl 

och frys anges inte heller så ofta, även om det inte är försumbar fråga när den påpekas av 40% 

respektive 25% av de två största kategorierna. 

 

Figur 6. Hur stor del av bostadsbolagen som anger olika problem i kök uppdelat i kategorier som 

klassar problemen med vattenskador mer eller mindre stora. 
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Andelen av bolag av olika storlek som har problem med olika typer av skador i tvättstugor visas i figur 

7. Här visar det sig att bolagen i kategorin 5001 till 10000 lägenheter ofta har problem med 

golvbrunnar i tvättstugor, och ganska ofta även med vatten och avlopp. De minsta bolagen och även 

de största har inte lika ofta problem i tvättstugor. 

 

 

Figur 7. Andel av bostadsbolagen som anger att byggnadsdelar eller maskiner i tvättstugor är särskilt 

utsatta för problem. Uppdelat på bostadsbolagets storlek. 

 

 

Figur 8. Hur stor del av bostadsbolagen som anger olika problem i tvättstuga uppdelat i kategorier 

som klassar problemen med vattenskador mer eller mindre stora. 
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tvättstuga. Även 20% av bolagen som anger att vattenskador inte är ett stort problem anger problem 

med vatten och avlopp i tvättstugor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vatten och avlopp samt golvbrunnar är problem för många 

bostadsbolag. 

Andelen av bolag av olika storlek som har problem med andra typer av skador visas i figur 9. Här visar 

det sig att en mycket stor del av bolagen har problem med korrosionsskador. I kategorin 5001 till 

10000 lägenheter har alla bolag problem med korrosionsskador. Läckage i radiatorer är också något 

som många anger som ett problem. Skador på plaströr anges som problem för en del bolag och 

detsamma gäller invändiga stuprör. 

Även när bolagen delas upp efter hur stort vattenskadeproblemet upplevs av dem så framstår 

korrosionsskadorna som ett problem för de flesta bolag. Alla bolag som ser vattenskador som ett 

stort problem har också problem med korrosionsskador. För bolagen som ser vattenskador som ett 

inte stort problem är det många som anger läckande radiatorer som en fråga.   

Sammanfattningsvis kan sägas att korrosionsskador är ett problem för en mycket stor del av 

fastighetsbolagen. En påfallande stor del har också problem med läckande radiatorer. 

 

 

Figur 9 Andel av bostadsbolagen som anger andra byggnadskomponenter som är särskilt utsatta för 

problem. Uppdelat på bostadsbolagets storlek. 
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Figur 10 Hur stor del av bostadsbolagen som anger andra byggnadskomponenter som särskilt utsatta, 

uppdelat i kategorier som klassar problemen med vattenskador mer eller mindre stora. 

 

Även problem i separat WC fanns med bland alternativen. Figur 11 visar andelen av bostadsbolagen 

av olika storlek som anger detta som ett problem. De separata WC-rummen är inte det största 

problemet men det är dock en hel del av bostadsbolagen som har problem med dem. 

 

Figur 11. Andel av bostadsbolagen som anger separata WC-rum som särskilt utsatta för problem. 
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Figur 11. Andel av bostadsbolagen som anger separata WC-rum som särskilt utsatta för problem. 

Uppdelat på om bolaget anser att det är ett stort problem. 

 

En sammanfattning av alla resultaten kring frågorna om byggnadsdelar visas i Figur 13. Här anges 

procentandelen av bolagen som angett var och en av byggdelarna som ett problem. 

 

Figur 13. Andelen av alla bostadsbolagen som anger problem med olika byggnadsdelar. 
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och golvbrunnar i våtrum drabbar en mycket stor del av bostadsbolagen. Även tätskikt i våtrum, 

ledningar i våtrum, läckage i radiatorer och problem med ledningar i våtrum är sådant som drabbar 

många bostadsbolag. Det är också värt att påpeka att ett problem som är viktigt för 20% av 

bostadsbolagen fortfarande är stort även om många andra problem är större.  
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Figur 14 visar vilka årsklasser som olika bostadsbolag anger som mest problematiska. Det anges här i 

procent utifrån hela mängden svar (88 stycken). Det vanligaste är att problem finns i byggnader och 

1960- och 1970tal. 

 

Figur 14. Vilka årsklasser för byggnader som olika bostadsbolag anser vara de mest problematiska. 

 

3.9. Beträffande försäkringar 
Har företaget en försäkring som täcker skador från läckage av utströmmande vatten eller läckande 

tätskikt? Svaret presenteras i figur 15. 

Försäkringar finns hos alla de mindre bostadsbolagen. En tredjedel av de största bolagen har valt att 

inte ha försäkring och cirka 10 % av bolagen i de två mellanstora kategorierna.  

 

Figur 15. Har företaget en försäkring som täcker skador från läckage av utströmmande vatten eller 

läckande tätskikt? Svar uppdelade på företagens storlek. 
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Figur 16. Har företaget en försäkring som täcker skador från läckage av utströmmande vatten eller 

läckande tätskikt? Svar uppdelade på hur allvarligt företagen ser på problem med vattenskador. 

 

3.10. Har företaget en särskild person som är ansvarig för vattenskador? 
Svaren på frågan om bostadsbolagen har en särskild person som är ansvarig för vattenskador 

presenteras uppdelat på bolagens storlek i Figur 17 och uppdelat på hur stort problem man har med 

vattenskador i Figur 18. I de tre största kategorierna är det mycket vanligt att det finns en särskild 

person med detta ansvar. De företag som ser vattenskador som ett stort problem har också mycket 

ofta en särskild person avdelad för detta ansvar. 

 

Figur 17. Andel av bolagen som har en särskild person avdelad för att ha ansvar för frågor kring 

vattenskador, uppdelat på antal lägenheter i bolagen. 
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Figur 18. Andel av bolagen som har en särskild person avdelad för att ha ansvar för frågor kring 

vattenskador, uppdelat på hur stort problem vattenskadorna är för bolaget. 

 

3.11. Dokumenterar bolagen skador och kostnader? 
Svaren på frågan om bolagen dokumenterar sina skador och kostnader presenteras i figur 19 utifrån 

bolagens storlek och i figur 20 utifrån hur stort problem man anser att vattenskadorna är. 

 

Figur 19. Sammanställning av hur stor andel av bolagen som dokumenterar skador och kostnader. 
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Figur 20. Sammanställning av hur stor andel av bolagen som dokumenterar skador och kostnader. 

Uppdelat efter hur stort problem vattenskadorna är för bolaget. 

 

3.12. Hur redovisas skador i bolagen? 
I enkäten kunde de svarande välja mellan ett antal alternativ för hur skador redovisas. Dessutom 

kunde de svarande skriva på ett eget sätt. Svaren som kunde väljas var: 

Rapport berörda chefer 
Rapport VD/styrelse 
Årsredovisning 
Egen skrivning 
 
Vid genomgång av svaren har några av de egna skrivningarna kunnat sorteras in under de förvalda 

svaren. Detta underlättar utvärderingen. 

Tabell 9 visar hur bolag av olika storlek har svarat i procent. Det är tydligt att vattenskadorna är 

viktiga i bolagen och rapporteras i organisationen. Detta gäller särskilt de större bolagen. 

Rapporteringen går till berörda chefer och i några fall till VD och styrelse. För flera av bolagen finns 

vattenskadorna i årsredovisningen. 

Tabell 9 Hur skadorna redovisas inom företagen, uppdelat på företagens storlek 

 0-1000 1001-5000 5001-10000 10001-30000 

Rapport berörda 
chefer 

27% 51% 36% 45% 

Rapport VD och 
styrelse 

20% 24% 9% 18% 

Årsredovisning 13% 16% 36% 27% 

Övriga 13% 2% 18% 9% 

Ingen uppgift 27% 8% 0% 0% 
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3.13. Hur använder företagen information om vattenskador? 
Svaren på hur bolagen använder informationen om vattenskadorna redovisas i figur 21. I 

budgetarbete och vid renovering är denna information mycket använd. Den används också vid 

nybyggnad hos många bolag, men inte hos alla. 

 

Figur 21. Hur bolagen använder informationen om vattenskadorna, efter bolagets storlek. 

 

 

Figur 22. Hur bolagen använder informationen om vattenskadorna, uppdelat efter hur stort problem 

vattenskadorna är för bolaget.. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-1000 1001-5000 5001-1000 10001 och
större

Vid nybyggnad

Vid renovering

Vid budgetarbeteet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Inte stort
problem

2 3 4 Stort problem

Vid nybyggnad

Vid renovering

Vid budgetarbeteet



19 
 

4. Data från bostadsrättsföreningar 
Som ett komplement till enkätmaterialet har vi också fått tillgång till data från ett försäkringsbolag 

som försäkrar BRF-lägenheter. Under en period av 8 år och med en volym av cirka 100 000 

lägenheter har 5600 vattenskador registrerats.  Det betyder att sannolikheten för vattenskada här är 

ungefär 1 på 140. Antalet skador på olika platser visas i tabell 10 och läckageorsakerna visas i tabell 

11. Våtrum är den dominerade platsen för skador. Kök särredovisas inte i tabell 10, men det bör 

finnas många kök bland ”Inom byggnad övrigt”. Bland läckageorsakerna i tabell 11 är avloppssystem 

den största. Maskin kopplad till ledningssystem, dvs t.ex diskmaskin och tvättmaskin är också stora. I 

dessa data är många av orsakerna klassade som ”Annat system” eller ”Obekant eller Okänt”. Dessa 

data motsäger inte de svar vi fått från enkäterna. 

 

Tabell 10 Läckageplatser   

Läckageplats Antal Procent 

Våtrum 2.036 st  36% 

Vind 9 st 0,16 % 

Utom byggnad i övrigt 52 st 0,92% 

Okänd läckageplats 142 st 2,5% 

Källare (ej våtutrymme) 92 st 1,6% 

Kulvert 9 st 0,16% 

Inströmning vid nederbörd 59 st 1% 

Inom byggnad i övrigt 3.199 st 57% 
 

Tabell 11 Läckageorsaker   

Läckageorsak   

Avloppsystem 1.197 st  21% 

Kallvattensystem 408 st 7% 

Maskin ansluten till 
ledningssystem 

621 st  11% 

Varmvattensystem 197 st 3% 

Värmesystem 355 st 6% 

Annat system 836 st  14% 

Obekant eller Okänt 1.984 st 35% 
 

5. Diskussion 
Resultatet av enkäterna kan sammanfattas på detta sätt: 

5.1. Typer av skador som drabbar lägenheterna 
I våtrum är golvbrunnar är ett stort problem hos alla kategorier av bostadsbolag. Tätskikt är också en 

typ av skador som utpekas särskilt av de största bostadsbolagen. Ledningar i våtrum utpekas som ett 

problem av ungefär hälften av bostadsbolagen. Så i våtrum är tätskikt, golvbrunnar och 

vattenledningar alla problem som är viktiga. 

I kök anger i stort sett alla de större bostadsbolagen att de har problem med vatten och avlopp i kök.  

Problem med diskmaskiner påpekas av många av bolagen medan problem relaterade till Kyl och frys 

inte påpekas av så många. 
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I tvättstugor har många av bolagen ofta problem med golvbrunnar och ganska ofta även med vatten 

och avlopp. De minsta bolagen och även de största har inte lika ofta problem i tvättstugor som de 

medelstora. 

Vad gäller andra typer av skador så har en mycket stor del av bolagen har problem med 

korrosionsskador. Läckage i radiatorer är också något som många anger som ett problem. Skador på 

plaströr anges som problem för en del bolag och detsamma gäller invändiga stuprör. 

En sammanfattning av noteringarna av dessa frågor är att korrosionsskador, skador på vatten och 

avlopp i kök samt golvbrunnar i våtrum drabbar en mycket stor del av bostadsbolagen. Även tätskikt i 

våtrum, ledningar i våtrum, läckage i radiatorer och problem med ledningar i våtrum är sådant som 

drabbar många bostadsbolag. Det är också värt att påpeka att ett problem som är viktigt för 20% av 

bostadsbolagen fortfarande är stort även om många andra problem är större. 

5.2. Vad kostar en skada? 
Medeltalet här på kostnader ligger på 80 000 till 133000 kr per skada, men spridningen är ganska 

stor. Några fastighetsbolag har kostnader på över 300 000 kr per skada. Medelvärdet i hela 

materialet för kostnad för en stycken skada blir 59754 kr. 

Hur stor kostnaden per lägenhet och år blir för vattenskadorna hos bostadsbolagen är ett intressant 

nyckeltal. Medeltalen ligger på mellan 100 och 1800 kr per lgh och år. Några bolag har kostnader på 

över 6000 kr per lgh och år, vilket är ganska mycket. Eftersom enskilda skador kostar så pass mycket 

så har varje skada som undviks stor betydelse. Medelvärdet för kostnad i hela gruppen blir 1025 kr 

per lägenhet och år. 

5.3. Vilka åldersklasser är mest utsatta? 
När bostadsbolagen klassar vilka åldersklasser av byggnader som är mest problematiska så framstår 

det att det vanligaste är att problem finns i byggnader och 1960- och 1970tal. 

5.4. Har bostadsbolagen försäkringar mot vattenskador? 
Försäkringar som täcker skador från läckage av utströmmande vatten eller läckande tätskikt finns hos 

alla de mindre bostadsbolagen. En tredjedel av de största bolagen har valt att inte ha försäkring och 

cirka 10 % av bolagen i de två mellanstora kategorierna. 

5.5. I vilken utsträckning används branschregler? 
Alla de största bolagen använder Säker vatten och vanligen även andra regler. De minsta bolagen 

använder i stor utsträckning Säker vatten och i mindre utsträckning även de andra branschreglerna. 

Det är tydligt att branschreglerna har ett stort genomslag bland fastighetsbolagen. Utifrån materialet 

går det i och för sig inte att se något samband mellan skadekostnader och frekvens av skador och 

vilka branschregler som används. Det faktum att bostadsbolagen ser allvarligt på vattenskadorna oh i 

stort sett alla använder dem tyder på att de gör nytta. 

5.6. Är vattenskador ett allvarligt problem för bostadsbolagen? 
Det visar sig att mer än hälften av de minsta fastighetsbolagen tycker att vattenskador inte är ett 

stort problem. Detta till skillnad mot de största bolagen där över 40% menar att vattenskadorna är 

ett stort problem. Inget bolag med fler än 5000 lägenheter tycker att vattenskadorna är ett ”Inte 

stort” problem. Det är alltså normalt att bostadsbolagen ser vattenskadorna som ett betydande 

problem.  
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5.7. Hur arbetar företagen med vattenskador inom sin organisation 
I de tre största kategorierna är det mycket vanligt att det finns en särskild person med ansvar för 

vattenskador, i synnerhet om företaget ser vattenskador som ett stort. 

Det är tydligt att vattenskadorna är viktiga i bolagen och rapporteras i organisationen. Detta gäller 

särskilt de större bolagen. Rapporteringen går till berörda chefer och i några fall till VD och styrelse. 

För flera av bolagen finns vattenskadorna i årsredovisningen. 

I budgetarbete och vid renovering är denna information mycket använd. Den används också vid 

nybyggnad hos många bolag, men inte hos alla. 

 

6. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att bostadsbolagen ser vattenskadorna som en fråga av stor betydelse 

för förvaltningen och som beaktas högt upp i bolagens organisation. Det är vanligt att avdela 

personer med särskilt ansvar för frågor kring vattenskador. Kostnaderna för enskilda vattenskador 

ligger ofta i spannet 80 000 till 133 000 kr, men kan ibland bli ännu högre. Fördelat på lägenhet och 

år så förekommer ofta kostnader på uppemot 1800 kr per lägenhet och år inom bolagen, och ibland 

ännu högre. Eftersom enskilda skador kostar så pass mycket så har varje skada som undviks stor 

betydelse. 

När det gäller orsaken till vattenskadorna så visar det sig att korrosionsskador, skador på vatten och 

avlopp i kök samt golvbrunnar i våtrum drabbar en mycket stor del av bostadsbolagen. Även tätskikt i 

våtrum, ledningar i våtrum, läckage i radiatorer och problem med ledningar i våtrum är sådant som 

drabbar många bostadsbolag. Det är också värt att påpeka att ett problem som är viktigt för 20% av 

bostadsbolagen fortfarande är ett stort problem. 

Den åldersklass av byggnader som framstår som med mest problem är byggnader från 1960- och 

1970tal. 

Det normala är att bostadsbolagen använder branschregler för att minska risken för vattenskador. 

Alla de mindre bostadsbolagen har försäkringar som täcker skador från läckage av utströmmande 

vatten eller läckande tätskikt. En tredjedel av de största bolagen har valt att inte ha försäkring och 

cirka 10 % av bolagen i de två mellanstora kategorierna. 
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Vattenskador på bostäder – omfattning 
och kostnader 
Bilaga 2: Intervjuer med bostadsbyggare 
Av 
Folke Björk 
Rolf Kling 
Karl-Eric Larsson 

1. Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Boverket att kartlägga byggskador vid nybyggnad eller 
renovering av byggnader. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador 
och de fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Som en del i 
arbetet har Boverket anlitat avdelningen för byggnadsteknik på KTH för att undersöka 
vattenskadornas del av byggskadeproblematiken. Med vattenskador avser man skador 
orsakade av utströmning av vatten från rörinstallationer och vattenläckage genom tätskikt i 
våtrum. 

De vattenskador och andra problem som uppkommer vid byggande av nya hus 
rapporteras inte till några offentliga instanser. Det är därför mycket svårt att få information 
om orsaker och omfattning av vattenskadorna En möjlighet för att få fram denna 
information är att intervjua personer med erfarenheter och inblick i detta. 
Frågan om vattenskador i bostadsproduktion innehåller två huvudaspekter. Den ena gäller 
vilka faktiska problem som finns. Vad händer i huset? Vad är det som går fel när en 
vattenskada uppkommer? Den andra aspekten gäller hur ett byggbolag väljer att hantera de 
skador som uppkommer i nya hus. Det senare är också en intressant fråga för den som äger 
bostaden. 

Intervjuer har gjorts med representanter för två småhustillverkare och två byggare av 
flerbostadshus. De senare kallas i fortsättningen av rapporten för ”bostadsbyggare”. 
Anonymitet var en förutsättning för intervjuerna som gjordes fritt efter en lista av frågor. 
Intervjuerna spelades in och utskrifter gjordes. Detta är en sammanställning av det som kom 
fram vid intervjuerna. När vi sökt efter intervjuobjekt så har vissa företag utan vidare ställt 
upp medan andra ständigt skjutit upp sina svar ända tills det blivit för sent. 

2. Faktiska problem 
När det gäller faktiska problem så nämns följande: 

2.1. Vattenledningar 
Småhusfabrikanterna nämner 
Kopplingar 
Koppling till inkommande vatten 
Spruckna kopplingar 
Proppning av vattenledning, temporär propp höll inte tätt. Den skulle öppnas senare när 
fastighetsägaren skulle montera sitt kök. 
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Även flerbostadsbyggarna nämner: 
Klämkopplingar på tappvattenrör 
Rörkopplingar 
Att tappvatteninstallationer inte tål tillräckligt tryck. 
Bostadsbyggarna säger att PEX-rör ofta har haft problem.  
 
En kommentar är att klämkopplingar kräver rätt kombination av produkter, de rätta 
verktygen och god kunskap. Det går aldrig att blanda system från olika leverantörer. 
Skadorna är ofta relaterade till arbete som UE gör. Förutom problem med presskopplingar 
finns också risk för genomspikning av dolda ledningar. 

2.2. Följdskador av vattenläckage 
När trycksatta rör är otäta kan mängden vatten bli stor. Om läckan är liten så kan den pågå 
under lång tid utan att upptäckas. 
Kanske 1 av 1000 kopplingar misslyckas, men konsekvenserna blir stora för ett sådant 
misslyckande. 
En typisk kostnad för en vattenskada är 150000 kr. 
Inbyggda rör är en särskild riskfaktor. Sådana rör är ofta ett starkt önskemål från en BRF-
kund. 

2.3. Badrum 
För badrum rapporterar småhustillverkarna om läckage vid tröskel till badrum. Tröskeln är 
låg pga tillgänglighetskrav, och badrumsgolvets lutning är ganska flack. Det kan hända att 
duschvatten kommer ut på hela golvet, och vid tröskeln rinner in under den övriga 
bostadens golv. 

På kakel-/klinkergolv blir fästmassan så småningom genomblöt, vilket då är ett 
konstant tillstånd. Om tröskelkonstruktionen inte anpassats till detta uppstår röta i tröskel 
och reglar och i värsta fall även i bjälklaget. 

Golvbrunn nära vägg är svår att montera på ett säkert sätt. Här känner man 
osäkerhet, särskilt när badrummet finns i ett träbjälklag. Även avlånga golvbrunnar är något 
man känner osäkerhet kring. 

2.4. Frostskador 
Frostskador i småhus har uppkommit när vatten funnits framdraget i en ännu oinredd vind. 
Frostskador både i småhus och i flerbostadshus kan förekomma i utkragande konstruktioner. 
Av frostskäl undvikes även duschblandare precis innanför fasadvattenmätarskåp. I 
flerbostadshus har frysskador har skett på värmare i tilluftsspjäll, möjligen pga dåligt flöde av 
radiatorvatten, kanske orsakat av föroreningar i vattnet. 

2.5. Tvättstugan 
I småhus är tvättstugan ofta också maskinrum för värmepump och varmvattenberedare 
Tvättstugan har ett vattentätt golv. Här påpekar småhustillverkarna att de ser svårigheter i 
att lösa rörgenomföringar genom det vattentäta golvet för kollektorslangarna från en 
bergvärmepump. 

2.6. Avlopp 
Flerbostadsbyggarna har problem med skarvar och fogar i avloppsrör, bakfall på rör i bjälklag 
samt att vattenlåsen sugs ut. 
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Avlopp under en bottenplatta som är pålad kan drabbas av motfall. Under en pålad 
bottenplatta sjunker marken så småningom. Om avloppsrören inte är tillräckligt bra 
upphängda, dras de med och bakfall på rören eller i värsta fall ledningsbrott kan uppstå. Om 
detta sker så krävs en komplicerad och kostsam urschaktning under plattan. Därför krävs 
största omsorg vid placering och förankring av rör i och under bottenplattan före gjutning. 

3. Arbete för att begränsa mängden skador 

3.1. Småhustillverkarna 
En av småhustillverkarna täthetskontrollerar sina installationer med tryckluft på fabrik. 
Vattenlarm med vattenfelsbrytare placerade i kök är något som man föreslår. Detta är dock 
inget man levererar idag. 
Alla kökets rörkopplingar i köket försöker man att samla till diskbänksskåpet. Montören ska 
kolla alla riskställen när installationen är klar [Detta verkar som en risk i sig, det borde vara 
någon annan än montören som kollade riskställena, författarna anmärker.] Man menar att 
Säker Vatteninstallation (Säva) har gjort nytta, de som gör VVS-installationerna måste vara 
godkända annars får kunden ingen ersättning eller högre självrisk vid en skada.  
Den ena småhustillverkaren förklarar att de inte har några föreskrifter om tätskikt i våtrum, 
de håller det som byggentreprenörens ansvar De har inte några egna krav på 
våtrumsgolvens tätskikt, men när det gäller tätskikt mot yttervägg så finns ett krav på minsta 
tillåtna ångmotstånd. De föreskriver även att montageplatta till golvbrunn ska finnas när 
våtrummets golv är ett mellanbjälklag av trä. 
Man har alltid vattentäta underlägg till diskmaskin, kyl och frys.  
Om en kund föreslår en planlösning som inte fungerar beträffande installationerna så tar 
säljaren upp detta med kunden. 
I tvättstuga har man kopplingsskåp för tappvatten med plats för vattenmätare. Man ger 
även instruktion för hur golvvärmerör och fördelare ska utformas. Genomföringar 
måttsättes. 

3.2. Flerbostadsbyggarna 
Flerbostadsbyggarna ställer krav på att tätskikt i våtrum är utförda enligt branschreglerna för 
GVK eller BKR. För rörinstallationer är auktorisation särskilt viktig. En UE ska vara Säva-
auktoriserad. Detta klaras inte alltid eftersom det kan vara en kedja av flera UE. 
Kopplingsskåp för tappvattenkopplingar är en nyhet som gör att man kan undvika schakt 
med slitsbottnar. Kopplingsskåpet kostar en del men en tät och säker slitsbotten är ändå 
dyrare att bygga. 
Golvbrunnsfixturer används fast de också utgör en merkostnad. Kostnaden för en 
vattenskada, typiskt 150000 kr är ändå mycket värre. 
Bostadsbyggarna kan utveckla sin process för att minska risken för skador 
Ett sätt som används är att återkommande jobba med att få bort de tio värsta felen. 
Exempel på förbättringar som införts genom erfarenhet är att montera spikskydd vid 
fördelarskåp och vid socklar. Det kan också vara att ha monteringsanvisningar, och att ha 
rutinen att innan montering görs så får de som arbetar skriva på särskilda avtal som 
beskriver deras ansvar. 
Andra erfarenheter är att göra utsättning av installationerna i egen regi för att få bättre 
säkerhet liksom att göra provtryckning av tappvattensystemet med egen personal.  
Ett av företagen tar fram egna montageanvisningar som förnyas varje år, men om allvarliga 
problem dyker upp kan ändringar göras med kortare varsel. 
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4. Garantier och ansvar 
Den ena av småhusleverantören berättar att alla hus besiktas av en oberoende 
besiktningsman samt av kommunen (sic!). Branschregler använder man inte eftersom deras 
ansvar slutar i och med lastbilsleveransen av husbyggsatsen till byggplatsen. 
Förfrågningsunderlaget för upphandling av byggentreprenaden har hustillverkaren utformat, 
men har inte deras logotyp eftersom de inte har ansvar för själva bygget. 
Eftersom kunden köper huset som byggsats och kontrakterar en entreprenör som gör bygget 
så har hustillverkaren endast ansvar för fel i byggmaterialleveransen. Företagets 
konstruktionsavdelning har ansvar för hur huset ser ut och fungerar när det är byggt. El- och 
VVS-konstruktioner levereras av underkonsulter  
Andra fel orsakas av entreprenören eller dennes UE och är således entreprenörens ansvar.  
Man ställer för övrigt inga krav på intyg från ”Säker vatten” från de entreprenörer som 
bygger, även om det i och för sig är viktigt utifrån försäkringsgivaren Garbos perspektiv. I 
leveransen ingår försäkring under byggtid plus två år (detta måste gälla material och 
konstruktion eftersom det inte gäller entreprenaden). 
Man har en uppföljning så till vida att vissa entreprenörer ”svartlistas” på grund av 
”olämplighet”. Info om detta går till hussäljaren som kommunicerar med husköpare 
entreprenörer. 
Den andra småhusleverantören har en nybyggnadsförsäkring med regress till byggaren de 
första fem åren. Efter 10 år finns inget garantiskydd. Man tycker även att insatserna för att 
förbättra skydd mot vattenskador är en kostnad som ger sämre konkurrenskraft. 
 

5. Erfarenhetsåterföring 
Den ena småhusleverantören beklagar att efter de första fem åren går ingen information 
tillbaka till dem. Det finns ett datoriserat system för skaderapportering. På fabriken finns en 
ansvarig som ska återföra dessa erfarenheter.  
För flerbostadsbyggarna gäller att skador under byggtiden inte kommer med i statistiken, 
även om bolaget skulle vilja få information för att kunna utveckla sin process. Efter att 
bygget är avslutat är det bolagets garantiavdelning som tar hand om problemen. 

6. Andra kommentarer kring vattenskador 
Det kom även fram några andra kommentarer kring vattenskadorna. 
En flerbostadsbyggare skulle önska att högsta tillåtna längd på avloppsrör i bjälklag 
begränsades till sex meter för att kunna säkerställa fall. En annan idé är att ha en 
tvättmaskin längst ut på en lägenhets avloppsledning för att det återkommande ska bli 
spolat (vid tvätt och sköljning). 
Flerbostadsbyggarna påpekade att konkurser hos UE ger stora kostnader, och att dessa 
företag ofta har gjort ett dåligt arbete före konkursen på grund av resursbrist. 
I dessa kommentarer kan en beskrivning av vanliga avtalsförhållanden vid bygge av småhus 
vara på sin plats. Detta är avtalsförhållanden som ofta förekommer: 
1: En grundentreprenör utför avlopps-, golvvärme- och tappvatteninstallationer i husets 
bottenplatta. Efter det kommer den auktoriserade VVS-entreprenören och gör resten av 
VVS-installationerna. 
2: En grundentreprenör utför avloppsinstallationer. Grundentreprenören har ett 
auktoriserat VVS-företag som UE som utför golvvärme- och tappvatteninstallationer i 
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bottenplattan. Därefter kommer ett annat auktoriserat VVS-företag som utför alla 
installationer över grundplattan. 
3: En grundentreprenör utför avloppsinstallationer i grundplattan. Ett auktoriserat VVS-
företag som utför alla övriga VVS-installationer. 
Dessa tre avtalsformer medför alla ett stort behov av samordning. Ofta är det byggherren 
(husägaren) som handlat upp alla entreprenörer och som har samordningsansvaret. 

7. Noteringar för framtiden 
Detta är noteringar för framtiden: Det behövs tydliga instruktioner för hur trösklar ska 
utföras på ett säkert sätt. Detta påpekas för småhus men bör också vara aktuellt i 
flerbostadshus. Eftersom det säkert kommer att hända att golven blir vattenfyllda då och då 
under en byggnads brukstid så måste de tekniska lösningarna klara en sådan olycklig 
omständighet. Det är också viktigt att ta hänsyn till att hela fästmassan under golvplattorna 
alltid är fuktig och att tröskelkonstruktionen måste klara detta. 
Beträffande de nya så kallade designgolvbrunnarna, det vill säga golvrännor och brunn vid 
vägg. Här behövs utveckling av montageinstruktioner och möjligen även produktutveckling. 
Beträffande trycksatta vattenledningar med kopplingar som är otäta. Det kan hända att vi 
måste beakta vattensäkerheten med samma respekt som el-säkerheten. 
Beträffande vattensäkerhet i våtrum med träbjälklag. Detta ses som ett problem hos 
småhustillverkarna Det gäller framför allt tätskikt i våtrum. Eftersom flerbostadshus med 
trästomme kommer att bli mer vanligt i framtiden så är det viktigt att beakta detta och 
säkerställa att de lösningar som används både är praktiska vid installation och hållbara över 
tid. 
Beträffande inbyggda rör. Det behövs bra lösningar för inbyggda rör eftersom inbyggda rör 
är ett starkt önskemål från många bostadskunder. 

8. Diskussion 
Även om de två intervjuade anonyma flerbostadsbyggarna arbetar på olika sätt så har de 
mycket likartade erfarenheter när det gäller vattenskador. Trycksatta kopplingar har svaga 
punkter både i materialhantering och tekniskt utförande. Man går in för att ha alla 
kopplingar i speciella kopplingslådor. Även avloppen ser man som något som medför 
problem. När det gäller golvbrunnar så har man kommit framåt. Allmänt går man in för att 
följa Säker Vattens Branschregler.  
De två småhusproducenterna har ganska olika upplägg för sin affär. Den ena har ambitioner 
att göra sin produkt vattensäker och ställer krav på auktoriserade entreprenörer. 
Den andra har huvudsakligen överlåtit ansvaret för vattensäkerheten till den 
byggentreprenör som monterar huset. Det finns dock viss omsorg om vattensäkerheten vid 
projektering och vid kontakt med kunderna, genom att ge rekommendationer när kunderna 
önskar planlösningar som är allt för svåra att kombinera med ett vattensäkert utförande. 
Ett påpekande är att trenden är att vattenskadorna minskar. Det är dock tydligt att arbetet 
med att undvika vattenskador är något som kräver engagemang och att åtgärderna för att 
återställa nya hus med vattenskador är något som kräver en hel del resurser. 
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Vattenskador på bostäder – omfattning 
och kostnader 
Bilaga 3: Data om skador och 
skadekostnader från Svensk försäkring 
och MEPS 
 

Av 

Folke Björk 
Rolf Kling 
Karl-Eric Larsson 
 

1. Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Boverket att kartlägga byggskador vid nybyggnad eller renovering av 

byggnader. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och 

samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Som en del i arbetet har Boverket anlitat 

avdelningen för byggnadsteknik på KTH för att undersöka vattenskadornas del av 

byggskadeproblematiken. Med vattenskador avser man skador orsakade av utströmning av vatten 

från rörinstallationer och vattenläckage genom tätskikt i våtrum.  

 

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation som har ett 50-tal försäkringsföretag 

som medlemmar. De svarar för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden. Svensk 

Försäkring sammanställer ett brett spektrum av statistik om den svenska försäkringsmarknaden. I 

denna rapport används statistik för antalet vattenskadade småhus och flerbostadshus enligt Svensk 

Försäkring 2018. Svensk Försäkrings vattenskadestatistik är en redovisning av medlemsföretagens 

(försäkringsbolag) färdigbehandlade skador för ett år. Den statistik som vi fått tillgång till gäller åren 

2008 till 2017. De redovisade kostnaderna i statistiken avser de belopp försäkringsbolagen betalat ut.  

Den totala skadekostnaden omfattar också försäkringstagarnas självrisker och de avskrivningar av de 

ersatta byggnadsdelarnas värde som gjorts vid skaderegleringen.  

2. Allmänt om statistiken 
Statistiken omfattar tre olika hustyper:  

 Villa, som består av en– och tvåfamiljsvillor, radhus, samt kedjehus.  

 Flerbostadshus som innehåller minst tre bostadslägenheter.  

 Fritidshus  
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Figur 1 

Fördelning av hustyper i datamaterialet, där hela materialet ses som 100%. 

 

 

 

Figur 2 

Antalet skador i olika kategorier av byggnader. 

 

Diagrammet, Figur 1, visar fördelningen av olika hustyper i datamaterialet (2016). Antalet skador för 

olika kategorier av byggnader visas i Figur 2. Antalet villaskador är betydligt större än antalet skador 

för de övriga hustyperna. Villaförsäkringarna utgör också en mycket stor del av försäkringsbeståndet. 

En annan del av förklaringen till att villaskadorna är en så stor del av undersökningsresultatet är att 

självrisken i fastighetsförsäkring är betydligt högre än i villaförsäkring. Detta innebär att skador som 

är så små att åtgärdskostnad understiger självrisken aldrig anmäls till försäkringsbolagen utan 

repareras direkt av fastighetsägaren.  
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Skadedata för en- och tvåfamiljshus dokumenteras relativt väl eftersom villaförsäkring ersätter en del 

av reparationen. Vattenskador i flerbostads är däremot inte så väldokumenterade eftersom 

självrisken i en fastighetsförsäkring vanligen är för hög för att ersätta reparationer av vattenskador. 

3. Kostnader för vattenskador 
Figur 3 visar kostnaderna för vattenskador i olika kategorier av byggnader under de senaste 10 åren. 

Vi kan se att även när det gäller skadekostnad så dominerar villorna, men kostnaderna för företag 

och fastigheter har stor omfattning. Kostnaderna är här inte normaliserade för KPI. Detta är en 

summa av de belopp som försäkringsbolagen betalar ut. För villor är storleksordningen 1,8 Miljarder 

kronor de senaste två åren. Självrisker och avskrivningar tillkommer för kunden. Det gör också vad 

det kan kosta att byta ut den utrustningen som vatten strömmar ut ifrån.  

 

 

Figur 3 

Kostnad för vattenskador i olika typer av byggnadstyper, i enheten KKr. Det högsta skalstrecket 

betyder 2 Miljarder. 

 

4. Fördelning av skador i olika utrymmen 
Figur 4 visar antalet skador i olika delar av byggnader under åren 2010 till 2017. Data är framtagna 

genom att multiplicera den procentuella fördelningen hos skadorna med det totala antalet skador för 

varje år. En reflektion är att antalet skador i olika byggnadsdelar varierar mycket från år till år. I 

många fall är det svårt att förstå orsaken till detta.  

För övrigt kan noteras att ”Kök” och ”Bad/Dusch” är ungefär lika stora, för året 2017 drygt 20000 

skador i vardera. De första åren (2010 till 2012) var det fler skador i ”Bad/Dusch” än i ”Kök”.  

Skadorna i ”Bad/Dusch” hade en tydlig nedgång året 2014 men har sedan åter ökat. Skadorna i 

”Tvättstuga” och ”WC” ligger på nivåerna drygt 5000 respektive knappt 5000 skador per år.  
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Skadorna i alla andra delar av husen, dvs ”Annat utrymme” är ungefär lika många som ”Kök” 

respektive ”Bad/Dusch”. Här finns ett särskilt stort antal för året 2010. Detta beror sannolikt på att 

detta var ett ovanligt kallt år, vilket gjorde att en hel del rör frös sönder. Skillnaden mellan vanliga 

och ovanligt kalla år illustreras av figur 5 som visar temperaturer i januari och februari månad från 

Stockholm-Uppsalas luftvårdsförbund (www.slb.nu). Som synes finns en lång kall period 2010. Åren 

2009 och 2011 har kortare perioder av kallt väder. 

 

Figur 4 

Antalet skador i olika delar av byggnader under åren 2010 till 2017 enligt statistik från ”Svensk 

försäkring” 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Kök Bad/dusch Tvättstuga WC Annat utrymme

Antal skador i olika delar av bostäder

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

http://www.slb.nu/


 

5 

 

Tabell 1 
Antal bostäder per skada kombination av data från SCB och Svensk försäkring. 

 

Småhus (BRF + 
Äganderätt) Flerbostadshus (BRF + Äganderätt) 

År Antal småhus 
Småhus 
per skada Antal lägenheter 

Lägenheter 
per skada 

2008 1 882 959 45 
 

851 557 92 

2009 1 888 702 43 
 

875 126 102 

2010 1 894 848 33 
 

901 434 81 

2011 1 899 626 39 
 

915 677 88 

2012 1 906 143 41 
 

929 153 91 

2013 1 914 345 41 
 

945 122 85 

2014 1 922 546 44 
 

961 366 92 

2015 1 930 591 50 
 

983 325 87 

2016 1 963 429 47 
 

1 009 051 81 

2017 1 976 604 48 
 

1 035 251 88 

 

Tabell 1 visar en kombination av data från SCB (av antalet bostäder) och från Svensk försäkrings 

statistik på antalet skador. Kvoten mellan antal bostäder och antal skador visar sannolikheten för att 

en vattenskada ska uppstå. Ett lägre tal betyder alltså en högre risk för skador. Risken för skador 

enligt Tabell 1 är i storleksordningen 1 på 50 bostäder för småhus och 1 på 90 bostäder för 

lägenheter i flerbostadshus.   
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Figur 5 

Temperaturer under månaderna januari och februari åren 2009, 2010 och 2011. Data från 

www.slb.nu. Observera att diagrammen har olika temperaturskalor. 
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Figur 6 visar liknande data som tabell 1 men utsträckta under en längre tid. Sedan början på 1990-

talet har antalet skador per lägenhet varit ganska lika. Undantaget år 2010 där frysskador står för en 

stor del av ökningen, så som nämnts tidigare i rapporten. Att sifforna är olika i Tabell 1 respektive 

Figur 6 beror på att statistiken räknats på litet olika sätt. En notering är att antalet bostäder per 

skada inte har minskat under 2000-talet. 

 

Figur 6 
Antal lägenheter per skada under tiden 1990 till 2016 

 
Tabell 2 

 

Belopp per skada (i 1000 kr) - som 
försäkringsbolaget ersätter 

 
Fritidshus 

Företag och 
fastighet Hem (ej villa) Villa 

2008 39 47 12 29 

2009 49 52 14 33 

2010 50 61 15 34 

2011 51 55 17 37 

2012 51 56 17 37 

2013 48 54 17 37 

2014 46 54 20 39 

2015 53 62 22 40 

2016 64 76 23 44 

2017 58 78 24 44 
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Figur 7 

Skadekostnaderna dividerade med det totala antalet lägenheter respektive småhus 

 

Tabell 2 anger i KKr medelvärdet av hur stor ersättning som försäkringsbolag betalar ut till 

vattenskador av olika slag. Figur 7 anger skadekostnad i förhållande till det totala antalet lägenheter i 

småhus respektive flerbostadshus i riket. Detta är en kombination av data från Svensk försäkring och 

från SCB. Den korrigerade specifika vattenskadekostnaden för småhus har ökat med ca 130% mellan 

1990 och 2017. När det gäller lägenheter har ökningen av specifik kostnad varit lägre, ca 60%.  

 

5. Byggnadsår för vattenskadade bostäder och byggnadsår för alla 

bostäder.  
Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter 

(43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus. Dessutom några andra 

mindre grupper. Figur 8 visar procentuell åldersfördelningen av bostäderna och jämför den med 

procentuell åldersfördelning hos lägenheterna med skador. Vid jämförelse mellan staplarna ser man 

att skadorna fördelar sig relativt lika i hela bostadsbeståndet.  

Risken för vattenskador i olika årgångar av byggnader verkar svår att relatera till antalet vattenskador 

för olika årgångar av hus. En jämförelsevis mindre andel av skadorna gäller byggnader av den yngsta 

åldersklassen, hus byggda efter 2010. 
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Figur 8 

Åldersfördelning av skadorna jämfört med åldersfördelning av hela bostadsbeståndet. Summan av 

respektive staplar blir 100%. 

 

6. Vad kostar reparation efter en vattenskada? 
För att få information om hur stort samhällsproblem som vattenskadorna är så är det viktigt att veta 

kostnaden för en reparation efter en vattenskada. 

6.1. Om MEPS 
Försäkringsbolagen i Sverige använder ett system för att bestämma vad en reparation efter en 

försäkringsskada ska kosta som heter MEPS1. 

En grundsynpunkt i MEPS är att reparationstjänster kan hanteras som standardprodukter.  

I det systemet beräknas den ersättning som en entreprenör får för att göra en reparation. Systemet 

har data för den tid som respektive arbetsmoment ska ta samt vad de material som används ska 

kosta.  

                                                           

1 Information om MEPS har hämtas från exjobbet: ”Effekten av kalkylsystemet MEPS-en jämförelse 

mellan två försäkringsbolag”, av Beatrice Johansson, Johan Nilsson och Lise-Lotte Svensson. Exjobbet 

är skrivet vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 2004 och är tillgängligt på denna web-länk: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-275 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-275
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Det arbete som behöver utföras beskrivs i termer av standardiserade produktbegrepp med arbetstid, 

behov av persontransport, behov av materialtransport, kostnader för komponenter med mera. Med 

detta system blir prissättningen och informationen om reparationsverksamheten ganska enkel.  

I MEPS finns koder för de olika tänkbara åtgärderna. Prissättning av åtgärderna görs genom 

mellanvariabeln ”mWu”. En mWu är den arbetsmängd som i genomsnitt under en timme utförs av 

en yrkesarbetare som är betald med fast lön och är anställd i ett företag som tar betalt per timme. 

För en yrkesarbetare som är betald med prestationslön och som arbetar i ett företag som tar betalt 

med utgångspunkt från vad som produceras, är 1 mWu den arbetsmängd som i genomsnitt 

produceras under 0,6667 timmar. På liknande sätt använder systemet pTu för att mäta 

bilresursbehovet för hantverkarna och tWu för att mäta det totala transportbehovet för frakt av det 

material som ska installeras respektive som har rivits bort. 

Försäkringsbolagen har avtal med byggentreprenörer om vilka pris de kan ta ut för olika åtgärder. 

Försäkringsbolagen har avtal med entreprenörer som utför reparationerna till de priser som 

beräknas med MEPS. Informationsutbytet om detta sker i huvudsak genom elektroniska kanaler. 

MEPS är således ett system byggt för rationell upphandling, debitering och kontroll av kostnader för 

reparationsarbeten och även underhållstjänster. Systemet tar fasta på vad det är byggaren faktiskt 

har utfört för något jobb, inte enbart hur lång tid det har tagit att göra det. Man tar alla variabler i 

beaktning när man sätter pris på jobbet. Detta synsätt innebär att produktivitet och alla de variabler 

som hänger samman med produktivitet ges en central betydelse. Försäkringsbolaget betalar notan 

för reparationen, men kunden får till försäkringsbolaget betala självrisk samt åldersavdrag, dvs den 

värdeminskning som till exempel badrummet fått tack vare att det har åldrats. 

 

När fastighetsägaren senare ska betala sin del av reparationen så är det priset beräknat med MEPS 

som gäller. Kostnaderna omfattar rivning och nymontering av material i golv och väggar, utbyte eller 

demontering och återmontering av el- och VVS-installationer samt utbyte av lister och inredning. 

Kostnaderna för arbetstid är framtagna med ett standardiserat system där arbetsmängden för olika 

arbetsmoment är angivna i mWu. Enheten mWu avser den tid det tar för en person som arbetar på 

löpande räkning att utföra ett visst arbetsmoment. I MEPS finns en databas med mängdsatta 

arbetsmoment som innehåller cirka 40 000 arbetsoperationer. 

Direkt arbete, ställtid och etablering samt personalens restid mäts i mWu. I mWu ingår även 

arbetsledning, standardverktyg, förslitningsutrustning, upprättande av kalkyl och raster. Fullständiga 

kalkyler kan bifogas på begäran. 
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6.2. Vattenskada i ett våtrum 
En typisk vattenskada i ett våtrum beror på att vatten tränger ut i bjälklaget mellan golvets tätskikt och 

golvbrunnen. För att laga detta måste tät- och ytskikt bytas på både golv och vägg. Nedan 

sammanfattas reparationskostnader för fyra våtrum av olika storlek och olika ytmaterial. 

Våtrum kakel & klinker 8 kvm 

Längd: 4 m, Bredd: 2 m, Höjd: 2,4 m 
Arbetskostnad: 47 135 SEK 
Materialkostnad: 33 568 SEK 
Transporter: 3 952 SEK 
Totalt inkl. moms (25%): 84 655 SEK 
 

Våtrum kakel & klinker 12 kvm 

Längd 4 m, Bredd 3 m, Höjd 2,4 m 
Arbetskostnad: 55 416 SEK 
Materialkostnad: 41 575 SEK 
Transporter: 4 330 SEK 
Totalt inkl. moms (25%): 101 321 SEK 
 

Våtrum – tät- och ytskikt plastmatta 8 kvm 

Längd: 4 m, Bredd: 2 m, Höjd: 2,4 m 
Arbetskostnad: 31 176 SEK 
Materialkostnad: 21 774 SEK 
Transporter: 2 857 SEK 
Totalt inkl. moms (25%): 55 807 SEK 
 

Våtrum – tät- och ytskikt plastmatta 12 kvm 

Längd 4 m, Bredd 3 m, Höjd 2,4 m 
Arbetskostnad: 35 429 SEK 
Materialkostnad: 25 498 SEK 
Transporter: 2 787 SEK 
Totalt inkl. moms (25%): 63 714 SEK 
 

6.3. Vattenskada i ett kök 
En typisk vattenskada i ett kök kommer från ett droppläckage under diskbänken från 

blandaranslutningen av kall- eller varmvattenledningen. Delar eller hela golvbeläggningen måste bytas 

och eventuellt delar av den bärande konstruktionen under.  

Kök 14 kvm 

Längd 7 m, Bredd 2 m, Höjd 2,4 m 
Arbetskostnad: 18 463 SEK 
Materialkostnad: 10 131 SEK 
Transporter: 1 933 SEK 
Totalt inkl. moms (25%): 30 527 SEK 
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7. Avskrivningar 
När en byggnad blir äldre så minskar även värdet av byggnadsdelarna eftersom deras återstående 

brukstid blir kortare. De behöver så småningom bytas ut även om det inte uppstår till exempel 

vattenskador. Detta kallas för avskrivning. När byggnaden är ny så kan det dröja några år innan 

avskrivningarna börjar. Om vi tar exemplet för våtrummet med kakel och klinker så blir avskrivningen 

efter 10 år 8971 kr och efter15 år 19913 kr. Försäkringsbolaget betalar för reparationen 84665 kr till 

entreprenören. Försäkringskunden betalar enligt Tabell 3. Kundens kostnad för reparationen av ett 

våtrum som är 15 år gammalt är alltså 19913 kr + självrisk. Ytterligare kostnader kan tillkomma. 

Tabell 3 Exempel på avskrivningens betydelse 
för kundens kostnad 

 

Husets ålder Kunden betalar 

Nytt badrum endast självrisk 

10 år gammalt badrum Självrisk + 8971 kr 

15 år gammalt badrum Självrisk + 19913 kr 

 

8. Diskussion 
Några noteringar kring detta material är att: 

Sannolikheten för att en bostad drabbas av vattenskador har inte förändrats särskilt mycket under 

2000-talet. Situationen har inte förbättrats. 

Kostnaderna för skador i fast penningvärde har ökat under den senaste 25-årsperioden. 

Avskrivningarna på grund av byggnadens ålder får snart stor betydelse för kundens kostnader för 

reparation av en vattenskada. 

När ett ovanligt kallt år inträffar så får det stor betydelse för antalet skador. En reflektion är att om 

två kalla år inträffar i streck så kommer de känsliga delarna troligen att skadas redan det första året 

och situationen jämnar ut sig under år två. 
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Vattenskador på bostäder – 
omfattning och kostnader 
Bilaga 4: Data om vattenskador från försäkringsbolagens 

skadehandläggare 
Av 
Folke Björk 
Rolf Kling 
Karl-Eric Larsson 
 

1. Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Boverket att kartlägga byggskador vid nybyggnad eller renovering av 

byggnader. Uppdragets syfte är att ge en bild av förekomsten av byggskador och de fastighets- och 

samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar. Som en del i arbetet har Boverket anlitat 

avdelningen för byggnadsteknik på KTH för att undersöka vattenskadornas del av 

byggskadeproblematiken. Med vattenskador avser man skador orsakade av utströmning av vatten 

från rörinstallationer och vattenläckage genom tätskikt i våtrum. 

Denna undersökning baserar sig på MEPS-data från Folksam, Länsförsäkringar, If skadeförsäkring, 

Trygg Hansa och Dina Försäkringar för 2017. Vi har också haft tillgång till skadebeskrivningar från ett 

fristående system där försäkringsbolagens skadehandläggare registrerat skador i en särskild webb-

app. Även dessa skador registreras enligt samma standardiserade insamlingsmall. Totalt är rapporten 

baserad på data för cirka 15 000 vattenskador från 2017. 

Detta material har fått en statistisk bearbetning och presenteras i tabeller. I rapporten ställer vi 

frågor till materialet, visar några relevanta tabeller och ger en kort kommentar.Det ska nämnas att 

det funnits svårigheter med databearbetningen och att många av dataposterna sasknar årtal. Om en 

ny databehandling gör att detta kommer med så kommer noteringarna utifrån materialet att bli fler 

och säkrare. 

2. Orsak till skador 

2.1. Vilka sorters byggnader finns i statistiken? 
Tabell 1 

Hustyp 

f4 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Villa 13166 98.90 13166 98.90 
Flerbostadshus 64 0.48 13230 99.38 
Fritidshus 82 0.62 13312 100.00 
Frequency Missing = 33 

I statistiken finns nästan enbart villor 
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2.2. Vilka är viktiga orsaker till skador i materialet? 
Tabell 2 

Skada orsakad av 

f9 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Ledningssystem 9265 69.43 9265 69.43 
Utrustning 1170 8.77 10435 78.19 
Tätskikt våtrum 2910 21.81 13345 100.00 

 

De flesta skadorna gäller ledningssystem av ett eller annat slag. Den näst största kategorin är tätskikt 

i våtrum och den tredje är utrustning i byggnaden.  

 

2.3. Vilka ledningssystem har skador 
Tabell 3 

System 

a12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Kallvatten 3293 40.05 3293 40.05 
Varmvatten 866 10.53 4159 50.58 
Värme 1336 16.25 5495 66.83 
Avlopp 2646 32.18 8141 99.01 
Va golvvärme 81 0.99 8222 100.00 
Frequency Missing = 10 

 

När det gäller skador på grund av ledningssystem så är vattenledingar det största problemet. 

Kallvattenledningar är ett större problem än varmvattenledningarna.  Skador på grund av läckor i 

avlopp är också vanliga. Det finns också många skador i värmesystemet. Vattenskador av golvvärme 

är inte så vanliga, kanske för att vattenburen golvvärme inte blivit vanligt i småhus förrän de senaste 

20 åren. 

 

2.4. I vilka delar av byggnaderna finns ledningsskadorna? 
Tabell 4 

Huvudsakligt utrymme 

f8 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Kök 2266 25.27 2266 25.27 
Bad/dusch 2937 32.75 5203 58.02 
Tvättstuga 773 8.62 5976 66.64 
WC 478 5.33 6454 71.97 
Annat 2514 28.03 8968 100.00 
Frequency Missing = 4377 
 

Ledningsskadorna finns på många olika platser i byggnaden. Främst i kök och i bad/dusch. Men 

kategorin Annat är mycket stor.  
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2.5. Spelar åldern någon roll för risken för skador 
Tabell 5 

Ålder, installation 

alder1 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

-10 89 19.65 89 19.65 
11-20 62 13.69 151 33.33 
21-30 58 12.80 209 46.14 
31-40 72 15.89 281 62.03 
41-50 76 16.78 357 78.81 
50+ 96 21.19 453 100.00 
Frequency Missing = 8812 

Det fattas mycket data och vi vet inte ålderssammansättningen hos villorna. 

 

2.6. Vilka delar av ledningssystemen får skador? 
Tabell 6 

System 

a12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Kallvatten 3293 40.05 3293 40.05 
Varmvatten 866 10.53 4159 50.58 
Värme 1336 16.25 5495 66.83 
Avlopp 2646 32.18 8141 99.01 
Va golvvärme 81 0.99 8222 100.00 
Frequency Missing = 10 

Kallvattenledningar och avloppsledningar är de största skadeposterna, men även värmeledningarna 

drabbas påfallande ofta av skador.  

 

2.7. Vilken är orsaken till skadorna på ledningssystemen? 
Tabell 7 

Felorsak 

a11 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Korrosion 2604 56.34 2604 56.34 
Ålder/Slitage 747 16.16 3351 72.50 
Materialfel 240 5.19 3591 77.69 
Utförandefel 514 11.12 4105 88.81 
Frysning 499 10.80 4604 99.61 
Annat 18 0.39 4622 100.00 
Frequency Missing = 3610 

 

Även om en hel del data fattas så är det tydligt att korrosion är den största skadeorsaken.  

Detta är en slutsats även från enkäten med bostadsbolagen. Att är så pass vanlig som skadeorsak bör 

betyda att större fokus på ett bra utförande både skulle kunna betyda mindre kostnader och mindre 
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besvär för de boende. Frysning är också en ganska vanlig skadeorsak. Att frysskador uppstår bör till 

sist bero på dåliga detaljlösningar i klimatskärmen, eftersom vi måste räkna med kalla perioder och 

klimatskärmen ska skydda installationerna. Ålder och slitage är en vanlig skadeorsak som troligen är 

svår att skilja från korrossion.  

Vid genomgång av de olika kategorierna, kallvatten, varmvatten, värmesystem och avlopp så finner vi 

att de aktuella skadeorsakerna är desamma för alla dessa. 

 

2.8. Vilka är detaljerna som drabbas av skadorna? 
Tabell 8 

Detalj, utströmning 

a13 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Rör 4724 57.46 4724 57.46 
Armatur/ventil 440 5.35 5164 62.81 
Radiatorventil 120 1.46 5284 64.27 
Radiator 224 2.72 5508 67.00 
Golvbrunn 206 2.51 5714 69.50 
Förhöjningsring 12 0.15 5726 69.65 
Expansionskärl 100 1.22 5826 70.87 
Koppling 2395 29.13 8221 100.00 
Frequency Missing = 11 

 

Vid utströmmande vatten från ledningssystem  är skador på rör är den vanligaste skadan., kopplingar 

är den näst största skadan. Armatur och ventil är också vanliga. Andra skador finns också, till ganska 

stort antal även om procenten är låg 

 

2.9. Vilka är orsakerna till felen i ledningsdetaljerna? 
Tabell 9 

Table of a13 by a11 
a13(Detalj, 
utströmning) a11(Felorsak) 
Row Pct Korrosion Ålder/Slitage Materialfel Utförandefel Frysning Annat Total 
Rör 64.87 12.86 3.93 6.95 11.03 0.37  
Armatur/ventil 30.08 19.07 13.98 9.75 27.12 0.00  
Radiatorventil 58.82 29.41 1.47 10.29 0.00 0.00  
Radiator 81.77 7.18 2.21 0.55 8.29 0.00  
Golvbrunn 68.22 8.41 3.74 17.76 1.87 0.00  
Förhöjningsring 0.00 0.00 40.00 60.00 0.00 0.00  
Expansionskärl 87.50 8.33 0.00 2.78 1.39 0.00  
Koppling 36.04 24.68 7.22 21.92 9.50 0.65  
Total 2604 747 240 514 499 18 4622 
Frequency Missing = 3610 

 



5 

 

För skada orsakad av ledningssystem är korrosion och ålder/slitage de största orsakerna, och den 

gäller rör, expansionskärl och även golvbrunnar. Det är intressant att se att utförandefel är en så pass 

stor orsak. Frysning i rör är en orsak som är ganska vanlig. 

 

2.10. Spelar ledningarnas förläggning någon roll? 
Tabell 10 

Dold förläggning 

a10 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Ja 5239 56.55 5239 56.55 
Nej 4026 43.45 9265 100.00 

 

 

Dold förläggning har nästan lika många skador som synlig förläggning. Med tanke på att dold 

förläggning bör vara betydligt mindre vanligt så kan man dra slutsatsen att dold förläggning av 

trycksatta rör är något ganska riskabelt. 

 

3. Utrustning 
Med utrustningar menas här både vitvaror och varmvattenberedare och andra föremål som kan 

finnas i en bostad. 

 

3.1. Vilka utrustningar har särskilt stora skaderisker? 
Tabell 11 

Utrustning 

b10 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Diskmaskin 57 32.39 57 32.39 
Tvättmaskin 4 2.27 61 34.66 
VVB 30 17.05 91 51.70 
Kyl/frys 33 18.75 124 70.45 
Ismaskin 1 0.57 125 71.02 
Akvarium 2 1.14 127 72.16 
Annat 36 20.45 163 92.61 
Sanitetsporslin 8 4.55 171 97.16 
Värmepump 2 1.14 173 98.30 
Värmepanna 3 1.70 176 100.00 
Frequency Missing = 994 

 

Det är ett stort bortfall i statistiken men det syns ändå att diskmaskin och kyl/frys är vanliga orsaker, 

samt även varmvattenberedare. 
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3.2. Hur länge håller en diskmaskin? 
Tabell 12 

Ålder, installation 

alder1 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

-5 7 12.28 7 12.28 
6-10 22 38.60 29 50.88 
11-15 8 14.04 37 64.91 
16-20 10 17.54 47 82.46 
20+ 10 17.54 57 100.00 

 

Denna statistik innehåller bara några få poster, men de som finns säger att när diskmaskiner orsakar 

skador så är de oftast 6-10 år gamla 

 

3.3. Hur länge håller en varmvattenberedare? 
Tabell 13 

Table of b14 by alder1 
b14(Material, 
vvb) alder1(Ålder, installation) 
Row Pct 

6-10 
11-
15 16-20 20+ Total 

Emaljerad 10.00 0.00 20.00 70.00  

Kopparfodrad 20.00 10.00 10.00 60.00  

Rostfritt 25.00 0.00 25.00 50.00  

Annat 33.33 0.00 0.00 66.67  

Total 6 1 4 19 30 

 

Det är inte så många VVB med i materialet, men det verkar som att det först efter 20 år börjar bli 

kritiskt för VVB. Vid underhållsplanering ska varmvattenberedarens ålder beaktas. 

 

3.4. Hur långe håller kyl och frys? 
Tabell 14 

Ålder, installation 

alder1 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

-5 10 30.30 10 30.30 
6-10 17 51.52 27 81.82 
11-15 1 3.03 28 84.85 
16-20 2 6.06 30 90.91 
20+ 3 9.09 33 100.00 

När kyl och frys orsakar vattenskador så är maskinerna oftast under 10 år gamla 
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4. Skador av tätskikt 
Tätskikt är vattentäta skikt som ska skydda konstruktionerna i en byggnad.  

4.1. Är tätskikt i golv eller väggar det största problemet i våtrum? 
Tabell 15 

Tätskikt i 

c10 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Vägg 291 22.03 291 22.03 
Golv 1030 77.97 1321 100.00 
Frequency Missing = 1589 

 

Skador av tätskikt finns det många av. Skador på golv är mycket vanligare än skador på vägg. 

Vid vilka detaljer i tätskikten finns de flesta skadorna? Det är intressant att veta vilka detaljer i 

tätskikten som är mest utsatta för skador eftersom det bör vara dessa som i första hand ska beaktas 

om mängden skador ska kunna minskas. 

4.2. Var i kakelväggarna finns skadorna? 
Tabell 16 

Skadeorsak 

c12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Skarv/fog 8 6.35 8 6.35 
Tätskiktet 82 65.08 90 71.43 
Rörgenomföring tappvatten/värme 16 12.70 106 84.13 
Rörgenomföring avlopp 4 3.17 110 87.30 
Anslutning vägg/golv 7 5.56 117 92.86 
Mekanisk åverkan 3 2.38 120 95.24 
Skruvinfästning 6 4.76 126 100.00 
Frequency Missing = 21 

Själva tätskiktet förekommer ofta som en orsak för vattenskador i kakelvägg. Skarv och fog, 

genomföringar med mera är inte lika vanliga. 

 

4.3. Var finns skadorna i väggarna med plastmatta? 
Tabell 17 

Skadeorsak 

c12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Skarv/fog 10 66.67 10 66.67 
Tätskiktet 2 13.33 12 80.00 
Rörgenomföring tappvatten/värme 1 6.67 13 86.67 
Rörgenomföring avlopp 1 6.67 14 93.33 
Anslutning vägg/golv 1 6.67 15 100.00 

 

Skarv och fog är den vanligaste skadeorsaken i väggar med plastmatta, fast det är väldigt få objekt. 
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4.4. Vilket golvmaterial I våtrum är mest utsatt för skador? 
Tabell 18 

Material, golv 

c10g Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Keramiskt material 526 51.27 526 51.27 
Plastmatta/trådsvets 491 47.86 1017 99.12 
Annat 9 0.88 1026 100.00 
Frequency Missing = 4 

 

Skador i golv händer både keramiska badrum och i badrum med plastmatta. Det går inte att säga 

vilket som är mest riskabelt för vi vet inte hur många av husen som har respektive golvmaterial 

 

4.5. Hur länge håller golven i våtrummen? 
Tabell 19 

Ålder, installation 

alder1 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

-10 6 6.98 6 6.98 
11-20 28 32.56 34 39.53 
21-30 16 18.60 50 58.14 
31-40 22 25.58 72 83.72 
40+ 14 16.28 86 100.00 
Frequency Missing = 944 

 

Det finns tätskikt som hållit i mer än 40 år, men ofta är de som får skador mellan 10 och 20 år gamla. 

Detta är intressant för underhållsplaneringen. 

 

4.6. Finns det tätskiktstyper på golv som är särskilt utsatta för skador? 
Tabell 20 

Tätskikt 

c11 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Vätskebaserat tätskikt 291 55.32 291 55.32 
Plastmatta 50 9.51 341 64.83 
Flexibel folie 55 10.46 396 75.29 
Membranisolering 81 15.40 477 90.68 
Saknas 49 9.32 526 100.00 

Det går inte att säga att en viss typ av tätskikt är särskilt utsatt för skador eftersom vi inte vet hur 

vanliga som de är. Men bland skadorna så överväger vätskebaserade tätskikt. 
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4.7. Var finns skadorna i tätskikt på golv? 
Tabell 21 

Skadeorsak 

c12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Skarv/fog 26 5.44 26 5.44 
Tätskiktet 207 43.31 233 48.74 
Rörgenomföring tappvatten/värme 21 4.39 254 53.14 
Rörgenomföring avlopp 16 3.35 270 56.49 
Anslutning vägg/golv 37 7.74 307 64.23 
Mekanisk åverkan 3 0.63 310 64.85 
Skruvinfästning 9 1.88 319 66.74 
Anslutning golvbrunn gjutjärn 25 5.23 344 71.97 
Anslutning golvbrunn plast 127 26.57 471 98.54 
Anslutning golvränna/hörnbrunn 2 0.42 473 98.95 
Nytt tätskikt till befintlig brunn 5 1.05 478 100.00 
Frequency Missing = 48 

 

I keramiska golv så är det vanligt med skador i tätskikt. Anslutning till golvbrunn är ett vanligt 

problem. Om golvbrunnar i gjutjärn är säkrare än golvbrunnar i plast är svårt att säga eftersom vi inte 

vet vilken sort som är vanligast. 

 

4.8. Hur länge håller klinkergolven? 
Tabell 22 

Table of c12 by alder1 
c12(Skadeorsak) alder1(Ålder, installation) 
Row Pct -10 11-20 21-30 31-40 40+ Total 
Skarv/fog 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00  

Tätskiktet 0.00 83.33 16.67 0.00 0.00  

Rörgenomföring tappvatten/värme 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00  

Rörgenomföring avlopp . . . . .  

Anslutning vägg/golv 12.50 75.00 0.00 12.50 0.00  

Mekanisk åverkan . . . . .  

Skruvinfästning . . . . .  

Anslutning golvbrunn gjutjärn 0.00 0.00 0.00 33.33 66.67  

Anslutning golvbrunn plast 9.09 45.45 36.36 9.09 0.00  

Anslutning golvränna/hörnbrunn . . . . .  

Nytt tätskikt till befintlig brunn . . . . .  

Total 4 18 5 3 2 32 

Frequency Missing = 494 

Efter 10 till 20 år är det vanligt att de keramiska golven börjar att läcka. Det är dock inte så många 

golv i studien. 
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4.9. Vilka är de största problemen i badrumsgolv med plastmatta? 
Tabell 23 

Skadeorsak 

c12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Skarv/fog 54 11.00 54 11.00 
Tätskiktet 121 24.64 175 35.64 
Rörgenomföring tappvatten/värme 39 7.94 214 43.58 
Rörgenomföring avlopp 10 2.04 224 45.62 
Anslutning vägg/golv 12 2.44 236 48.07 
Mekanisk åverkan 20 4.07 256 52.14 
Skruvinfästning 15 3.05 271 55.19 
Anslutning golvbrunn gjutjärn 38 7.74 309 62.93 
Anslutning golvbrunn plast 179 36.46 488 99.39 
Anslutning golvränna/hörnbrunn 1 0.20 489 99.59 
Nytt tätskikt till befintlig brunn 2 0.41 491 100.00 

 

I golv med våtrumsmatta är golvbrunnar är det största problemet. Tätskiktet som sådant, dvs 

våtrumsmattan har också ofta problem.Därefter kommer problem med skarv och fog. 

 

4.10. Hur länge håller badrumsgolv med plastmatta? 
Tabell 24 

Table of c12 by alder1 
c12(Skadeorsak) alder1(Ålder, installation) 
Row Pct -10 11-20 21-30 31-40 40+ Total 
Skarv/fog 11.11 22.22 0.00 66.67 0.00  

Tätskiktet 0.00 20.00 20.00 40.00 20.00  

Rörgenomföring tappvatten/värme 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33  

Rörgenomföring avlopp . . . . .  

Anslutning vägg/golv 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00  

Mekanisk åverkan 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00  

Skruvinfästning 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00  

Anslutning golvbrunn gjutjärn 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00  

Anslutning golvbrunn plast 0.00 15.00 35.00 35.00 15.00  

Anslutning golvränna/hörnbrunn . . . . .  

Nytt tätskikt till befintlig brunn . . . . .  

Total 1 8 10 19 7 45 

Frequency Missing = 446 

 

Här fattas en hel del data men en hel del av golven har fått sina skador efter mer än 30 år, vilket är 

intressant för underhållsplaneringen. 
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4.11. Vilka detaljer har de största problemen i golv med plastmatta? 
Tabell 25 

Skadeorsak 

c12 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Skarv/fog 54 11.00 54 11.00 
Tätskiktet 121 24.64 175 35.64 
Rörgenomföring tappvatten/värme 39 7.94 214 43.58 
Rörgenomföring avlopp 10 2.04 224 45.62 
Anslutning vägg/golv 12 2.44 236 48.07 
Mekanisk åverkan 20 4.07 256 52.14 
Skruvinfästning 15 3.05 271 55.19 
Anslutning golvbrunn gjutjärn 38 7.74 309 62.93 
Anslutning golvbrunn plast 179 36.46 488 99.39 
Anslutning golvränna/hörnbrunn 1 0.20 489 99.59 
Nytt tätskikt till befintlig brunn 2 0.41 491 100.00 

I golv med plastmatta är anslutningar till golvbrunnar är det största problemet. Tätskikten som 

sådana är också en stor orsak. 

4.12. Vilka utrymmen är mest utsatta för skador? 
Tabell 26 

Huvudsakligt utrymme 

f8 Frequency Percent 
Cumulative 
Frequency 

Cumulative 
Percent 

Kök 2266 25.27 2266 25.27 
Bad/dusch 2937 32.75 5203 58.02 
Tvättstuga 773 8.62 5976 66.64 
WC 478 5.33 6454 71.97 
Annat 2514 28.03 8968 100.00 
Frequency Missing = 4377 

 

Badrum och duschrum är de rum som är mest utsatta för skador. Även kök är utsatta för skador, 

liksom posten “Annat”. 
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4.13. Vilka problem är de viktigaste i olika utrymmen? 
Tabell 27 

Table of f8 by f9 
f8(Huvudsakligt 
utrymme) f9(Skada orsakad av) 
Row Pct 

Ledningssystem Utrustning 
Tätskikt 
våtrum Total 

Kök 77.10 22.59 0.31  
Bad/dusch 39.09 0.72 60.20  
Tvättstuga 71.02 8.15 20.83  
WC 92.05 3.77 4.18  
Annat 90.53 6.44 3.02  
Total 6160 776 2032 8968 
Frequency Missing = 4377 

 

Ledningssytem är en större skadeorsak än utrustning för Kök, WC och Tvättstuga. Utrustning är också 

en ganska stor orsak i kök. Tätskikt är den dominerande orsaken i våtrum, men där är ledningssystem 

ändå en ganska stor orsak. 

 

4.14. Vilka utrustningar orsakar skador I olika utrymmen? 
Tabell 28 

Table of f8 by b10 
f8(Huvudsakligt 
utrymme) b10(Utrustning) 
Row Pct Diskmaskin Tvättmaskin VVB Kyl/frys Ismaskin Akvarium Annat 
Kök 54.81 0.96 3.85 30.77 0.96 0.00 7.69 

Bad/dusch 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00 

Tvättstuga 0.00 21.43 64.29 0.00 0.00 0.00 7.14 

WC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 

Annat 0.00 0.00 34.15 2.44 0.00 4.88 51.22 

Total 57 4 30 33 1 2 36 

Frequency Missing = 994 

 

I kök är diskmaskin den viktigaste skadeorsaken och kyl/frys har också stor betydelse. I tvättstugan är 

varmvattenberedaren den främsta orsaken till skador. Även när skador uppstår på andra håll i 

byggnaden så är varmvattenberedaren den främsta orsaken. 
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5. Diskussion 
Genomgången av denna statistik motiverar några reflektioner. 

Tätskikt i våtrum är en mycket viktig skadeorsak. Det finns mycket goda skäl att fortsätta att arbeta 

med att göra dem säkrare. 

Arbetsutförande framkommer som en viktig skadeorsak. Här finns skäl att arbeta med 

kompetensutveckling så att riskerna för skador blir mindre. 

Att det finns så pass många frysskador tyder på att det finns en hel del av brister i förläggningen av 

rörsystem och även brister i klimatskärmen. Orsaker till dessa brister kan främst sökas projektering 

och arbetsutförande. 

Korrosion är en viktig skadeorsak för ledningssystem. Detta bör vara en fråga relaterad till 

underhållsplaneringen. Det kan också behövas metoder för att undersöka om byggdelar har drabbats 

av korrosion så att de kan bytas och åtgärdas innan en skada uppkommer. 

Det visar sig att vissa utrustningar och byggkomponenter håller ganska länge innan de drabbas av 

skador. Denna statistik bör kunna användas för underhållsplanering. 
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Jämförelse mellan vattenskador i Sverige och Norge 
Sammanfattning av intervju med Lars-Erik Fiskum 21 november 2018. Intervjun gjordes på Skype av 

Rolf Kling och Folke Björk 

Om Lars-Erik Fiskum 
Lars-Erik Fiskum är forskningsledare på våtrumslaboratoriet på SINTEF i Oslo, har erfarenhet av 

arbete med vattenskador i Norge och har utvecklat arbetet genom Vannskadekontoret. 

Vannskadekontoret är ett service- och informationskontor för konsumenter, försäkringsbolag, 

byggbranschen och myndigheter. Huvuduppgiften är informationsaktivitetet. Man svarar på 

förfrågningar från konsumenter och företag, ger råd och vägledning om förekomst av vattenskador 

och förebyggande åtgärder. Vannskadekontoret publicerar också broschyrer, pressmeddelanden, 

artiklar, projekt och föreläsningar etc. 

Vannskadekontoret grundades ursprungligen som ett projekt vid Norges Byggforskningsinstitut (nu 

SINTEF Byggforskning) 1982. Bakgrunden för etableringen var att försäkringsbolagen, 

rörledningsindustrin (rörbranschen) och myndigheterna ville ha ett centrum för förebyggande av 

vattenskador för att man såg en betydande ökning av vattenskadorna. 

Omfattning av Vattenskador i Norge 
I Norge ersätter försäkringsbolagen den våtrumsskada som är en plötslig oförutsedd skada. Däremot 

ersätts inte skador som orsakas av att en liten läcka pågår under en lång tid. Följdskador i 

intilliggande bostäder kan dock få ersättning. Till skillnad mot i Sverige ersätter man normalt inte 

våtrumsskador. Man kan dock ta en extraförsäkring för detta.  

Total skadekostnad för alla försäkringar i Norge är 38 miljarder kronor. 

Enligt statistik från Finans Norge www.fno.no så betalar försäkringsbolagen om kring 3000 MKr per år 

för vattenskador och cirka 600-700 MKr per år för klimatskador. Den senare kategorin ökar. 

Beträffande mängden skador 

Norge har en skada på 25 bostäder varje år. Fördelning av skadorna är: 60% i rör, 20 % i kök och 20% 

i badrum. Norge har cirka 2 miljoner bostäder. Utslaget per bostad så är skadekostnaden för 

försäkringsbolagen 400 kr per bostad och år. Norge har en nedåtgående trend för vattenskador 

jämfört med andra skador. En notering är att det blir fler skador från korrosion och i avloppsrör. 

Slitage och åldrande är den största orsaken. Frostskador är vanliga och under mycket kalla år har de 

ökat dramatiskt .  Norge är den genomsnittliga ersättningen från försäkringsbolagen för en skada 

50 000 kr  

En notering är att statistiken är innehållsrik men att den ändå inte innehåller allt. Bättre statistik 

skulle vara värdefullt. 

Orsak till skador 
Försäkringsbolagens statistik ger en bra presentation, men det finns osäkerheter i inmatningarna. 

Arkitekters roll 

En reflektion kring orsaken till skador är att arkitekturen, eller bostadens utformning lägger många 

premisser som skapar svårigheter när det gäller att undvika vattenskador. Det är som att moden och 

trender får bestämma. Det händer att vissa aktörer får fatta beslut fast de senare inte finns på plats 

http://www.fno.no/
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för att ta ansvar. Tekniken får stå tillbaka, svårlösta problem uppstår, till exempel när det gäller 

lutningar i golv. 

Det finns också sådant som sker tidigt i byggprocessen och som låser och begränsar möjligheterna 

vad gäller lösningar och teknik. Ett exempel, vid ett hotellbygge ville arkitekten (och byggherren) att 

installationsschakten inte skulle ha några luckor, och således inte var tillgängliga för åtkomst i 

framtiden.  

Det råder också brist på kompetens hos hantverkare om till exempel byggregler. 

Arbete för att minska mängden skador 
Rör i rör-system 
Arbetet med vattenskador kan beskrivas som att det gäller vatten och avloppsrör, och det som finns 

däremellan. Rör i rör-system förekommer mycket ofta i Norge. Rör- i rörsystem ska i princip kunna 

hindra alla läckageskador. Det finns dock mycket av felmontage i ”rör i rör”-system.  En önskan för att 

minska mängden vattenskador är att alla rör borde vara utbytbara, och då även avloppsrör. Med 

minskade dimensioner på rören så blir det lättare att byta ”rör i rör”. Hur mycket man skulle kunna 

gå ned i rördimension är en fråga som borde undersökas noggrannare. En viktig aspekt är att badrum 

verkligen behöver täta tätskikt, och det är en fråga om hantverksskicklighet. 

Läckagestoppare 
I de norska byggreglerna finns en skrivning om att läckage från vatteninstallationer enkelt ska 

upptäckas och att de inte ska orsaka skador. Denna skrivning kom 1997. Detta har resulterat i att 

man vanligen installerar en automatisk avstängning för läckage i norska bostäder. Avstängningen 

görs av en magnetventil på vattenledningen som styrs av en eller flera sensorer. När en sensor 

signalerar att vatten kommer så stänger magnetventilen. Sensorer kan placeras i skåp under 

diskbänk, under diskmaskin och på andra platser där risk finns för utströmmande vatten. Placeringen 

av sensorerna är helt avgörande för funktionen. Läckagesensorer beskrivs i en rapport Sintef 

745:2011 – Bruk av lekkasjestoppere. 

Kostnaden för en läckagestoppare ligger på omkring 8000 till 10000 kr. Den största kostnaden i 

sammanhanget gäller magnetventilen. Läckagestopparen är föremål för SINTEF certifikation. Där 

finns guidelines för test av ventiler. De flesta läckagestoppare fungerar trådlöst. De flesta nya villor 

förses med läckagestoppare 

Prefabricerade badrum 
Av 30 000 badrum som byggs i Norge på ett år är 12 – 14 000 prefabricerade. Prefab minskar risk för 

problem med tätskikt. Det prefabricerade badrummet ger bra lösningar för tätskikt, golvbrunn och 

vattensensor. Det finns dock problem även med prefabricerade; Byggaren vill ibland anpassa 

badrummet på olika sätt och då kan det hända att somliga badrumsmoduler får en konstruktion som 

avviker från vad som är ett godkänt och bra utförande. 

Det finns också rapporter om korrosionsskador i stålplåtarna i prefabricerade badrum. Det 

prefabricerade våtrummet är byggt av stålplåtar med målat tätskikt på vilket kakel och klinker är 

fastlimmat. Vatten passerar fogarna i kaklet och pressar mot tätskiktet. Om vatten tränger igenom 

och når stålet så är det troligt att det rostar.  

Det kan vara så att kravet på täthet, SD-värdet, skulle vara anpassat till underlaget. SD=10m är 

anpassat till gipsväggar. Kanske skulle en stålplatta behöva ett annat högre värde, eller att 

rostskyddet gjordes på ett annat sätt. Väggbeklädnad av badrumspanel skulle i sammanhanget kunna 

vara bättre än kakel. 
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Diskussion 
Vattenskador leder till skador på byggnaden och åtgärder för dem kan räknas i pengar. Andra 

ytterligare kostnader för samhället såsom reduktion av livskvalitet är inte synliga och har ingen 

statistik. Kan det vara ”uthålligt” att tillåta dem? 

Det är svårt att se det stora problemet gällande vattenskador i Norge. Det är en fragmenterad bild på 

samma sätt som i Sverige. 

Norge har idag en nedåtgående trend för vattenskador jämfört med andra skador. Jämfört med 

Sverige har Norge fler skador, men skadekostnaderna per skada för försäkringsbolagen är lägre. 

Norge har en omfattande statistik som dock har vissa brister. Den svenska statistiken har fler poster 

men har också sina brister. Det är viktigt med bra statistik för att förstå skadeproblemen och kunna 

arbeta förebyggande. 

Noteringar om att arkitektur och bostäders utformning i vissa fall leder till problem gällande 

vattenskador finns även i Sverige. Kunders önskemål kan leda till teknisk utformning som gör 

vattenskador svåra att upptäcka och att åtgärda. 

Norge har regler som resulterat i att läckagestoppare är det normala i nya hus. Detta är en kraftfull 

satsning för att hindra flöde av strömmande trycksatt vatten som annars kan ge stora skador. I 

Sverige finns inget liknande initiativ. 

Norge har sedan 1982 haft ”Vannskadekontoret” som etablerades för att arbeta förebyggande med 

vattenskador. Framtiden för Vannskadekontoret är just nu osäker eftersom bidragsgivarna trots 

framgången vill strypa anslagen. 

Sammanfattningsvis så kan det sägas att både Norge och Sverige har en hel del av vattenskador. I 

Norge finns en tydlig satsning på att stoppa vatten med läckagesensorer i nya hus. Det kan finnas skäl 

att se om detta är intressant också i Sverige. I båda länderna har branschorganisationer gått in för att 

minska risken för vattenskador. 
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