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Sammanfattning 
 

Vatten och fuktskador har varit ett stort problem i bostäder, därför har vi valt att lägga ner mer 

fokus på våtrum, rör och tvättstugor, vilket är de mest vattenbelastat utrymmena.  

Med statistisk undersökning tagen från Vattenskadecentrum och skaderapporter från If 

försäkringsbolag samt undersökning av vattendrabbade områden med hjälp av Etalong AB 

fick vi en helhetssyn hur vatten skadar bostäder. Även komma fram till anledningar och 

åtgärder för dessa skador. 

Rapporten visar standardkrav som ska följas, vissa lösningsmetoder i ett förebyggande syfte 

samt underhållning som förhindrar framtida skador. Dessutom för att komma i bukt med 

fuktpåverkan på materialet och vad fukt kan leda till. Den innehåller grundlig information om 

fukttransport, material reaktion och nedbrytnings reaktion av fukt. 

Det framgås att det finns brister inom byggbranschen med förebyggande konstruktioner mot 

vatten och fuktskador. Med det vi har skrivit, vill vi vara en hjälpande hand för företag att 

motverka den enorma mängden misstag för att börja bli mer uppmärksama på fukt. Fukt kan 

vara vår största fiende inom byggbranschen och kan orsaka sådan stor skada. 
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Abstract 
 

Water and moisture damages have been a huge problem in dwellings, that’s why we have 

chosen to focus on some areas of the house. These rooms are exposed of loads of water which 

may affect certain areas of the rooms. With statistics from Vattenskadecentrum, damage 

reports from If insurance company and also investigating spaces affected by water with 

Etalong AB has given us a comprehensive view how water harm dwellings. 

The report visualize standard requirements how to follow several solutions in a obviate 

purpose and regular maintenance to prevent future complications. Furthermore about moisture 

impacts on materials and what moisture can result to. It contains thorough information about 

moisture transport, how materials react and decomposition by moisture. 

It is known that there is lack of knowledge about preventive structures against water and 

moisture damage in the construction industry. What we have written, is to lend a hand to 

companies to acknowledge and counteract the amount of mistakes and begin to be aware of 

moisture. Moisture is probably our biggest nemesis within construction sites and has the 

possibility to create a large-scale damage. 
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Förord 
 

Vi har alltid varit fascinerade av fuktpåverkan på olika material i våra bostäder, samt den 

bristande kunskapen hos människor i det stora hela. 

Vi vill tacka er i förhand att ni lägger ner tid för att ni har visat intresse till denna rapport och 

hoppas att rapporten kan bidra med större kunskap.  

Vi vill tacka Kai Ödeen för den hjälpen och stödet som vi har fått under arbetets gång. Vi vill 

även tacka Säker Vatten AB & Vattenskadecentrum som har bidragit med information, 

statistik, deras vilja att dela med sig av deras kunskap och motiverat oss för att söka mer 

kunskap. Dessutom vill vi tillägna detta examensarbete till våra vänner och familjer.   
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1. Bakgrund 
 

Enligt studier som gjorts varje år av Säker Vatten AB med hjälp av flera försäkringsbolag har 

det visat sig vara skyhöga kostnader för reparationer av skador, det vill säga vatten- och 

fuktskador. Dessa värden visar i vilka hustyper det sker skador, vilka sorts skador, läckage 

och vart i huset det sker.  Dessa resultat visar de stora problemen inom byggbranschen. Det 

som diskuteras vilt inom bygg är, vilka anledningarna är till att det sker så många vatten- och 

fuktskador. Samtidigt så visar rapporterna varje år förbättringar på vissa delar medan andra 

delar får sämre resultat. 

2. Målsättning 
 

Syftet med detta projekt går ut på att ta reda på orsakerna till att det sker enormt många 

vatten- och fuktskador i våra hem. Dessutom möjligheten för att förhindra vatten- och 

fuktskador. Inom byggbranschen funderar man om vattenskador, fastän kunskaperna och 

materialen vi erhåller för att motverka. Denna studie ska förutom orsaker och åtgärder, ta reda 

på hur mycket reparationskostnaderna för ett våtrum kostar. Orsakerna som sker, är det 

materiellt, tillräcklig kunskap eller mänskligt fel? 

3. Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att omfatta: 

 information allmänt om fukt,  

 resultat och statistik från Säker Vatten AB,  

 besökta platser som har blivit angripna av vatten eller fukt,  

 vad som leder till vatten- och fuktskador, 

 reparationskostnader,  

 hur material agera mot vatten och vilka konsekvenser vatten och fuktskador kan lämna 

 

4. Arbetsmetod 
 

Metoderna som ska användas för att uppnå vårt mål är genom att leta efter böcker och 

hemsidor som har information om dessa områden.  Nackdelen med denna metod är att vissa 

hemsidor inte är pålitliga men böckerna som möjligen användas under examensarbetets gång 

kan vara trovärdiga. Ett exempel är Fukthandboken skriven av Elmarsson, B. & Nevander, L-E.  
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För att ta reda på statistik kommer vi få av Vattenskadecentrum som anses vara övertygande 

med tanke på att de har fått dessa resultat med hjälp av försäkringsbolagens rapporter. 

Säker Vatten AB är ett företag som utbildar andra byggare och byggföretag att följa BBR:s 

krav och det är Säker Vatten AB som hänvisar och instruerar hur detta går till.   

Säker Vatten AB samarbetar med flera av försäkringsbolagen och för att få möjligheten att 

besöka ett eller flera angripna våtrum, bör vi kontakta flera av dem. Problemet med denna 

metod är att många av företagen är upptagna. 

 

 

5. Fuktmekanik 

5.1 Fukt i luft 

 

All luft och material förutom metaller innehåller mer eller mindre fukt, det går inte se det med 

blotta ögat förrän den fälls ut i form av små vattendroppar, när den varma luften träffa den 

kalla ytan. Detta kan leda till att den kalla luften kan innehålla mindre mängd vatten. För att 

kunna mäta mängden vatten i luft, måste vi först undersöka luftens relativ fuktighet i procent. 

Det är förhållandet mellan aktuell mängd vatten och maximal mängd vatten som luften kan 

bära vid en viss temperatur. Vid 100 % RF (relativ fuktighet) fälls fukten ut i form av små 

vattendroppar och det innebär att luften är mättad. För hög RF kan ha stora konsekvenser på 

sin omgivning och kan orsaka korrosion för stål eller svampbildning i organiska material och 

kan även påverka människans hälsa. I Sverige är den genomsnittliga luftfuktigheten drygt 80 

procent, eftersom relativa fuktigheten är väldigt hög kan det orsaka mycket skador. Utöver 

detta kan det orsaka nedbrytning av material, detta innebär också att ha rätt kunskap för att 

kunna fuktdimensionera och ha rätt materialkombination för att utnyttja materialets 

långtidshållbarhet. 

 

 

För uttorkning av väggskivor räcker det att betrakta 1m
2
 av den aktuella konstruktionen 

och beräkningen kan göras en dimensionellt. Om avgiven fuktmängd per tidsenhet är g 

(kg/(m
2
 s)) kan den totala avgivna mängden fukt under tiden t tecknas.  

(Fukthanboken 1994) [14]: 

 

G = g t (kg/m
2
) 

 

 

 

 

Om man är intresserad av hur mycket fukt som stannar kvar i en konstruktion så kan 

fuktflöte G bestämmas genom (Fukthandboken 1994) [14]: 
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G = (νin - νut) RL (kg/s)                                                 νin = ånghalt i luften vid inflöde 

(kg/m
3
) 

νut = ånghalt i luften vid utflöde (kg/m
3
) 

                                                                                       RL = luftflöde (m
3
/s) 

 

 

För en homogen porös skiva kan luftflöde R beräknas ur ekvationen: 

RL = A k Δp/ L (m
3
/s)                                                               k = permeabilitet (m

2
) 

                                                                                                       Δp = totaltrycsdifferense (Pa) 

                                                                                                  

(Ns/m
2
) 

                                                                                             d = materialets tjocklek (m) 

 

 

 

 

 

Finns det möjlighet att minska risken för fukt- och kondensrisken? 
 

Genom att sänka den relativa fuktigheten i ett hus eller en bostad, finns det möjlighet att 

förbygga risken för kondens som kan ha stora konsekvenser på byggnaden.  

 

Det finns ingen direkt lösning som gäller alla byggnader i alla miljöer, därför kombineras 

olika metoder för att nå den bästa lösning för en god och effektiv lösning  

Ett vanligt fel är tätningsskiktet är så dåligt att luften tränger in och kondensera mot den kalla 

ytan. Risken för mögel ökar samt kostnaden för att åtgärda felet kan bli ofantliga.  

 
 

 

5.2 Fukttransport 

5.2.1  Diffusion – transport i ångfas 
 

 

Har virket en fuktkvot under fibermättnadspunkten sker fukttransporten genom diffusion. 

Detta är en trög process eftersom vattenmolekylerna måste passera många cellväggar i 

gasform. Under fibermättnadspunkten sker fuktförändringarna i virket mycket långsamt och 

desto mindre fuktkvoten är desto långsammare sker förändringen. För en 25 millimeter bred 

fuktig bräda tar det ungefär en vecka att hamna i jämvikt med omgivningens fuktnivå, medan 

det tar ungefär fyra veckor för en 50 millimeter bred planka. Om fuktutbytet endast sker åt ett 

håll fyrfaldigas tiden tills fuktjämvikt uppnås. 
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Figur 1. Ångtransport i trä (diffusion). 

 

 

 

 

Detta bevisar att det är väldigt viktigt att behandla och förhindra fukt att komma kontakt med 

materialet.  
 

För diffusion i stillastående luft med ånghalten som potential gäller Ficks första lag, 

fuktflödestätheten kan utryckas 

som följande [14]; 

g = - D dν/dx (kg/m
2
 s)                                                     D = ångdiffusionskoefficient (m

2
/s) 

                                                               dν/dx = ändring i ånghalt per längdenhet i 

                                                                                                  flödes riktning 

 

δ = D/ (m
2
/s)                                                                δ = ångpermeabilitet (m

2
/s) 

                                                                                                = diffusionsmotståndsfaktor 

(-) 

                                                                                                 (för porösa material) 

g = -δ dν/dx (kg/m2s)                   
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5.2.2 Drivkrater 

Fukt kan transportera sig på olikas sätt drivkrafterna, konvektion, kapillärtransport, diffusion, 

transporterar fukt i ångfas. Drivkraften är skillnaden i ånghalt som driver fukt från ena sida till 

den andra, vattenånga strävar mot lägre ånghalt.  

 
Figur 3. Fukttransport genom en konstruktion 

 

 

5.2.3 Kondens 

Fuktig luft väger mindre än torr luft och stiger eftersom relativa fuktigheten är beroende av 

densiteten. När varm uteluft inträde en mindre varm miljö, rör den sig längs takets undersida 

på grund av temperatur och tryckskillnader. När den varma luften träffa en kall yta sker det 

kondens och vatten fälls ut.  

 

Ett bra exempel är den fuktiga luften som bildas när man duschar, träffar den kalla 

badrumspegeln och bildar imma på ytan. 

 

 
Figur 2. Vatten har fällts ut på ett fönster. 
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5.2.4 Kapillärtransport – vätskefas 

Kapillärtransport innebär fukttransport i vätskeform genom materialets porer. Drivkrafterna 

bakom detta är kapillärsugning och undertryck. Den går från områden med lågt porvattentryck 

till områden med högt porvattentryck. Transporten sker främst genom de största porerna 

eftersom det är lättare för transportera vatten. 
 

5.2.5 KFX 

KFX är ett fuktdimensioneringsprogram som kan hjälpa att undersöka materialkombination 

samt väggtäthet. Programmet ger även för året runt för att kunna dimensionera, ge en 

övergripande bild samt lösningarna. Dessutom visar programmet vart i väggen det är mest 

fuktbelastad under året. 

 

5.2.6 Värmeledning 

Värmeledning är beroende av materialens värmeledningsförmåga, eller 

värmekonduktivitet, λ [W/m K]. Ett lågt λ-värde innebär att materialet har en dålig 

ledningsförmåga, t.ex. isoleringsmaterial. När det gäller ett poröst material så leds värme 

genom konvektion.  

 

Värmeledningen är även beroende på materialtjockleken (d) och de temperaturskillnaderna 

mellan in och utsidan av väggen. Det är temperaturskillnaderna som är drivkraften för 

värmeledning. För att få materialets värmeledningsförmåga så tar materialtjockleken med  

 λ-värdet. 

Värmeledningen R=
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5.2.7 Konvektion 

 

Drivkraften för konvektion är skillnaden i luftdensitet, eftersom varm luft har en lägre densitet 

så stiger den medan kall luft är tyngre och sjunker. Tryckskillnader kan uppstå när det blåser 

genom otätheter i väggar och det leder till ett övertryck. På grund av densitets- och 

tryckskillnader, leder det till luftrörelse genom väggar och tak. All luftrörelse som innehåller 

vatten kan leda till stora vattentransporter.  

Det finns två typer av luftrörelse, turbulent och laminär. Ett turbulent luftflöde innehåller 

mycket virvlar och mycket rörelse. Laminärt luftflöde innebär en parallell luftrörelse utan 

störningar. 

 

 

 
Figur 4.  Fukttransport genom en konstruktion på grund av tryckskillnaden 
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5.3 Avfuktningsmetod 

För att få en minskad relativ fuktighet inomhus går det att öka temperaturen eller ventilera 

bort fukten för att nå medel relativ fuktighet som är cirka 50 procent, nackdelen med detta är 

att det kan ha hög energiförbrukning.  

 

Det finns möjlighet att använda två typer av avfuktare: 

 

Kylavfuktarens funktion är att suga in den varma luften genom ett kylbatteri, med den låga 

temperaturen i kylbatteri så kommer relativ fuktighet höja till 100 procent och leder till 

kondens. Luften kommer ut med lägre vatten innehåll. 

 
Figur 5. Kylavfuktarens funktion. 

 

 

Sorptionavfuktare suger luften in i en rotor som tar upp fukten från den omgivande luften.  

 

Rotorn består av en stor mängd luftkanaler där den fuktiga luften passerar genom, och stannar 

kvar. Nackdelen med denna metod är att efter ett tag kan den blir vattendränkt och måste 

torkas. 
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Figur 6.  Soptionsavfuktarens funktion. 

 
 

5.4 Fukt i material 

All material kan absorbera vatten. Fuktinnehållet i ett material anges i fuktkvot eller fukthalt.  

Fuktkvot som anger massa på vatten genom massa på den torra(% FK), FK= 
  

  
. 

Eller fukthalt(kg/  ) som anger massa på vatten genom volym, FK= 
  

 
.  

 

För all material finns ett sammanhang mellan fuktkvoten och relativa fuktigheten i materialet, 

vilket kan tas fram ur absorptionskurvan för materialet, där varje material har sin specifika 

kurva.  

 

Med tiden kan det bildas missfärgningar på materialet, obehaglig doft och även svampar, 

eftersom varm luft med högre vatteninnehåll tar sig in i huset där temperaturen är lägre, vilket 

får fukten av kondensera på alla kalla ytor och bilda vatten. Detta skapar en våt och behaglig 

miljö som i kombination med organiska material (till exempel trä) ger en utmärkt plats för 

mögel eller hussvamp att utvecklas. En god miljö för bakterier. 

 

 
Figur 7. Fukt i material (absorptionskurva beroende på material) 
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Figur 8. Olika delar av huset som blir angripen av fukt och vatten. 
 

 

Förslag till kritiska fukttillstånd utifrån http://www.fuktsakerhet.se hemsida. Förslaget 

är baserat på uppskattningar av risken för mikrobiell tillväxt där värdena är 

valda så att risken för mikrobiell tillväxt är i storleksordningen några procent. 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd 

[% RF] 

Trä och träbaserade material 75–80 

Gipsskivor med pappytor 80–85 

Mineralullsisolering 90–95 

Cellplastisolering (EPS) 90–95  

Betong 90–95 
Tabell 1. Dessa värden avser rent material. Smutsning av materialet medför en tillförsel av näring 

som sänker kritiskt fukttillstånd till 75–80 procent även för de mest tåliga materialen. Från 

http://www.fuktsakerhet.se hemsida. 

 

Byggmaterialets fuktegenskaper kan bero på fler faktorer som till exempel porositet, 

porstorleksfördelning, struktur och kemisk uppbyggnad, densitet.  

 

 Densitet: Slutsats kan dras genom materialets porositet, med hjälp av avgörande för 

materialets användning. Beror på Porositet och porstorleksfördelning till materialets 

förmåga att suga upp vatten i vätskefas. 

 Ångpermeabilitet eller ånggenomsläpplighet anger hur fort fukten kan transporteras 

genom materialet. Ju högre relativ fuktighet material har desto större blir materialets 

ånggenomsläpplighet. 

 Hygroskopisk fukt: Innebär när material tar upp fukt från sin omgivande luft genom 

absorption och kapillärkondensation. Absorptionsförmågan varierar mellan olika 

material. 
 

http://www/
http://www/
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5.4.1 Träbaserat material 

Träbaserat material är väldigt poröst och anledning till det är att det har god 

isoleringsförmåga, då trä har stora cellhålrum kan det uppta fukt av sin omgivning. Detta 

leder till nerbrytning som orsakas av klimat och bakterier, kan även orsaka deformation av 

materialet, ovälkomna spänningsbildningar samt förlust av isoleringsförmåga. 

 

 

 

Skulle virkets fuktkvot överstiga fibermättnadspunkten, leder det till uppsugningen av vatten 

kapillärt. I virkets radiella riktning går upptagningen dubbelt så fort som i den tangentiella 

riktningen. I fiberriktningen sker upptagningen cirka 20 gånger fortare än i den radiella 

riktningen. 

 

 

 
Figur 9.  Vätsketransport i trä. 

5.5 Anledning till fuktskador 

 

Att fuktskadorna har blivit så omfattande kan bland annat bero på följande förhållanden: 

 Brist på kunskap 

 Ej använd befintlig kunskap 

 Okritisk användning av nya material utan erfarenheter och utan tillräcklig 

 egenskapsredovisning 

 Kostnads- eller kapacitetspress 

 Krav på ökad produktivitet som har lett till slarv och bristande omsorg i projektering 

och byggande 

 Otillräcklig kvalitetskontroll 

 (Fukthandboken 1994) [14] 
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6 Krav på vattentäthet och fuktsäkring 
 

Krav på vattentäthet 

 

Beroende på användningsområde delas vägg- och golvkonstruktioner in i olika täthetsklasser. 

Vattenavvisande tätskikt, VA, ska användas då golv och väggar utsätts för vattenstänk, 

våtrengöring, kondensvatten och hög luftfuktighet. Vattenavvisande tätskikt är enligt PERs 

branschregler kakel- eller klinkerplattor monterade utan tätskikt. (BBR). [8] 

6.1  Metoder för att undersöka otätheter 
 

Eftersom att täthet är väldigt viktigt för att ha bra fuktsäkerhet, god hälsa och låg förbrukning 

är det ett krav som ställs i BBR (Boverkets byggregler). 

 

Provtryckning innebär att ett värde för byggnadens täthet tas fram och detta värde kan 

jämföras med uppställda krav som BBR ställer. 

 

Provtryckning sker i hela byggnaden om det finns möjlighet för detta. I flerbostadshus ska det 

helst provtyckas var för sig.  

 

Det är viktigt att ha bra ventilationssystem i en byggnad för att behålla konstant luft 

temperatur i huset och minska fukttillskott som avges av inneboende samt behålla god miljö. 

 

Värmekamera är ett bra sätt att upptäcka byggnadens läckage där bilden visar exakt den kalla 

yta där värme läcker. Detta underlättar åtgärderna för att förbättra tätheten samt förebygga 

skador.  

6.4 Förebygga mot fuktskador 
 

Vissa anser att inte det behövs några specifika metoder för att hindra fuktskador så länge man 

undviker slarv och är noggranna vid utförandet av arbetet och följer standard. Företag inom 

byggbranschen är oense om hur dem istället ska förebygga fuktskador eftersom 

produktionsavdelningen hävdar att det är konstruktörer som ska förhindra fuktskador genom 

att välja fuktsäkra material samt arbeta för att fuktsäkra. Däremot enligt 

konstruktionsavdelningen så påstås det att byggarbetare inte följer konstruktionsritning och 

slarvar med arbeten. Anledningen att båda skyller på varandra är för att ingen vill står för 

kostnaden för skadan som har uppstått. 

 

”Med fuktdimensionering eller fuktsäkring avses de åtgärder i byggprocessen som syftar 

till att säkerställa att byggnaden inte får skador eller andra olägenheter som direkt eller 

indirekt orsakas av fukt.” 

(Sandin, K, Fuktdimensionering ger fuktsäkra byggnader, Byggforskningsrådet Boverket, 

1998).[15] 
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6.5 Hänsyn vid renovering 
 

Nedan följer några punkter som man bör tänka på när ett golv i våtrum byggs om: 

 Ta bort plastmattor och limrester helt. Lägg inte nytt tätskikt ovanpå överspacklade 

gamla mattor. Använd inte gamla plastmattor som tätskikt under keramiska plattor.  

 Allt gammalt lim tas bort.   

 Ta bort allt material ner till golvets tätskikt i golv med keramiska plattor.  

 Ta bort sand eller andra material i fyllnadsbjälklag om det finns fukt i fyllningen 

eftersom det annars kan vara risk för bakterietillväxt och lukt.  

 Riv ut allt fuktskadat material som golvreglar, syllar, trösklar, karmar och liknande.  

 Material som sitter kvar ställer högre krav vid uttorkning.   

 Torka ut fuktskadade bjälklag. [9] 

 

Nedan följer några punkter som man bör tänka på när en vägg i våtrum byggs om: 

 Ta bort plastmattor, målad glasfiberväv och limrester. Mögelangrepp under målad väv 

kan vara betydligt mer omfattande än den synliga skadan. Montera inte kakel på en 

befintlig väggmatta. Det lim väggmattan är uppsatt med är inte dimensionerat för 

kaklets tyngd. Målad glasfiberväv är inte heller lämplig som tätskikt bakom kakel.  

 Riv ut allt skadat material som väggreglar, syllar, skivor och liknande. Många 

kakelbeklädnader i våtrum saknar tätskikt, även i relativt nybyggda hus. Sådana 

kakelbeklädnader bör inte behållas.  

 Torka ut fuktskadade väggar av murverk, betong eller lättbetong. [9] 

 

Nedan följer några punkter som man bör tänka på när en golvbrunn i våtrum rivs: 

 Byt ut golvbrunnar som inte är typgodkända enligt NKB.  

 Byt ut golvbrunnar som är korroderade.  

 Byt ut golvbrunnar som har ett dåligt system för tätning mot golvets nya tätskikt.       

Använd aldrig en gammal golvbrunn för golv med keramiska plattor om det nya 

golvet skall ha beläggning av plastmatta.  

 Ta bort golvbrunnar med förhöjningsring. Den nya golvbrunnen skall monteras på ett 

sådant sätt i bjälklaget att förhöjningsring inte behöver användas.  

 Byt ut golvbrunnar i träbjälklag som inte är stadigt infästade i golvbjälkar och 

förstärkningar i bjälklaget, så kallade kortlingar.  

 Ta bort golvbrunnar med extra inlopp under golvets tätskikt. För att minska risken för 

läckage bör man från till exempel tvättmaskin installera ett nytt avlopp genom att 

montera ett golvvattenlås eller genom att dra avloppet över golvets tätskikt. [9] 
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7 Skadetyper 

7.1  Fuktbetingade rörelser 

 

Vid förändring av relativ fuktighet eller fukthalten, kan materialet svälla eller krympa. 

Fuktbetingade rörelser är oundvikligt eftersom den relativa fukthalten varierar beroende på 

årstid, utan måste motverkas genom konstruktiva åtgärder beroende på material och dess 

användning. 
 

7.2 Mögel, blånad och röt 
 

Mögel: 

Det anträffas olika varianter av svartmögel, men den som bör nämnas är den vanligaste vars 

namn är Cladosporium.  Färgen på möglen är välkänd för att vara mörk. Svartmöglet, ett 

gemensamt namn för all mögel, kan befinna sig i princip överallt i en byggnad och kan 

producera enorma mängder gift som kan vara skadligt för människor. Det mögel som 

påträffas mest vid dåligt tätskikt är Stachybotrys. Stachybotrys möglet kan påverka oss 

negativ och har potential att skada individer eller människor i bostaden genom att det påverka 

immunförsvaret, orsaka lugnblödning, ge näsblod, ge allergier och trötthet. Det som utmärker 

Stachybotrys är den grön-svarta färgen. 

Figur 10. Svartmögel som har växt i en petriskål. 

Saneringsvätskor har varken förmågan att ta bort eller neutralisera gifterna från svartmöglet. 

Vid borttagning av mögel används först undertryck med hjälp av frånluftsfläkt, detta medför 

undanröjningen av mögelsporerna ut från rummet, förhoppningsvis ut genom fönstret. 

Därefter påbörjas användningen av löslig vätska för att rengöra och eliminera möglet. Nästa 

steg går ut på att avlägsna de resterande mögelporerna på ytorna och runtom den angripna 

ytan påverkad av mögel, med hjälp av en dödlig mixtur. Sporerna har kapaciteten att sprida 

sig och frodas till mögel. Vissa material som har blivit utsatta av mögel kan återanvändas, 

somliga måste undanröjas. Slutfasen av denna process när allt är torrt, är att utnyttja sig utav 

ett HEPA-filtreras dammsugare för att kunna få bort resterande mögel och sporer. En notis, 

arbeta med ett rum i taget för inte sprida vidare mögelsporer.  
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Mögel i virke: 

När virke blir angripet utav mögel påverkar det materialet enormt mycket. Det finns flera 

varianter av mögel som kan beröra virket men på olika sätt. Till exempel Blånadssvamp 

angriper virket genom att ge missfärgningar som inte påverkat virket i stor omfattning, utan 

visar vägen för fler och allvarligare mögel/svampar. Ett av dem är Rötsvamp som kan 

skadliggöra virket allvarligt. Rötsvamp växer när RF i ett område ligger högre än 85 procent. 

Dessutom finns det flera arter av Rötsvamp och dessa är Vitröta, Brunröta och Mjukröta. 

Vitröta har kunnandet att konsumera materialets lignin, cellulosa och hemicellulosa. Vitröta 

har troligen fått sitt namn via vita fläckar längs träfibrerna. Mjukröta har en egenskap där den 

har förmågan att förtära cellulosa samt hemicellulosa. Men kan inte bryta ner lignin i träet 

som Vitröta är kapabel till.  

RISK FÖR 

MÖGELTILLVÄXT RF % 

  

 Ingen risk < 75 % 

Låg risk 75 % - 85 % 

Medelstor risk 85 % - 95 % 

Högrisk > 95 % 
Tabell 2. 

 

För att mögel ska kunna växa behövs det en omgivning som utgörs av bland varmluft, näring, 

fukt samt tid. Den perfekta temperaturen för att mögel ska kunna växa är mellan 20 – 25 

grader. Vid temperaturen under 20 grader, växer möglet allt långsammare. Om varmluften 

överstiger 50 grader finns det möjlighet att mögelsvampen dör. 

 

Enklaste tillfället för mögel att erhåll näring är genom att materialet där den fäster sig på, har 

blivit exponerat av jord och damm. För att möglet skall växa successivt måste alla faktorer 

vara verksamma vid samma tillfälle, det vill säga relativa fuktigheten, näring samt värme. 

Skulle det hända att en av faktorerna utesluts, kommer inte mögelsporerna att utvecklas.  

 

 

 

Mögel i våtrum: 

 

Mögel kan förekomma på olika delar av ett våtrum, till exempel på våtrumsväggar, i kakelfog 

och på våtrumstapeter. Orsaker till att det sker på våtrumstapeter är på grund av att 

ytstrukturen är ojämn vilket leder smuts lägger sig på de ojämna delarna. Vid ökad fuktighet 

finns det möjlighet att olika mikrobiella arter uppstår. Smutsen som befinner sig på tapeterna 

består av hudavlagring och damm. För att stoppa mögeltillväxten på tapeter ska det 

regelbundet rengöras med gummiskrapa. Användning av starka rengöringsmedel kan skada 

tapeterna därför rekommenderas det inte, däremot utnyttjandet av såpvatten med halvhård 

borste ses som ett bra alternativ. 

 

Ofta brukar varm och fuktig luft stiga vid användning av dusch som därefter fälls som 

kondens mot taket. Samtidigt som färgen på taket lossnar börjar tillväxten av mögel, på och 

under färgskiktet.  Det förekommer att fukten i badrum sprider upp till vinden, en bra plats för 
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möglet att växa. Därför rekommenderas en fläkt i badrum för att minska fuktbelastningen i 

badrummet. 

 

Det är vanligt att smuts och bakterier lägger sig på kakelfogar, som tillslut utvecklas till 

mögel. Metoder för att avlägsna mögel beror helt och hållet på varianten av mögel. Det går att 

använda sig utav klorid, men angrepp av svartmögel behövs drastiska åtgärder. Antingen 

skrapas det angripna området eller måla med färg. Mögel kan växa på flera andra platser i ett 

våtrum som till exempel under badkar, i skåp och i golvbrunnar. 
 

 

7.3  Kemiska reaktioner 
 

Stålmaterial är väldigt fukt känslig och kan korrodera omedelbart om det inte har rätt 

behandling för att förhindra nedbrytning. Stålet kan tappa sin hållfasthet och deformeras.     

 

När stål angrips av syre bryts material till FeO, Fe2O3 och Fe3O4. Oxidation är beroende av 

den miljö den befinner sig i, det vill säga vilken temperatur och relativ fuktighet. 

För att minska eller förhindra korrosion på stålet behöver det skyddas, vilket kan göras på 

flera olika sätt. Genom att skapa ett tätskikt som ska förhindra stålet att reagera med 

omgivningen, till exempel syre eller elektrolyt. Ett annat sätt är att använda ett eller flera 

ämnen som är mindre ädlare än stålet. 
 

Korrosion är ett namn för angreppet av oönskad materialförstörelse på rörens metallyta. 

Vilket innebär att metallen fräts eller förstörs som leder till missfärgning, som samtidigt 

påverkar materialets egenskaper. Korrosion sker när metall och det omgivande mediet 

kommer i kontakt med varandra, det kan vara antingen flytande eller gas. En av dessa 

omgivande medlen kan vara det syre vi andas, som tillhör kategorin kemisk reaktion som är 

en korrosionstyp. Kemisk reaktion betyder när gas eller ånga kommer i kontakt med metallen.  

Korrosionsreaktioner kan delas in två olika grupper, elektrokemiska reaktioner och kemiska 

reaktioner. Elektronkemisk reaktion innebär att metall som befinner sig i vatten korroderar. 

För att skydda sig mot korrosion fungerar det att belägga metallytan med ett 

korrosionståligare material. Zink, emalj och termoplast är beläggningsmaterial av metallisk, 

oorganiskt och organiskt material. För att få en bra adhesion mellan beläggning och metall 

skall ytan vara fri från föroreningar. 

 

 

7.4 Nedbrytningar 

Fukt kan ha stor påverkan på material molekylär djup, genom att bryta ner biologiskt, kemiskt 

och även fysiskt. När materialet släpps och tappar sin molekylära struktur. Orsaken för de 

flesta skador är på grund av att man inte tillåter materialet att torka. Det fuktmättade betongen 

eller teglet stängs in med ett ytskikt utan att utföra de nödvändiga fuktmätningarna. Det kan 
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vara en stor orsak till materialets nedbrytning och hälsorisker som kan drabba de boende. En 

stor del av dessa sorters skador beror på bristande tid där materialet inte hinner torka ut från 

pressen som ställs på ett bygge.  

7.4.1 Kemisk nedbrytning 

Kemisk nedbrytning kan innebära korrosion hos material, samt kan det skada kalkhaltiga 

material. Golvlim kan förtvålas som innebär att fukt gör att lim under plastmatta släpper. En 

annan anledning kan vara att betongen inte tillåts att torka tillräckligt innan plastmatta läggs 

till. Alkaliska fukten bryter ner limmet där ohälsosamma partiklar släpps. 

7.4.2 Biologisk nedbrytning 

Biologisknedbrytning innebär mikrobiologisk aktivitet på ytan av material som kan bryta ner 

organiska material. Rötangrepp bryter ner strukturen i organiska material som då förlorar sin 

hållfasthet, och som leder till materialets nerbrytning. För att det ske en biologisk nedbrytning 

krävs det fukt och värme. 

7.4.3 Fysisk deformation 

Fysisknedbrytning kan vara att materialet absorberar fukt från sin omgivning och sväller upp. 

Svällningen kan leda till ovälkomna spänningar och leder till deformation och sprickor. 

Torkning kan orsaka krympning och kan pulveriseras. 

7.4.4 Fuktpåverkan på människan 

Olika material beter sig olika vid påverkan av fukt beroende på hur materialet är uppbyggt.  

Ca 30 procent av befolkningen har någon typ av allergisjukdom och ca 6 procent av 

befolkningen är doftöverkänsliga samt 1 av 6 skolbarn riskerar att få sin allergi eller astma 

försämrad av en Allergenhaltig miljö. 

 

8 Skadeorsaker 

Vattenskador är förmodligen den största orsaken till att byggbranschen spendera höga 

summor för reparationer, detta på grund av svårigheten att skydda sig från vatten- och 

fuktskador. Dessa vattenskador kan komma från rörinstallationer, läckande tätskikt och till 

exempel diskmaskin som är kopplat till en vatteninstallation. Vanligaste vattenskadan är 

läckande rörledningar. Det är en stor risk för nyinstallerade installationer att få läckage på 

grund av otäta rörskarvar samt att de äldre installationerna har risk för korrosion. 

De vanligaste orsakerna till vattenskador i våtrum är: 

1. Otäta anslutningar mellan väggens och golvets tätskikt [9] 

2. Läckage i anslutningen mellan golvets tätskikt och golvbrunnen [9] 

3. Läckage i otätheter som uppstått i till exempel skarvar, skruvhål eller rörgenomföringar 

[9] 

4. Otätheter i väggarnas eller golvets tätskikt [9] 
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Av alla dessa alternativ som leder till vattenskador i våtrum, är läckage i anslutningen mellan 

golvets tätskikt och golvbrunn, det största och vanligaste orsaken av vattenskador.  Dåliga 

anslutningar kan bidra med fuktskador som kan under en lång tid bilda mögel.  När ett 

badrum har ett bristande ventilationssystem finns det en möjlighet att fukthalten i rummet är 

stort. Som sagt är fukt känt för att tränga sig igenom olika sorters springor. Fukt är likt ljudets 

egenskaper, att leta efter öppningar där ljudet kan föras vidare.  Fukten kommer vid en viss tid 

hitta sig till en springa där otätheterna mellan golv och brunn befinner sig och bilda mögel. 

 

8.1 Våtzoner 

 

 

Figur 11. Badrum uppdelat i våtzon 1 och 2. Våtzon 1 ställer högre krav på tätskikt än våtzon 2. [4] 
 
 

 

Ett badrum kan delas in i flera våtzoner. Våtzon 1 tillhör den delen som blir hårdast belastad 

av vatten, detta område är runt om badkaret eller duschen samt badrumsgolvet. Våtzon 2 är 

det resterande arean av våtrummet som blir inte lika påverkad som våtzon 1. Med hjälp av 
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denna uppdelning, är den lättaste metod att renovera och reparera skadan utan att riva hela 

badrummet. Detta ger möjligheten att skarva mellan det gamla och det nya tätskiktet. 

8.2 Golvbrunnar 
 

Fukt påverkar olika delar av en golvbrunn, den vanligaste är självaste golvbrunnen gjord av 

gjutjärn. Därefter berör det klämringar och andra typer av golvbrunnar. De karakteristiska 

materialen för golvbrunnar kan vara plast, gjutjärn och rostfritt stål. Moderna badrum 

använder sig sällan utav gjutjärn. Gjutjärnsbrunnar är typiskt bland badrum äldre än 20 år. 

Gjutjärnsbrunnar har ingen risk för fukt, men ju längre tiden går, börjar den korrodera. När 

korrosionen sker bildas det sprickor mellan golvets tätskikt och golvbrunn. Detta innebär att 

tätskiktet förlora sin förmåga att täta till, vilket leder till fuktskador. Fukt som tränger igenom 

tätskiktet kan påverka olika material på olika sätt. Fukt har en annorlunda inverkan på trä än 

med stål eller med betong.  

Klämring är ett känt problem inom området av brunnar. Klämringens funktion är att stärka 

kopplingen mellan tätskikt och brunn. Klämringen ska vara ordentligt fastspänd, skälet är ifall 

klämringen är lös kan det utgör en allvarlig risk för vattenskador. De största anledningar att 

det har lett till skador från klämring är felmontering, suttit löst och glömt att montera in 

klämringen. 

Ännu idag finns det problem med brunnar, i synnerhet av plast. Dessa brunnar är ofta brunnar 

som behöver bytas ut efter renoveringar. Detta är sannolikt skälet till läckage mellan 

golvbrunn och tätskikt. Det resulterar till att vatten tränger in i vägg eller golv som orsakar 

vattenskador. 

8.3 Tätskikt 

Otätheter i väggens och golvets tätskikt är dessutom ett bekant problem inom våtrum. 

Anledningar varför det sker ofta fuktskador på flera av Sveriges våtrumsväggar är på grund av 

att många av dessa ytskikt är gamla och inte längre är godkända av dagens bransch regler. De 

äldre badrummen, använder sig utav andra alternativa material än med dagens våtrum. Dessa 

material eller byggteknik som användes då, var inte riktigt bra för badrum. Ett exempel är att, 

kaklet bara nådde till halva väggen och resterande vägg målades, medan nutidens kaklade 

badrum har kakel från golv till tak. 

Det förekommer att ett antal badrum som har fönster vid duschen, vilket utsätter fönstret för 

vatten som leder till fuktskador. Det är svårt att täta till mellan vägg, fönster och 

fönsterkarmar. 

Ytskiktets funktion det vill säga kaklet, är att skydda väggarna ifrån fukt. Kakel som tillverkas 

numera är välgjorda genom att de har en matt yta, vilket utgör ett enklare sätt för att rengöra 

kaklet.  
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Ifall det skulle inträffa sprickor i kaklet skulle tätskiktet uppfylla sin funktion, dock gäller 

detta inte de äldre våtrum, men skulle det innebära bekymmer. Med tanke på att det saknas 

tätskikt under kaklet, detta ifall det byggdes före 1988.  Tätskiktet är en säkerhetsbarriär som 

har i uppgift att skydda väggen förutsatt att kaklet brister. Det går inte heller att anta att 

tätskiktet är i ett perfekt skick. Branschreglerna från 1988 uppkom på grund av antalet 

vattenskador i badrum under 80-talet, vilket lede till hårdare krav på yt- och tätskikt. 

Dessutom bör material som är inte vattentäta är inte tillåtna att användas som ytskikt. 

Reglerna som sattes upp är anvisningar för att bättra badrummen. Anledningar till ökade 

vattenskador var på grund av nya duschvanor, som lede till direkt kontakt på ytskiktet. 

Även golvet kan utsättas för vattenskador på ett liknande sätt. Detta kan bero på att golven är 

omoderna eller helt enkelt inte håller måttet. De två alldagligaste alternativ som används för 

ytskiktet utav golv, är plastmatta och klinker. Dessutom anses plastmattan vara ett galant 

alternativ som yt- och tätskikt på väggar. Detta innebär ifall plastmatta används som tätskikt 

och om det förekommer hål i plastmattan, kan vatten tränga sig in i konstruktionen.  

Nackdelen med plastmatta är att efter en längre tid börjar mattan hårdna, bli spröd och 

förlorar sin förmåga för att tänjas. Plastmattans ändamål är att fungera som ett ytskikt, när den 

inte längre kan tänjas vid temperaturskillnader leder detta till sprickor. Andra anledningar till 

varför golvet brister är dåliga anslutningar med brunn och dåligt monterat tätskikt.  

 

 

Tabell 3. 
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8.4 Läckage 

Rörskarvar är en slags skruv för att kunna ansluta rör och installationer med varandra. När 

rörskarvarna inte är tillräckligt täta vid anslutningar, leder detta till läckage. Vattnet leds ut 

genom springorna omkring rörskarven och bidrar med höga kostnader för reparation, till 

rörskarven samt det omgivande utrymmet och vattenkostnaderna.  

Metoder för att minska risken för ytterligare problem med skarvrör i framtiden, är att inte 

använda några rörskarvar i trycksatta rör. Andra förslag för att förebygga eller hindra läckage, 

är genom att använda sig utav heldragna rör som sträcker sig i en lång distans. En utmärkt idé 

är att placera installationer vid ett läge där läckage fort blir synligt. 

Utöver vattenskador genom läckage från rör förekommer det frysning. Detta inträffar när 

vädret blir extremt kallt vilket leder till att röret fryser sönder. Processen av frysning blir att 

vattnet i röret fryser och expanderar. Den utvidgade isen är inte det som orsakar sprickningen, 

det är snarare bildningen av vattentryck som ökar nedströms det vill säga mellan blockeringen 

av is samt sluten kran. Denna höjning av vattentryck är det som leder till rörets bristning. 

Strömavbrott under årstider där det är kallt har den förmågan att frysa det kvarliggande 

vattnet. Rör som är tillräckligt skyddade med isolering längs hela rörsträckan skall klara sig 

från kylan. 

För att undvika frysning är den bästa lösningen att stänga av vattnet samt tömma vattnet i 

rören. 

 ”- Det enklaste och absolut säkraste skyddet är att stänga av vattnet in till huset. De största 

och dyraste skadorna beror ofta på att husägaren inte har stängt av vattnet, och då blir läckaget 

väldigt omfattande, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.”[10] 

Låga PH värdet leder till ett syreangrepp som får stålet att bryta ner. Med tiden kan vattnet ha 

höga järn halter och kan vara skadligt mot hälsan. För detta, rekommenderas det att använda 

plaströr med hänsyn till hälsan och undvika korrosionsangrepp samt god tanke på miljö. 

Säker Vatten AB:s  förslag att använda PEX-rör som är tillverkad av förmätade polyeten, är 

för att använda PEX-röret är för sitt låga råhetstal och långa livslängd. Röret installeras utan 

skarvar och försedd med skyddsrör för att undvika skarvskador vid installation samt avslöja 

eventuellt läckage.  

Skyddsröret används för att skydda mot mekaniska skador och leder ut läckage så att 

utläckning inte ge skador i den dolda konstruktionen. 
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8.5 Underhålla ett badrum 

 

Våtrum 

 

I utrymmen med hög fuktbelastning, till exempel storkök, bad- och duschanläggningar, ska 

stomme och stomkomplettering bestå av material med hög beständighet mot kontinuerlig 

fuktpåverkan. I övriga våtrum, till exempel badrum i bostäder, kan även skivkonstruktioner 

användas om de har dokumenterat hög fuktstabilitet och monteras så att rörelser minimeras. 

Underlaget ska vara anpassat till aktuell väggbeklädnad och fuktpåverkan. Om skivväggar 

bekläds med vattentäta skikt på båda sidor ska utrymmet mellan skivorna ventileras.  

(RA 98 Hus) [8] 

 

För att behålla ett badrum utan vatten- och fuktskador bör man ha vissa saker i åtanke. Till 

exempel, att vara medveten om brister samt agera vid inträffade skador.  

Att renovera i tid är viktigt, då badrum har varierande livslängder. Ett badrums livslängd 

approximeras någonstans mellan 15 till 20 år. Vissa försäkringsbolag sänker ersättningsvärdet 

på materialet vid en skada till noll beroende på skick och ålder på badrummet. Det är ett stort 

antal badrum som håller i hög grad längre än 20 år, men detta betyder inte att badrummet 

behöver renoveras. Dock rekommenderas det att renovera badrummen för att förhindra 

tillkommande fuktproblem.  

Det rekommenderas att badrummen som renoveras eller byggs från grunden skall bli byggda 

fackmässigt, vilket innebär att följa branschreglarna. Ett fackmässigt utförande går ut på att 

följa branschreglerna när det gäller monteringsanvisningar samt legitimerade material.  

Vad som föreslås, är att vid den tidpunkten det har förekommit en skada skall det renoveras 

även om man har fått ersättning från försäkringsbolagen eller inte. Detta är några punkter om 

varför ett skadat badrum bör renoveras: 

• Om du inte åtgärdar små brister är risken större att du måste totalrenovera ditt badrum. [4] 

• Har du otur kan fuktskadan ha spridit sig till andra delar av huset som då också behöver 

renoveras. [4] 

• När skadan väl har inträffat måste du ta snabba beslut om hur du vill att badrummet ska 

utformas och inredas. [4] 

• Din ekonomi kan påveras då du måste prioritera utgifter för en renovering.[4] 

Ifall ett nybyggt badrum har utförts fackmässigt av en hantverkare finns det möjlighet att 

förvärva ett kvalitetsintyg. Kvalitetsintyget är en försäkran som visar att hantverkaren har 

arbetat fackmässigt. Detta intyg anses vara värdefull vid tillkommande vattenskador. Det är 

viktigt att dokumentera hur arbetet har gjorts ifall det har uträttats av en privat person. 

Dokumenteringen innehåller kvitto, foton och monteringsanvisningar som används för att visa 

för försäkringsbolaget vid en eventuell skada. 
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8.6  Diskmaskin & Tvättmaskin 

En orsak till vattenskador i kök är att diskmaskinen går sönder. Den uppskattade livslängden 

för ett kopparrör är cirka 30 år. Galvaniserade rör håller lite längre och plaströr håller i cirka 

50 år. 

Ett problem med diskmaskiner är att vattenventilen befinner sig bakom diskmaskinen. Det 

leder till att användare har svårt att komma åt ventilen. Installera vattenventil över diskbänken 

för att ha möjlighet att kunna stänga av det manuellt, det skulle minska risken av skadorna när 

ägaren är bortrest. Det finns möjlighet att lägga ett skyddsunderlägg med öppen framkant 

under diskmaskinen. Skyddsunderläggets mening är att om det skulle börja läcka ut vatten 

bakom maskinen så kommer vattnet att ledas fram och upptäcks i god tid innan skadan sker.  

 

 

Figur 12. Fördelning mellan de skadevållande utrustningstyperna 

36 procent av alla köksskador är ifrån diskmaskin och det kan bero på: 

 Felaktigt monterade slangar och slangbrottsventiler 

 Under diskmaskin ej godkänd fuktspärr -/skydd 

 Gamla maskiner med ökad risk för läckage 

 Gamla slangar och kopplingar som inte bytts ut vid senaste diskmaskinsbyte 

 Dåligt avfrostad frys som går sönder och stora mängder smältvatten rinner ut. 

 Säkring går som påverkar frysinstallationen 
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En läckagedetektor i avrinningsunderlägget är en enkel läckagedetektor som larmar vid 

läckage för att förebygga all skador. Finns det möjlighet att kontrollera en gång om året och 

att det inte har uppstått några läckageskador så går det att minska besväret och bespara en stor 

del pengar. Kontrollen är enkel och smidig, det är att stänga alla kranar och se om 

vattenmätaren eller -pumpen fortfarande snurrar.  

Skadan upptäcks inte förens det är försent eftersom läckningen oftast sker bakom 

tvättmaskinen och är inte synliga för användare. Det är viktigt att en tvättmaskin alltid 

placeras i ett utrymme med golvbrunn som leder bort vatten. Om det skulle börja läcka så 

betyder det inte att leder till översvämning eller andra typer av risker som kan orsakas av 

vattensamling.  

 

TVÄTTSTUGA  8%     ANDEL% 

Rör 

    

35 

Koppling/fog 

   

13 

Läckage vid tätskiktets anslutning till 

golv 

 

11 

Varmvattenberedare 

  

8 

Armatur/ventil 

   

6 

Tvättmaskin 

   

3 

Golvbrunn       3 

Tabell 4. 

Andra sätt att kontrollera läckage är, om det plötsligt sker en oförklarlig ökning i 

vattenförbrukningen eller vattenkostnaden kan det innebära läckage. Om 

uppvärmningssystemet måste fylla på med vatten hela tiden så kan även det vara ett tecken på 

läckage. Eftersom det är meningen att systemet ska vara sluten borde det inte ske någon typ 

av avdunstning. Den vanligaste orsaken till att det sker flera skador i tvättstugor belys av 

tabellen är rör. Detta på grund av felmontering, det vill säga inte uppmärksam och nonchalant 

vid installationen mellan rör och tvättmaskin. 

8.7 Kyl/Frys/Ismaskin 
 

I köket finns det mängder med apparater som använder sig utav vatten. Men förväntar sig inte 

att köket använder sig utav apparater som kan leda till vattenskador, de noterbara apparaterna 

är kyl och frys. Skadorna från frysen, uppkommer när frysskåpet avger läckande vatten när 

det sker strömavbrott samt vid avfrostning. Det som skiljer kyl och frys är att det uppstår 

kondens från kylen och orsaker enorma fuktskador. Alla skador som kommer från kyl- och 

frysskåp sker under och bakom skåpen. Den enda möjligheten att upptäcka skadan är när 

kylskåpet förflyttas från sin plats eller om det befinner underlag som leder ut vatten för att 

visa läckande vatten. 
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Figur 13. Underlag för ett kylskåp och frys 

Den bästa metoden för att motverka vatten- och fuktskador är genom att använda sig utav ett 

underlägg. Underläggets funktion är avdunsta små mängder vatten samt leda stora mängder 

vatten för upptäckt. Detta möjliggör att skador inte uppstår av kyl/frys/ismaskin, om inte 

minskar antalet skadorna per år. 

 

Kyl/Frys/Ismaskin 
 

  Åldersfördelning av apparater som orsakat vattenskada 

  ÅLDER ANDEL % 

Äldre än 20 år 32 

16 - 20 år 6 

11 - 15 år 6 

6 - 10 år 22 

0 - 5 år 34 

TOTAL 100 
Tabell 5. 

Denna tabell illustrerar att dem senaste kyl/frys/ismaskiner inte håller måttet längre. Det går 

att spekulera anledningar till varför kylskåp mellan 0 och 5 år går sönder enklare och fortare 

än de äldre modellerna. Statistiken tyder på att dagens produkter inte är lika välgjorda. 
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KÖK    26%     ANDEL% 

Rör 

    

34 

Diskmaskin 

   

23 

Koppling/fog 

   

19 

Kyl/Frys/Ismaskin 

   

7 

Armatur/ventil       5 

Tabell 6. 
      

8.7.1 Riskzoner i kök 
 

Där väggen möter diskbänken är extra viktig att ha en överblick, på grund av den stora 

fuktbelastning som kan leda till en fuktskada. Anledningen till fuktrisk är att tätningen brister, 

då kan fukten tränga sig in och orsaka stora skador på lång sikt. Fukten kan angripa och 

försvaga väggen bakom kaklet som leder till att fogmassan släpper samt eventuell 

träkonstruktion som bär diskbänken. På sikt kan hälsovådligt mögel bildas. 

Det finns en möjlighet att fukt tränger sig in genom springor i plastmattan. Limmet som håller 

mattan på plats kan släppa. Fukten kan reagera med plastmattan och kan leda till att vissa 

kemikalier frigörs, som inte är bra för människans hälsa. 

En annan orsak till vattenskada, kan komma från vattenrör under diskbänken. Eftersom det 

inte rekommenderas att använda stålrör på grund av korrosion och de höga kostnaderna, 

därför används plaströr. 

26 procent av alla fukt- och vattenskador inträffar i köket pågrund av dåliga rörgenomföringar 

eller på grund av åldern på röret till kranen eller diskmaskinen. För att undvika framtida 

besvär och höga kostnader, finns det möjlighet att använda kontroller för att upptäcka skador i 

tid och åtgärda det innan det bli försent. 

För att förebygga och  

 Kontrollera under diskbänken för att upptäcka om det finns någon typ av läckage. 

 Kontrollera under diskmaskinen om det är fuktigt efter användning. 

 Inspektera golvet för några typer av sprickbildning hos klinker och fogmassan, även 

kontrollera om plastmattan har lossna eller bubblor under mattan. Detta kan indikera 

att det finns någon typ av vatten läckages som går inte att upptäcka med den blotta 

ögat 

 Lägg läckageskydd under alla vatten krävande apparater för att förebygga och som 

hjälper att upptäcka skadan i tid. 

 
 



27 
 

9. Skadeexempel 

9.1  Fall 1 

 

Figur 13. Visar regler som har blivit vattenskadade på grund av ett läckande diskbänk. 

Här är ett fall där ett hus från 60-talet har fått en vatten- och fuktskada bakom diskbänken.  

Vattenkranens rör hade gått sönder och läckt bakom diskbänken som gjorde det omöjligt att 

se läckaget. 

Vattnet hade skadat bärande träreglar som hade deformerats och börjat mögla. Isolering hade 

blivit blöt och uppfyllde inte längre dess isolerande förmåga, samt hade teglet alldeles för hög 

fukthalt. 

För att åtgärda felet vart man tvungen att ta bort hela plastmattan och även skära bort en del 

av golvet för att nå det skadade området, samt borttagning av möglet på träreglar. Sedan 

placerade en fläkt precis vid det skadade området för att fukthalten skulle sjunka samt torka 

vatten skadan. 

Det tog över fyra månader för reglarna att torka och för fukthalten att sjunka i teglet, innan det 

fanns en möjlighet att bygga om golvet och kakla om väggen. För att eliminera möglet, 

saneras det område som är påverkad av möglet. 

Hyresgästerna i lägenheten märkte att golvet hade svällt och plastmattan hade släppt. De hade 

informerat hyresvärden om problemet. Skadan hade förvärrats på grund av att 

fastighetsägaren inte agerade i tid.  Om fastighetsägaren hade agerat i ett tidigare skede skulle 

skadan inte vara lika allvarlig och saneringskostnaderna hade inte var lika höga.  

Fastighetsägaren fick stå för all reparationskostnad, elkostnaden samt inte ta betalt för hyran 

under de månader som tog att reparera skadan.   
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9.2 Fall 2 
 

 
 

Figur 14. Illustrerar de stora skadorna på bjälklaget, där vatten har läckt in i bjälklaget genom fel installerad 

brunn. 

 

I detta fall har det skett ett vatten och fuktskada på grund av fel installerade vattenbrunnar i 

bjälklaget för kök och badrum. Vatten hade runnit ner på bärande träreglarna, med tiden och 

fuktig miljö blev det en rejäl skada som fick reglarna att förlora sin bärförmåga samt en 

obehaglig lukt som kom från möglet och rötan. Husägarna fick besvär med syretillförseln och 

smärtsam huvudvärk.  Lyckligtvis var det en läkare som bodde i lägenheten som förstod 

symtomen och hade kontaktat ett byggföretag för att undersöka för fukt. 

 

 

Det hade börjat läcka från taket och detta ansågs vara ett fel med taket. Husägarna hade 

spenderat 169 000 kronor för att plåta om taket, detta förhindrade inte läckaget. Etalong AB 

undersökte skadan och kom fram till att skadan var placerad vid köket och badrums brunnar. 

 

 

Åtgärd 

 

Allt skadat material togs bort och även en del av den bärande regeln.  

Bärande regeln fick ersättas med en ny stålpelare som kommer ta upp lasterna, samt ta bort en 

del av betong bjälklaget där vatten brunnen befinner sig. Därefter gjuta om betong bjälklaget 

med en ny brunn och även installera om elledningar. 

Arbetet kommer ta cirka fem veckor att åtgärda felet och skulle kosta cirka 460 000 kronor 

för att reparera. 

 

I intervjun med Etalong AB:s chef påstod han att anledningen varför det har skett en skada, 

var på grund av att det utfördes slarvigt samt inte följt normer. Detta har lett till stora 

konsekvenser och kostar enormt mycket för att åtgärda. 

 

Företaget som utförde bygget innan håller på att bli stämd för fuskbygge samt inte följt 

normer. 

 

Denna skada kunde ha undvikits om brunnen var rätt installerad. Genom att ha rätt kunskaper 

kan det underlätta arbetet samt bespara tid och bortkastade pengar. 
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Skadan har haft stora och onödiga energikostnader samt lett till hälsobesvär. Sådana typer av 

problem ska tas på den fullaste allvar för att misstaget inte ska upprepa sig själv. 

 

9. 3 Fall 3 
 

 
 

Figur 15. Illustrerar vart och hur smuts och hudavlagring sätter sig på fogar 
 

 

En dusch i ett gym som används dagligen har fogen mellan kaklet det börjat mögla. 

Anledningen till att fogen möglar är på grund av smuts och tvålrester fastnar. Det är en 

perfekt miljö för mögel för att växa och utveckla. 

 

Åtgärd 

 

Det är väldigt viktigt att hålla duschen hygieniskt rent och även ta bort fett i våtrum genom att 

använda desinfektions medel som dödar bakterier samt stoppa spridningen. Om skadan inte 

förebyggs så kan skadan kosta cirka 50 000 kronor att reparera. 

 

Försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning när en skada inträffat utan 

bidrar också i hög grad till att förebygga skador genom omfattande skadeförebyggande 

verksamhet. Den kunskap och erfarenhet försäkringsbolagen samlar på sig i sin verksamhet 

används i ett skadeförebyggande arbete. Åtgärder för att förebygga skador och förluster 

framförallt vid trafik-, brand-, vattenskador och inbrott är högt prioriterade. 

(Försäkringsförbundet) [13] 
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9.4      Fall 4 

 

 

Figur 16. Vattenskada orsakat av ett kylskåp  

 

Fall nummer fyra, är en vattenskada orsakad av ett kylskåp som illustreras i bilden. Skadan 

befinner sig bakom ett kylskåp. Kylskåpet har förbrukats under 11 år och har använt sig utav 

ett underlag under kylskåpet för att skydda mot vattenskador som kylskåp kan alstra. Även 

om underlaget befann sig på rätt plats under hela kylskåpets livstid så inträffade det ändå en 

skada. Bilden visar att parkettgolvet har deformerats och fått sprickor. Mycket tyder också att 

underlaget kunde ha haft hål i sig vilket generade denna skada. 

 

Åtgärd 

 

För att stoppa ytterligare spridning och större skadegörelse, byttes kylskåpet ut. Dessutom 

behövdes det minst 6 dagar för att träet skulle torka.  Antingen repareras de påverkade 

området eller låter det vara orört. Skadan upplevs som ytlig och anses inte ha påverkat mer än 

parkettgolvet. 

 

Försäkringsbolag rekommenderar att ha ett underlag för kyl och frys, fastän man har underlag 

under kylskåp så har det inte hjälpt och då inträffas en vattenskada. 
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10. Genomförandet 

 

För att ta reda på statistik fick vi enorm hjälp av Vattenskadecentrum där de bidrog med en 

rapport med en sammanfattning av tabeller, statistik och resultat.  Vi har använt oss av böcker 

och källor som vi anser vara pålitliga till projektet. 

Detta arbete gick ut på att under arbetets gång söka efter information om fukt och orsaker 

ifrån hemsidor och böcker. Vi har dessutom analyserat statistik tagna från 

Vattenskadecentrum samt besökt ett flertal påverkade våtrum, läckage och kök. Genom 

besöken fick vi se de omfattande skadorna som kan ske från fukt och vatten.  

11. Resultat, analys och diskussion 
 

Efter undersökningsstatistik från Vattenskadecentrum samt handledning av Rolf Kling och 

Fredrik Runius har vi utgått från dessa skaderapporter för att förstå allvaret i ett vattenskada. 

Sedan komma fram med förslag och lösningar för att förebygga vatten- och fuktskador. 

Med stöd från If rapporter ger upplysning om orsaker till skador, åtgärder och kostnader som 

vi studerat och som är underlag till vår rapport. If rapporterna finns i bilagor. 

 

11.1 Analys 

I dagens byggbransch finns det många typer av byggmetoder med många byggmaterial 

kombination, högre krav och kvalitet som ställs för att uppfylla alla miljö- och energikrav som 

ställs. Detta eftersom all utvecklig av produkter har det lett till komplicerade 

materialkombinationer. Produkter har tappa grundkunskap till dimensionering mot fukt. 

Statistiken visar att vissa skador ökar med tiden. 

Dem flesta fall vi har träffat på och läst om har varit ett mänskligt fel som har orsakat 

vattenskada eller materialutslitning av nya produkter. Misstaget har haft stora konsekvenser 

både på företaget som har utfört arbetet och hyresgästerna.   

Nu för tiden har det blivit mer vatten krävande apparater i våra kök som tidigare inte funnits. 

Detta har ökat vattenskaderisken som man har märkt tydligt i statistiken. I dag finns det 

diskmaskin i varje kök samt ökad användning av ismaskiner i kylskåp, detta har ökat vår 

bekvämlighet men har dessutom ökat risken för skador. 

I statistiken upptäcker vi att dagens vattentätningsmaterial inte håller lika länge och slits nu 

mycket snabbare än dem äldre materialen. Detta innebär att tätningsskiktet har blivit tätare 

men tunnare och slits lättare. Vid bygge av ett våtrum måste varje hål vara fördimensionerat 

för att inte göra hål i tätskikt till exempel vid installation av ett handdukselement. 
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För att kunna vara på den säkra sida finns det goda förslag och råd i www.sakervatten.se som 

uppfyller alla krav som ställs, samt goda råd om infästningar i rapporten SP RAPPORT PX 

15820. 

 

 

11.2 Resultat & Diskussion 

Vattenskador är förmodligen den största orsaken till att byggbranschen spendera höga 

summor för reparationer, detta på grund av svårigheten att skydda sig från vatten- och 

fuktskador. Dessa vattenskador kan komma från rörinstallationer, läckande tätskikt och till 

exempel diskmaskin som är kopplat till en vatteninstallation. Den vanligaste vattenskadan är 

läckande rörledningar. Det är en stor risk för nyinstallerade installationer att få läckage på 

grund av otäta rörskarvar samt att de äldre installationerna har risk för korrosion. 

11.2.1 Golv & väggskador 

Golv och väggskador 
  

   Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentdelar (2010) 

   TÄTSKIKT ANTAL PROCENT 

Vägg 110 22 

Golv 379 78 

TOTAL 499 100 
Tabell 7. 

 

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller vägg i procentdelar (2009) 

   TÄTSKIKT ANTAL PROCENT 

Vägg 261 24 

Golv 842 76 

TOTAL 1 103 100 
Tabell 8. 

 

  Dessa data innehåller värdefull statistisk som redovisar tydligt vart skador sker inom 

våtrummens ytor. Tabellen bevisar vart tätskikten sviktar mest, det vill säga golvet. Det går att 

spekulera varför det är golv som utgör det största antalet läckande tätskikt. På senaste tiden, 

har en del företag lagt ned mycket tid på att förbättra våtrumsväggar. Detta kan bero på det 

finns flera väggkonstruktioner och har flera typer av lösningar. Medan golv har det svårare att 

kombinera och åtgärda på grund av materialets hårdhet och bärighet. Genom att jämföra flera 

rapporter från olika årtal, går det att observera en trend där procentantalet för vattenskador 

från väggar minskar successivt varje år. Men spekulationen slutar inte här, dessutom visar 

denna statistik även en trend där antalet vatten- och fuktskador har reducerats. En 

http://www.sakervatten.se/
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sammanfattning är att, dagens beståndsdelar för väggar och golv har förbättrats otroligt 

mycket.  Frågan gäller nu ifall byggföretag håller denna trend för att eliminera vatten- och 

fuktskador. 

Eftersom vi börja få energibrist och letar efter den bästa lösningen för att minska energi 

användning så har det lett till komplicerade lösningar som inte är helt utvecklade. 

 

 

11.2.2 Läckage 

 

 
Skadeorsaker 

  

   FELORSAK ANTAL PROCENT 

Korrosion 587 36 

Mekanisk åverkan 129 8 

Konstruktionsfel 37 2 

Utförandefel 97 6 

Frysning 418 25 

Annat 388 23 

TOTALT 1 656 100 
Tabell 9. 

Denna tabell visar tydligt mängden av alla ledningssystem som skadas av korrosion. 36 

procent visar klart att korrosion är ett stort dilemma och det kan ifrågasättas. Hur går det att 

hindra korrosion.? För att skydda sig mot korrosion fungerar det att belägga metallytan med 

ett korrosionståligare material. Zink, emalj och termoplast är beläggningsmaterial av 

metallisk, oorganiskt och organiskt material. Dock innebär inte detta att de nybyggda rören 

har korroderat, utan det är rör som har förbrukats under en längre tid. Efter en längre tid, 

börjar rör tillslut korrodera på grund av påfrestningar av luft och vatten. Gällande frysning, 

demonstrerar tabellen mycket väl det oroväckande värdet, hela 25 procent. Värdet kan 

ifrågasättas på grund av att denna tabell är från en rapport som utfördes år 2010.  Det 

förgångna året är känd, för att ha en långvarig och kall vinter. Detta är troligen den största 

anledningen till varför värdet är högt. Det som kan ha bidragit till frysning, kan vara att de 

svårt korroderade rören har brustit vid frysning. Korrosion har förmågan att påverka 

materialets hållfasthet, vilket underlättar möjligheten att brista. Ett stort antal byggföretag 

brukar informera att de är kunniga och kan utföra ett bygge utan problem. Det inträffar många 

utförandefel som kan åstadkomma stor skada. 
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11.2.3 Skadeorsaker 

Antal skador fördelade efter skadeorsak (2011) 

   SKADA ORSAKAD AV ANTAL PROCENT 

Ledningssystem 708 66 

Utrustning 178 17 

Tätskikt våtrum 184 17 

TOTAL  1 070 100 
Tabell 10. 

Årets rapport från www.vattenskadecentrum.se bevisar nogsamt att den vanligaste skadan 

sker på ledningssystem.  Hela 66 procent är skador på ledningssystem, 17 procent från 

utrustningar som diskmaskiner och tvättmaskiner samt 17 procent från läckande tätskikt i 

våtrum. Tabellen illustrerar tydligt vad är den frekventaste skadeorsaken i villor, 

flerbostadshus och fritidshus. 

 

11.2.4 Skador fördelade mellan olika hustyper 

 

Figur 17.  

 

Villa är den vanligaste hustypen där det inträffar skador.  Som de övriga resultaten som har 

fåtts från Vattenskadecentrums undersökning, har det spekulerats varför vissa värden är höga. 

Enligt en artikel från Sydsvenskan.se handlar om att flera nybyggda villor i Lund har flera 

mögelproblem. Det sägs att det inte finns någon luftspalt som kan vara en faktor till 

mögelproblemet. Enligt artikeln uppfattas arbete som inte har utförts ordenligt, som den 

sannolika orsaken till mögelväxten. Om man exkluderar denna artikel och spekulerar värden 

kan de ha samma orsaker. Lite längre ner finns en förklaring från Vattenskadecentrum 

anledningar varför det är fler villor. Antalet skador bland villor har minskat successivt varje 

år. 
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Tabell 11. 

 

”Diagrammet visar att antalet villaskador i undersökningen 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 deras åtgärdskostnad bedöms 

understiga självrisken aldrig anmäls till försäkringsbolagen utan repareras direkt av 

fastighetsägaren.” [11] 

 

11.2.5  Skador fördelade per utrymme 

Figur 18. 

Skador fördelade mellan olika hustyperna (2011) 

   HUSTYP ANTAL PROCENT 

Villa 908 85 

Flerbostadshus 68 6 

Fritidshus 94 9 

TOTAL  1 070 100 
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Denna bild visar att bad/dusch, wc och köksskador från dessa utrymmen har minskat de 

senaste två åren, troligen beror detta på den ökande kunskapen för att förebygga mot fukt och 

vattenskador i våtrum och lagt ner mer fokus på dessa utrymmen. 

Nuvarande tvättmaskiner har högre varvtal än tvättmaskiner från 1987, detta leder till mer 

vibrationer som gör att vattenröret slits snabbare och leder till läckor. Detta kan var orsaken 

till allt fler skador äger rum i tvättstugor. 

 

Badrum har varit ett stort problem i alla typer av skador eftersom sin höga belastning av 

vatten och fukt, med tiden har det kommit en hel del nya metoder om hur man ska hejda 

problemet för att förhindra och förebygga skador. Denna statistik visar att skador har minskat 

successivt de senaste tre åren men det är lång väg kvar för att det ska nå godkända nivåer. 

Procenttalet hos kök angående skador har varit stadigt under de senaste tre åren, men från året 

2002 till 2008 har det heller inte ökat särskilt avsevärt med tanke på att detta värde har ökat 

under de sex år. Det finns olika skäl till att det förekommer fler skador i kök. Det kan bero på 

utrustningens skick och kvalité som kan vara en faktor samt hur utförandet för 

rörinstallationer har gått till. 

11.2.6 Problemställningar 
 

1. Hur tar vatten och fukt sig in i konstruktions delar? 

 

2. I vilken grad är elementet fuktbelastat och varför? 

 

3. Hur tar fukten/vattnet sig in i det påverkade området? 

 

4. Vad är orsaken för fukt/vattenskada? 

 

5. Vad är konsekvenser av fukt/vattenskada? 

 

1. Det finns flera orsaker, kan bero på utslitet material eller sprucket rör, korrosion och 

utförandefel. Det kan det vara hål i tätskikt och flera andra orsaker till att fukt och vatten 

tränger sig in i konstruktionsdelar. 

 

2. Ibland kan det vara svårt att få någon klar uppfattning om i vilken grad elementen har 

utsatts för vatten fukt belastning beroende på hur många som bor i huset eller beroende på hur 

många vattendrivna apparater som bostaden använder. Frågan är väldigt svår att komma med 

svar till. Bakgrunden av alla de vatten och fuktskador som har orsakats i våtrum och kök har 

berott dels på slarv eller att man tror att konstruktionen skall klara fukt samt okunskap. 

 

3. Hur vattnet och fukt tar sig in till påverkade området kan bero på flera orsaker. Beror det på 

att det är stort tryck eller temperaturskillnad som är drivkraften, eller kan det beror på fel hos 

konstruktionen?  
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4. En stor anledning för fukt och vattenskador beror på slarv, okunskap eller antagande att 

konstruktionen klarar av när det gäller fuktbelastning. En annan anledning kan vara att 

materialet har gått sönder eller fel materialval.  

 

5. Vatten och fukt kan leda till stora konsekvenser. Fukt kan leda till att mögel bildas och kan 

skada människan, betala onödiga sanerings- och reparationskostnader.  
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12. Slutsats 
 

Vatten och fukt har alltid varit ett bekymmer för byggsektorn fastän det finns flera olika regler 

och normer som underlättar förståelsen för att motverka fukt. Nya produkter och 

materialkombinationer har ett syfte att förbättra dagens materialanvändning men problemet 

finns fortfarande kvar på grund okunskap inom dessa nyframtagna material. Nu när det 

uppstår så mycket problem inom fukt, behövs det kurser och utbildningar för byggare för att 

minska misstagen i byggena. Detta är något företagen bör upplysa och manar dem till att 

utbilda sin personal för att göra mindre utförandefel. 

Anledning till att det sker mycket fel är att ingen vill ta ansvaret för det som har skett. 

Konstruktörer skyller på entreprenören för att de inte följer konstruktörens ritningar samt vice 

versa, där produktionsdelen beskyller konstruktörer för att de inte tar hänsyn till 

fuktdimensionering och svårigheten för utförandet.  

Det kan vara viktigt för byggherren att ha förtroende på någon kunnig inom fukt, för att följa 

byggprocessen, utföra kontroller och se till att kraven uppfylls samt att arbetet utförs enligt 

regler. Detta kan vara en besparing mot framtida skador samt ersätta slutkontroll. 

Försäkringsbolagen försöker att få fastighetsägarna att kontrollera själva eller begära någon 

kunnig som har möjlighet att undersöka fastigheten för olika fukt och vattenskador. Utöver 

detta bör ägarna underhålla sin fastighet och följa kontinuerliga kontroller per år för att 

upptäcka skadan innan det sprids. 

Den statistik som vi har analyserat har antydigt att antalet fuktskador har minskat stadigt varje 

år, från 2008 till 2011. Skälen till att antalet skador har sjunkit varje år är på grund av högre 

krav ställda av byggherren, strängare regler, fler företag tar hänsyn, fler utbildningar och ökad 

kunskap. Om det finns en möjlighet att det sjunker successivt skulle det innebära mindre 

bekymmer och besvär. Säker Vatten AB är ett företag som utbildar byggföretag metoder för 

att motverka fukt samt information om materialalternativ som är godkända. 

Rapporten visar hur det går att förebygga samt hur en oerfaren inom fukt kan undersöka vissa 

delar i sin bostad.  
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