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Sammanfattning 

Med dagens teknikutveckling blir det allt vanligare med nya fräscha maskiner och 
bekvämligheter. I köket väljer fler och fler att ha diskmaskin, frys med ismaskin, kaffemaskin 
med mera. Detta leder till ökat antal vattenanslutningar i ett kök. Risken för att en vattenskada 
ska uppstå är i stort sett lika stor som i ett badrum, ändå klassas inte kök som ett våtrum, 
vilket ger en stor risk för att omfattande vattenskador ska uppstå. 

Länsförsäkringar Södermanland har tyckt sig märka att de genomsnittliga skadekostnaderna 
hos företaget har ökat de senaste åren. 
De är därför intresserade av att få en liten bild av vad detta kan bero på och vart den största 
ökningen sker. Rapporten kommer behandla vattenskador i bostadsvillors kök. Därför har 
följande frågor ställts: 
”Vilka är de vanligaste orsakerna till  fuktskador i kök?” och ”Vilka åtgärder kan man utföra 
för att förebygga de vanligaste fuktskadorna i befintliga kök?”.  

För att kunna besvara dessa frågor har en litteraturstudie genomförts för att se hur dagens 
branschregler ser ut och hur de sett ut under de undersökta åren, vilka är 2013, 2008 och 
2005. Även enkla skadeförebyggande åtgärder som kan utföras i befintliga kök har 
undersökts. Därefter sammanställdes statistik från Länsförsäkringar Södermanlands 
skadesystem och jämfördes med nationell statistik ifrån Vattenskadecentrum.   

Denna statistik har analyserats med hjälp av teorin och den största ökningen som kunde ses 
var hos diskmaskinen. Detta har stor grund i att allt fler hushåll väljer att installera 
diskmaskin, vilket är förståeligt. Det är bekvämt och enkelt, speciellt om familjen är stor. En 
annan del som ökat är rören. De blir gamla och slitna och börjar då läcka. Eftersom rör ofta är 
svårtillgängliga är det bristande underhåll på dessa, och det är svårt att upptäcka om de läcker. 
Koppling/fog bidrar med en ganska stor andel skador, men denna post verkar vara på 
nedåtgående, vilket tyder på att det idag finns bättre kopplingar och folk är mer noggranna, då 
dessa ofta är ganska synliga.  

Hur ska då dessa skador förebyggas? Enkla åtgärder är att använda vattentäta skydd under 
kyl, frys och diskmaskin samt vattentätt ytskikt i diskbänksskåpet, för att leda fram läckande 
vatten så det blir synligt och kan åtgärdas. Vidare finns olika vattenlarm, vattenfelsbrytare, 
tryckslagsdämpare med mera som hjälper hushållet att vara vattensäkert.  

 





 Abstract 
  

 V 

Abstract 

With todays development in technology it is becoming more common with new equipment 
and facilities. In the kitchen it is becoming more common for people to choose to have a 
dishwasher, a freezer with an ice maker, a coffee machine to mention some. This leads to an 
increased amount of water that flows through the kitchen. The risk of water damage to occur 
is almost the same as in bathrooms, yet the code isn't as strict, providing a great risk of 
extensive water damage to arise.  

Länsförsäkringar Södermanland - a Swedish insurance company, have noticed that the 
average claim costs for the company has increased in recent years. They are interested in 
getting a small picture of what the cause of this could be and where the largest increase has 
occurred. This report will deal with water damage in residential villas kitchens. Therefore the 
following questions have been asked: "What are the most common causes of moisture and 
water damage in kitchens?" and "What steps can be made to prevent the most common 
causes for moisture and water damage in existing kitchens?".  

To answer these questions a literature review have been conducted to see how the current 
industry regulations are and how they were during the examined years, 2013, 2008 and 2005. 
Simple measures that can be done to prevent damage in existing kitchens have also been 
investigated. The compiled statistics from Länsförsäkringar was compared with national 
statistics from Vattenskadecentrum (Water Damage Center).  

These statistics have been analyzed using the theory and the biggest increase that could be 
seen was from the dishwasher. The basic cause of this is that more and more households 
chose to install a dishwasher, which is understandable. It's convenient and easy, especially if 
it's a large family. Another part that has increased is the pipes. They get old and worn out and 
starts to leak. Because the pipe is often difficult to access they don't receive proper 
maintenance and it's difficult to detect a leak. Clutch/joint contributes to a large part of the 
percentage of damages, though this cause are on a downward trend, suggesting that there now 
are better couplings and people are more careful, as these often are visible.  

How can these damages be prevented? Simple measures is to use waterproof protection under 
the refrigerator, freezer and dishwasher as well as a waterproof surface in the sink cabinet, to 
direct leaking water so it becomes visible and can be addressed. Furthermore, there are 
various water alarms, water locks, water hammer damper and others that can help the 
households to be water and moisture safe.  
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Förord 

Detta examensarbete uppkom genom en kontakt på Länsförsäkringar Södermanland som 
introducerade idén för oss och vi kände att det är ett stort problem som måste åtgärdas.  

Vi vill tacka Länsförsäkringar Södermanland och deras skadechef Magnus Ahlin för hjälpen 
att få fram skadestatistik att analysera i rapporten. 

Vi vill även tacka vår handledare Madjid Taghizadeh för stöd under arbetets gång.  
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1 INLEDNING 

Vattenskador i kök har blivit ett allt vanligare problem i våra hem. Detta kan ha ett samband 
med den ökade mängden vatteninstallationer i köken, en följd av att allt fler apparater med 
vattenanslutning anses som standard i köket. Trots detta är det inte lika stora fuktmässiga krav 
på våra kök som i andra våtrum. Vad finns det för metoder som kan användas för att 
förebygga de vanligaste fuktproblemen i våra kök? 

Detta arbete har utförts som ett examensarbete motsvarande 16 högskolepoäng vid 
Linköpings Universitet. 

1.1 Problemformulering 

Fuktskador är ett stort och ökande problem i våra hem, framförallt i våra kök där teknisk 
utrustning som diskmaskin idag är allt vanligare. Det ställs idag inte lika stora krav på 
fuktskydd i ett kök som det gör i ett badrum trots den stora mängd vatten som finns i våra 
kök. 
 
Vi har varit i kontakt med Länsförsäkringar Södermanland, som har höga kostnader för fukt 
och vattenskador hos sina kunder. De har tyckt sig märka att den genomsnittliga 
skadekostnaden har ökat den senaste tiden. Detta gäller alla deras skador. För att få en 
uppfattning om sina kostnader är de intresserade av en undersökning som visar vilka de 
vanligaste typer av skador är och de bakomliggande orsakerna till dessa.  
 
För att försöka minska problemen ska förebyggande åtgärder för de vanligast förekommande 
skadeorsakerna undersökas, för att tillämpas i existerande bostäder. 
 
Två arbeten har tidigare gjorts på liknande område. Dessa heter Fuktskador i bostadskök 
(Edenvind & Eriksson, 2011)och Fuktskador i bostäder (Sahraoui & Behbahani, 2012). Det senare 
är ett arbete som lagt fokus på våtrum, rör och tvättstugor. De har undersökt statistik genom 
bland annat skaderapporter från försäkringsbolag och undersökt vattendrabbade områden för 
att få en bild av hur vatten skadar bostäder. i rapporten presenteras även olika skadetyper och 
vilka som är de vanligaste förekommande samt diverse förebyggande åtgärder för att 
minimera risken för att vattenskador ska uppstå. 
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Det först nämnda arbetet, Fuktskador i bostadskök, genomför en undersökning för att se hur 
byggbranschen följer de krav och bestämmelser som finns idag för att minimera framtida 
fuktskador i kök vid nyproduktion av bostäder. I arbetet läggs alltså fokus på bostadskök i 
nyproduktion. Det presenteras även här förebyggande åtgärder mot fuktskador, men då 
åtgärder anpassade för kök. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vatten-/fuktskador och dess skadeorsaker i 
bostadsvillors kök, för att se om det finns en trend och undersöka förebyggande åtgärder som 
kan användas för att minska kostnaderna.  

Målet är att få fram information om skadeorsaker för fukt- och vattenskador. Undersökningen 
ska göras på lokal nivå men en jämförelse med undersökningar på nationell nivå kommer 
utföras för att se om resultatet är generaliserbart. I målet ingår även att presentera några 
förebyggande åtgärder som privatpersonen lätt kan tillämpa i sina hus för att förhindra 
vattenskador eller åtminstone minska omfattningen på skadorna som uppkommer. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är de vanligaste orsakerna till fuktskador i kök? 
 

 Vilka åtgärder kan man utföra för att förebygga de vanligaste fuktskadorna i befintliga 
kök?  

1.4 Avgränsningar 

I försäkringsbolagets problem med ökande skadekostnader ingår alla typer av skador. Detta är 
omfattande och alldeles för stort för vårt arbete samt att vissa skador inte är byggrelaterade. 
Vi har därför valt att avgränsa oss till vattenskador i bostadsvillors kök. Anledningen till detta 
är att vi anser att vattenskador är ett större och mer drastiskt ökande problem än t ex 
brandskador.  

Då det varit svårt, utifrån de uppgifter vi fick ta del av, att se om vilken typ av material som 
skadan gällde, har det inte spekulerats i hur olika material har olika livslängd och hur den 
faktorn påverkat resultatet. 
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1.5 Metod  

1.5.1 Litteraturstudie 

För att få en grundläggande förståelse över de regler och krav som finns idag har litteratur 
över branschregler för fuktsäkert byggande i kök gåtts igenom och undersökts. Statistik ifrån 
Länsförsäkringar Södermanland har använts för att få fram data för att ge svar på 
undersökningen.  

För att kunna ge råd för förebyggande åtgärder har dagens marknad för fuktskydd granskats, 
samt olika material, metoder och tekniker har undersökts. 

1.5.2 Insamlingsmetod 

Informationen till statistiken samlades in från Länsförsäkringar Sörmlands datasbas över 
skador, på deras kontor i Nyköping. Skadorna i databasen är indelade i olika kategorier som 
bland annat beror på vilken sorts skada det är och vad för typ av hus skadan skett i. De 
kategorier som var intressanta var skada läckage samt hustyp villa och småbostadshus. I 
databasen registreras inte i vilket utrymme skadan skett i, så för att ta fram om skadan skett i 
köket eller inte undersöktes respektive fall och de dokument som fanns om skadan lästes för 
att ta reda på vilket utrymme den skett i. I vissa fall saknades dokument eller det var otydlig 
information om var skadan skett eller hur den uppkommit och i dessa fall fick vi själva göra 
en bedömning över skadan. Information samlades in ifrån tre år, 2013, 2008 och 2005 för att 
ha data till att kunna göra en analys över statistiken. Dessa år valdes främst eftersom från 
dessa år finns det rapporter hos vattenskadecentrum innehållande nationell statistik så en 
jämförelse med den kan göras, men även för att få en spridning av resultaten för att kunna se 
hur trenden ser ut för skadorna. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel kommer behandla teori som detta arbete delvis kommer stödja sig emot. Det 
innehåller bland annat teori och information om hur dagens branschregler ser ut för ett 
fuktsäkert kök.  

2.1 Kök 

I dagens kök finns det installationer för tappvatten, kyl, frys och ofta en diskmaskin, i många 
hem blir även ismaskin och kaffemaskin allt vanligare. Diskmaskinen är ett allt vanligare 
inslag i dagens moderna kök, den har ökat från att finnas i 30 % av våra hem till 64 % mellan 
1980 och 2007, och trenden tyder att den fortsätter att bli allt vanligare. (SCB, 2014) 

I Sverige är vattentrycket högre än i många andra länder. Många av tillverkarna av 
köksmaskiner, kopplingar, rör med mera vet inte om detta vilket leder till att dessa maskiner 
är underdimensionerade och lätt går sönder på grund av detta. (Säker Vatten, 2014) 

Trots den mängd vatten som finns i köken saknas det ofta förebyggande åtgärder mot fukt i 
många av bostäderna. De första tydliga reglerna mot fukt i kök kom fram under 2006, vilket 
betyder att många av husen som byggdes innan det året saknar ordentliga förebyggande 
åtgärder i köken. Dock räknas kök fortfarande inte som ett våtutrymme vilket innebär att det 
inte är lika hårda och tydliga regler som det är i badrummen gällande tätskikt och 
fuktförebyggande åtgärder. 

Under 2013 uppdaterades reglerna för kök så att de även ska följas om man vill göra en 
ombyggnad eller en renovering av sitt kök. 

Statistiskt sätt så härstammar de flesta bostadshus i Sverige från det så kallade 
miljonprogrammen under 60 och 70-talet, vilket innebär att många kök har fuktförebyggande 
åtgärder och ledningssystem som härstammar från den här tiden. (SCB, 2012) 

 

2.2 Branschregler 

För att reglera att arbeten utförs på ett korrekt sätt finns det en del regler som måste följas 
enligt lag samt ett antal rekommendationer som är frivilliga att följa. Dessa regler har tagits 
fram för att ge beställaren en trygghet att entreprenören har utfört arbetet på ett korrekt och 
fuktsäkert sätt. Nedan följer de regler som är aktuella för detta arbete, alltså de som berör 
vattenskador i kök. 
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2.2.1 Säker vatteninstallation 

Säker vatteninstallation är branschregler framtagna av branschens aktörer i samarbete med 
leverantörer och försäkringsbolag i syfte att minimera risken för vattenskador, legionella, 
brännskador och förgiftning. Den första upplagan togs fram 2005 och uppdateras 
kontinuerligt där den nya ersätter den gamla utgåvan, där den senaste upplagan kom ut 2011. 
Det finns ingen lag som säger att dessa regler behöver följas, dock kräver ofta 
försäkringsbolagen och beställare att det ska vara fackmannamässigt utfört vilket bland annat 
innebär att det ska utföras enligt anvisningarna i Säker Vatteninstallation. Efter avslutat arbete 
får beställaren ett intyg som anger att den är utförd enligt branschreglerna, intyget kan 
användas vid försäljning och kontakt med försäkringsbolag.  
Reglerna ställer krav på både utförande och de produkter som används. VVS-installationer 
som utförs enligt Säker vatteninstallation uppfyller kraven i Boverkets Byggregler (BBR) och 
är anpassade till de branschregler som finns för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) enligt GVK 
och branschregler för våtrum (BBV) enligt Byggkeramikrådet. 
De kraven som finns i BBR gäller bara vid nybyggnad och tillbyggnad och från och med 2013 
även för ombyggnad och renovering. Detsamma gäller för Säker Vatteninstallation. 
 
Branschreglerna har utförts i samordning med Allmänna Material och Arbetsbeskrivningen 
(AMA) VVS & Kyl. (Säker Vatten AB, 2011) 

2.2.2 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler (BBR) är en samling förskrifter och råd som fastställts av Boverket och 
gäller för svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd för bland annat utformning, 
bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. Reglerna i BBR gäller när 
man uppför en ny byggnad och när tillbyggnader eller ändringar görs till en befintlig 
byggnad. Ändringar kan till exempel vara stambyten, fasadbyte eller badrumsrenoveringar i 
en befintlig byggnad. Oavsett om åtgärden kräver bygglov och bygganmälan eller inte så ska 
man följa reglerna i BBR och ha en byggherre som ser till att dessa regler följs. BBR 
uppdateras kontinuerligt med nya krav och råd för att vara så aktuell som möjligt till dagens 
samhälle. 
 
I boverket kapitel 6 Hygien, hälsa och miljö står det om fukt att:  
”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 
 
Det finns dock inte särskilt mycket i BBR som är specifikt riktat mot fukt i kök. Det finns 
däremot vissa regler som är riktade och kan tillämpas för kök, bland annat ”6:5334 Dolda 
ytor” 
”Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, 
t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 
mm mot angränsande vägg eller dylikt.” 
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En annan regel som kan ha tillämpning på kök är ”6:5332 Vattenavvisande ytskikt”. 
”Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller 
hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.” 
Regler angående utformning av tappvatteninstallationer kan även tillämpas till kök. I regel 
”6:625 Utformning” står det att ”Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att 
eventuellt utläckande vatten kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar skador”. 
 
Ett allmänt råd som följer denna regel är ”Tappvattenledningar bör utformas så att eventuellt 
utläckande vatten från ledningarna snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte orsakar 
skador. Schakt för tappvattenledningar bör vara lätt tillgängliga och utformade med 
läckageindikering, t.ex. rör med tillräcklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp 
eller med vattentätt golv. 
 
Många av ovan nämnda regler kan tillämpas på kök men då flertalet av dem inte specifikt 
nämner att de gäller för kök finns det inget som kräver att reglerna ska tillämpas. (Boverket, 
2008) 
 
De ovan nämnda texterna tillkom i BBR under 2006, innan dess var fuktkapitlet mycket 
mindre och kraven och råden var inte alls lika omfattande som de är idag. (Boverket, 2006) 
Av de tidigare nämnda styckena är det endast en av dem som återfinns innan 2006, vilket är 
6:5332 Vattenavvisande ytskikt som ligger under kapitel 6:534 Våtutrymme. Det fanns ingen 
text som specifikt gällde för kök och utrustningen som kan finnas där och hur man kan 
motverka eventuella fuktproblem som kan uppkomma. Uppdateringen i BBR att det även 
gäller vid ändringar i byggnader tillkom i början av 2013. Innan dess så var det inget krav att 
följa nuvarande riktlinjer utan det fanns bara rekommendationer och råd om hur man skulle 
göra. (Boverket, 2013) 
 

2.3 Skadeutredning 

För att försäkringsbolagen ska kunna betala ut rätt ersättning för en skada krävs en grundlig 
utredning av skadan där det bestäms orsak till uppkomsten, typ av skada, omfattning av 
skadan mm. Det är då bra att ha en bestämd arbetsgång. Enligt Magnus Ahlin på 
Länsförsäkringar Södermanland ser deras arbetsgången ut som följer: 
  Skadan anmäls och registreras  

  Besiktning utförs av Länsförsäkringars byggtekniker eller en extern besiktningsman 
  En besiktningsrapport skickas till Länsförsäkringar 
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  Kalkyler utförs i Länsförsäkringars Mepssystem för avfuktning och återställande som 
de granskar innan de ger godkännande till åtgärd. I Mepskalkylen framgår totala 
kostnader och kundens kostnad. Man bestämmer om eventuell avfuktning av 
avfuktningsleverantör eller eventuell rivning istället för avfuktning. 

  Återställande av skadan 
 

 Stickprov utförs regelbundet på skadeplatser 
  Fakturering av leverantör 
  Granskning av fakturor mot kalkylen hos Länsförsäkringar 

  När skadan är återställd och fakturor betalda avslutas skadan 
 
 

2.4 Förebyggande åtgärder 

I redan befintliga kök kan det vara kostsamt och tidskrävande att göra större förändringar för 
att få ett vattensäkert kök. Däremot kan man som privatperson utnyttja enklare och billigare 
åtgärder för att i ett tidigare skede upptäcka skadan och hinna åtgärda problemet innan det 
utvecklats till en stor skada. Ahlin säger att för att få full ersättning vid skada ska 
byggnationen och installationen vara gjord efter de regler och bestämmelser som gällde vid 
uppförandet av byggnaden.  
 
Länsförsäkringar besiktigar alla nya villor för att undersöka husets befintliga skick. De utför 
elbesiktning på lantbruk samt bedriver ett projekt för att utvärdera deras skadeförebyggande 
åtgärder.  
 
Från Länsförsäkringars hemsida finns ett antal olika säkerhetsprodukter som kan köpas 
genom företaget. Nedan följer några enkla förebyggande åtgärder privatpersoner kan använda 
sig av.  
 
2.4.1 Enkla åtgärder 

Att använda sig av vattentäta skydd under kyl, frys och diskmaskin är ett enkelt sätt att 
förhindra vattenskador och i ett tidigt skede upptäcka skadan då vattnet rinner ut på golvet 
eller synliga ytor och blir synligt istället för att samlas under maskinen och vara svårupptäckt. 
Det kan vara svårt och omständigt att vid renovering lägga in vattentätt golv. Utförs inte detta 
borde åtminstone en diskbänksinsats installeras i diskbänksskåpet för att förhindra 
vattenskada om ett rör eller en koppling skulle läcka. 
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Det finns olika sorters sändare som kan installeras. Till exempel en sändare som bryter 
vattenflödet så fort huslarmet aktiveras, en sändare som bryter vattnet när ytterdörren blir låst 
från utsidan, en sändare som bryter vattenflödet så fort fuktsensorerna kommer i kontakt med 
fukt. 
 
Vattenledningar till diskmaskin, ismaskin, kaffemaskin med mera ska ha en lättillgänglig 
avstängningskran så att vattentillförseln kan brytas omgående, dels i förebyggande syfte men 
även om läckage redan uppstått. (Länsförsäkringar, 2014a) 
 
Idag finns det nya diskmaskiner som är utrustade med AquaStop. Detta system består av en 
vattenledning med dubbla rör. Om det skulle läcka från det inre röret känner systemet av detta 
och stänger av maskinen innan det egentligen hunnit hända något. Systemet har också en 
säkerhetsventil som känner av om det blir mindre vattentryck på grund av en läcka, och 
stänger av maskinen direkt. Den sista funktionen är flottörvakt. Det är ett bottenkar som 
samlar upp läckande vatten. Samlas vatten i detta kar stoppas maskinen direkt. (Bosch, 2014) 
 
2.4.2 Vattenfelsbrytare 

En annan bra lösning för att skydda huset mot vattenskador är att installera en 
vattenfelsbrytare. Den är väldigt enkel att använda. Ett knapptryck så stängs det inkommande 
vattnet av. Den känner också av själv om det läcker någonstans och stänger då automatiskt av 
det inkommande vattnet för att förhindra skadan.  
Vattenfelsbrytare är en ganska dyr investering, mellan 4500-8000 kr plus 
installationskostnader. Däremot kan mycket pengar sparas om en vattenfelsbrytare är 
installerad och bryter vattnet innan någon större skada uppkommit. (Länsförsäkringar, 2014b) 
Länsförsäkringar erbjuder även 1000 kr i installationsbidrag vid installation av 
vattenfelsbrytare, enligt Ahlin. Är vattenfelsbrytaren dessutom kopplad till larmsystemet ges 
en rabatt på försäkringen. 
 
2.4.3 Tryckslagsdämpare 

Tryckslagsdämpare installeras i anslutning till rören och eliminerar tryckslag som uppstår i 
rören då maskiner, toaletter eller kranar stänger inkommande vatten. (Länsförsäkringar, 
2014b) 
 
2.4.4 Vattenlarm 

Ett billigare och enklare alternativ är ett vattenlarm. Den installeras i diskbänksskåpet eller 
annat dolt utrymme med sensorer runt rör och kopplingar samt på det vattentäta ytskiktet. Om 
det sedan börjar läcka känner sensorerna av det och larmar då. Sedan krävs manuella åtgärder 
för att stoppa vattnet. (Länsförsäkringar, 2014b) 
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2.5 Vattenskadecentrum 

Vattenskadecentrum sammanställer statistik på alla vattenskador som besiktigats och 
rapporterats in under ett år. Under 2013 var det 2612 skador som rapporterades in. Av dessa 
var majoriteten, 84 %, i villor. I rapporterna de publicerar finns bland annat diagram över hur 
fördelningen ser ut i huset, i de olika rummen och vad som orsakat vattenskadan. Det 
redovisas även vilket byggnadsår byggnaderna har. (Vattenskadecentrum, 2013) 
 
Denna undersökning har utgått från de parametrar som används i Vattenskadecentrums 
rapporter för att en jämförelse ska kunna göras och se hur utvecklingen hos Länsförsäkringar 
Södermanland ser ut jämfört med resten av Sverige. De åren som studerats har valts för att 
kunna göra jämförelsen samma år, och med en spridning så det går att se hur trenden ser ut. 
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3 EMPIRI 

I detta kapitel kommer den insamlade statistiken beskrivas, en antydning till hur trenden 
bland vattenskador i bostadsvillors kök utvecklats i Södermanland under åren 2005, 2008 och 
2013. Insamlingen av statistiken har utförts på plats hos Länsförsäkringar Södermanland, 
Nyköping. Underlaget som använts är Länsförsäkringar Södermanlands skadesystem där alla 
deras skador finns registrerade. Vissa skador har inte kunnat identifieras men dessa var en så 
pass liten del av alla skador, så i samråd med Länsförsäkringar Södermanlands skadechef 
har dessa skador blivit placerade utanför denna undersökning. 

3.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar är ett företag som erbjuder sina kunder en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. De erbjuder även tillsammans med dotterbolaget Agria Djurförsäkring 
djur- och grödaförsäkringar, och via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan man köpa 
och sälja sin bostad på mer än 80 orter runtom i Sverige.  

Företaget består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB, med dotterbolag inom bland annat sak-, liv-, och fondförsäkring, bank 
samt djurförsäkring.  

3.2 Skadestatistik 

Då det inte fanns någon direkt rumsfördelning i skadesystemet har alla vattenskador i villor 
kollats upp. Vi  har gjort en egen rumsfördelning av skadorna i huset, dessa är: kök, badrum, 
WC, inkommande vatten, tvättstuga och övrigt. Köket har sedan delats upp i egna kategorier. 
Dessa är rör, diskmaskin, koppling/fog, kyl/frys/ismaskin samt armatur/ventil. Därefter har en 
indelning av skadeorsakerna gjorts. Orsakerna är: korrosion/slitage, mekanisk åverkan, 
konstruktions-/utförandefel, frysning samt annat. Det kan vara svårt att skilja på 
konstruktionsfel och utförandefel, då de ofta påverkas och påverkar varandra. Därför 
samlades dessa upp i en gemensam kategori. Indelningen är gjord så att till exempel om en 
ledning till en gammal diskmaskin har läckt utan annan orsak räknas det som kategorin 
diskmaskin och orsaken korrosion/slitage. Det har ibland varit svårt att få fram de exakta 
orsakerna, men det som passat bäst in har angivits. 

Diagrammen som presenteras nedan representerar den data som samlats in från 
Länsförsäkringar Södermanlands skadesystem. När procentsatserna kommenteras angående 
ökning eller minskning gäller det i förhållande till de andra posterna.   
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Figur 1 Skadefördelning i huset 2005, antal. 
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Figur 2 Skadefördelning i huset 2008, antal. 
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Figur 3 Skadefördelning i huset 2013, antal. 
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3.2.1 Skadefördelning i huset  

Nedan presenteras diagram över antalet vattenskador i huset. 

1. Kök 
2. Badrum 
3. Inkommande vatten 
4. WC 
5. Tvättstuga 
6. Övrigt 

Diagramet i figur 1 visar skadefördelningen i 
huset 2005. Det totala antalet skador i huset 
detta år är 262 stycken. Det visas tydligt att 
posterna kök, badrum och övrigt utgör största 
delen av skadorna. I övrigt ingår 
vattenskador i övriga rum, eller vattenskador 
som orsakats av apparater i övriga rum som 
till exempel varmvattenberedare, 
värmeledningar, radiatorer och akvarium. 

 

Diagramet i figur 2 visar skadestatistiken i 
huset 2008. Det totala antalet skador i huset 
detta år är 304 stycken. Här visas liknande 
tendenser som 2005, att kök, badrum och 
övrigt är de dominerande posterna. Övrigt 
och badrum har dock jämnats ut inbördes, 
men köket är kvar på ungefär samma nivå. 
Hos de andra posterna har inga större 
förändringar skett. 

 
 

Diagramet i figur 3 visar skadestatistiken 
över antalet skador i huset 2013. Det totala 
antalet skador i huset detta år är 281 stycken. 
Här har en viss minskning skett hos posterna 
övrigt och badrum, men däremot ses en 
ökning hos vattenskador i köket. Posten 
inkommande vatten har även ökat några 
procent, men ligger fortfarande på en låg 
nivå.  
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Figur 4 Skadefördelning i huset 2005, kostnad. 
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Figur 5 Skadefördelning i huset 2008, kostnad. 
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Figur 6 Skadefördelning i huset 2013, kostnad. 
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Nedan presenteras diagram över kostnadsförhållandena för vattenskador i huset. 
 

Diagramet i figur 4 visar statistiken över 
skadornas kostnader i huset 2005. 
Förhållandet mellan kostnaderna för 
skadorna är liknande mot fördelningen av 
antalet skador i huset. De tre posterna kök, 
badrum och övrigt är de dominerande, och 
förhållandet mellan dessa kostnader är i 
stort sett samma som förhållandet mellan 
antalet skador. 
 
 

 
 

Diagramet i figur 5 visar statistiken över 
skadornas kostnader i huset 2008. Det är 
fortfarande kök, badrum och övrigt som 
dominerar. En ganska tydlig ökning i 
badrumen visas, men posten övrigt har 
minskat några procent.  
 
 
 
 
 
 
Diagramet i figur 6 visar statistiken över 
skadornas kostnader i huset 2013. Detta år 
har inkommande vatten gjort en tydlig 
ökning i kostnad. Men vid jämförelse med 
statistiken över antalet skador ser 
diagramet inte ut som detta, vilket tyder på 
att det varit en eller flera skador som 
orsakats av inkommande vatten som har 
varit dyra att ersätta. 
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Figur 7 Skadefördelning i köket 2005, antal. 
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Figur 8 Skadefördelning i köket 2008, antal. 
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Figur 9 Skadefördelning i köket, 2013, antal. 
Angivet i procent 

3.2.2 Skadefördelning i köket 

Nedan presenteras diagram över vattenskador i köket.  

1. Rör 
2. Diskmaskin 
3. Koppling/fog 
4. Kyl/frys/ismaskin 
5. Armatur/ventil 

Diagrammet i figur 7 visar skadefördelningen 
i köket under 2005. Det totala antalet skador i 
köket detta år är 58 stycken. De vanligaste 
orsakerna för skador i köket är diskmaskiner 
samt koppling/fog som står för cirka sjuttio 
procent av skadorna. Därefter kommer rör 
som orsakar cirka en fjärdedel av skadorna. 
En liten del orsakas av kyl/frys. 
 

 
 

Diagrammet i figur 8 visar skadefördelningen 
i köket under 2008. Det totala antalet skador i 
köket detta år är 69 stycken. Antalet skador i 
rör, armatur/ventil samt kyl/frys har ökat 
jämfört med 2005. Skador som uppstår i 
resterande delar i köket har minskat jämfört 
med antalen under 2005. 

 

 

Diagramet i figur 9 visar skadefördelningen 
köket 2013. Det totala antalet skador i köket 
detta år är 72 stycken. Skadorna som sker i 
diskmaskinen har ökat markant jämfört med 
tidigare år, skador på kyl/frys har även ökat 
något. Däremot har skadorna på rör, 
koppling/fog och armatur/ventil minskat 
sedan 2008. 
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Figur 10 Skadefördelning i köket 2005, kostnad. 
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Figur 11 Skadefördelning i köket 2008, kostnad. 
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Figur 12 Skadefördelning i köket 2013, kostnad. 

Angivet i procent 

En intressant utveckling under dessa år är diskmaskinen som går från 33 % 2005, till 19 % 
2008 för att sedan stiga igen till 38 % år 2013. Posten koppling/fog har även den gått igenom 
en ganska klar förändring, fast till det positiva.  

Generellet sett över de tre jämförelseåren så är det skador på rör, diskmaskin samt kyl/frys 
som ökat men läckage i koppling eller fog har minskat.  

Nedan presenteras diagram över kostnadsförhållandena för vattenskador i köket. 

Diagrammet i figur 10 visar 
skadefördelnings kostanden i köket 2005. 
Sett till kostnaden för skador så står de som 
sker i koppling/fog för en majoritet av den, 
resterande procentandelar står skador som 
sker i rör och diskmaskin samt en väldigt 
liten andel ifrån kyl/frys. Ställs detta diagram 
mot diagramet för antalet skador finns en 
klar antydan att koppling/fog haft en eller 
flera dyra skador. 

 

Diagrammet i figur 11 visar 
skadefördelnings kostanden i köket 2008. 
Jämfört med 2005 så har kostnaden för 
skador i rör ökat, detsamma gäller för 
skador som uppkommer i kyl/frys samt 
armatur/ventil. Däremot har kostnaden för 
skador som uppkommer i diskmaskin och 
koppling/fog minskat i kostnad. 

 
Diagrammet i figur 12 visar 
skadefördelnings kostanden i köket 2013. 
Jämfört med 2008 så har kostnaden för 
skador i rör, diskmaskin och koppling/fog 
alla ökat något i procentandel. Skador som 
uppkommer i kyl/frys har dock minskat i 
procentandel. 
 

 

Över de tre åren så har kostnaden för läckage i rör, diskmaskin och kyl/frys ökat i 
procentandel medans de som uppkommer i koppling eller fog har minskat.  



Orsaker och förebyggande åtgärder till fuktskador i bostadskök 

16 

55,2  

0,0  

39,7  

1,7  3,4  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5

Figur 13 Skadeorsaker i köket 2005, antal. 
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Figur 14 Skadeorsaker i köket 2008, antal. 
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Figur 15 Skadeorsaker i köket 2013, antal. 
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3.2.3 Skadeorsaker i köket 

Nedan presenteras diagram över orsaker till vattenskador i köket. 

1. Korrosion/slitage 
2. Mekanisk åverkan 
3. Konstruktions-/utförandefel 
4. Frysning 
5. Annat 

Diagrammet i figur 13 visar skadeorsakerna i 
köket 2005. Det totala antalet skador i köket 
detta år är 58 stycken. Den absolut vanligaste 
orsaken till uppkomst av skador är 
korrosion/slitage eller ett konstruktions-
/utförandefel. En liten del av skadorna orsakas 
utav utförandefel eller frysning. 

 

 
Diagrammet i figur 14 visar skadeorsakerna i 
köket 2008. Det totala antalet skador i köket 
detta år är 69 stycken. Den vanligaste orsaken 
till  skador är även här korrosion/slitage eller 
konstruktions-/utförandefel. En liten andel 
skador orsakas av kategorin annat, där till 
exempel skador orsakat av gnagare är 
inräknat. 

 

 
 

Diagrammet i figur 15 visar skadeorsakerna i 
köket 2013. Det totala antalet skador i köket 
detta år är 72 stycken. Även under året 2013 
är korrosion/slitage och konstruktions-
/utförandefel de vanligaste orsakerna till 
skador, en liten procentandel av skadorna 
uppkommer på grund av mekanisk åverkan 
eller orsaker under kategorin annat. 
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Figur 16 Skadeorsaker i köket 2005, kostnad. 
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Figur 17 Skadeorsaker i köket 2008, kostnad. 
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Figur 18 Skadeorsaker i köket 2013, kostnad. 
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Sett över de tre åren så är korrosion/slitage den absolut vanligaste orsaken som även har 
ökat något i procentandel. Den näst vanligaste är konstruktions-/utförandefel som har 
minskat något i procentandel. Tillsamman är de orsak till de flesta skador som 
uppkommer i köket. 

Nedan presenteras diagram över kostnadsförhållandena för vattenskadornas orsaker i 
köket. 

Diagrammet i figur 16 visar 
skadefördelningens kostnad av 
skadeorsakerna i köket 2005. Kostnaden 
kommer nästan uteslutande ifrån skador 
orsakade utav korrosion/slitage samt 
konstruktions-/utförandefel. En lite 
procentandel kommer ifrån frysning. 
 
 
 
 
 
Diagrammet i figur 17 visar 
skadefördelnings kostnad av skadeorsakerna 
i köket 2008. Korrosion/slitage och 
konstruktions-/utförandefel står för nästan 
hela kostnaden för skadorna i köket, och 
frysning samt kategorin annat står för en 
liten del av skadorna. 
 
 
 
 

 
 Diagrammet i figur 18 visar 
skadefördelningens kostnad av 
skadeorsakerna i köket 2013. 
Korrosion/slitage är den främsta 
orsaken till skador i köket, som ligger 
bakom två tredjedelar av kostnaden. 
Jämfört med 2008 så har kostnaden för 
konstruktions-/utförandefel minskat. 
Kostnaden för skador orsakat av 
mekanisk åverkan och kategorin annat 
har ökat något jämfört med värdena från 
2008. 
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Sett över de tre åren har korrosion stått för den större delen av kostnaderna, och har även 
ökat i procentandelar över de tre åren vi har tittat på. Kostnaden för skador orsakat av 
konstruktions-/utförandefel har minskat och skador orsakat mekanisk åverkan och 
kategorin annat har ökat något.  

 

3.3 Jämförelse mellan Vattenskadecentrum och Länsförsäkringars statistik 

I vattenskadecentrums rapport från 2005 redovisas ingen skadefördelning i något specifikt 
rum. Det redovisas skadefördelningen i huset, samt vad det är för typ av skada. Detta år var 
24 % av vattenskadorna i huset i köket. Hos Länsförsäkringar var motsvarande siffra 22 % 
samma år, så denna siffra stämmer bra överens med resten av Sverige. Fördelningen av 
skadeorsakerna är svårt att jämföra detta år eftersom denna undersökning endast har 
orsaksfördelningen för köket och inte i resterande huset. Men när datan samlades in lades 
märke till att en ganska stor del av posten “övrigt” bestod av läckage från 
varmvattenberedare, radiatorer och tvättmaskiner, och i köket var en stor del diskmaskin, 
kyl/frys/ismaskin. Dessa kan jämföras med Vattenskadecentrums poste “Utrustning” som 
endast utgör 9 %, och ledningssystem 54 %.  

Vad gäller orsaken till skadan ses en likhet där korrosion/slitage är ungefär lika i båda 
undersökningarna. Däremot har konstruktionsfel och utförandefel en större del i denna 
undersökning. (Vattenskadecentrum, 2006) 

För år 2008 ligger båda undersökningarna kvar på ungefär samma andel av skador för köket. 
26 % för vattenskadecentrum och 23 % för denna rapport. På skadetyperna har posten 
“utrustning” gjort en ökning i Vattenskadecentrums rapport, och i denna rapport har skador på 
diskmaskin minskat en aning, däremot har kyl/frys/ismaskin ökat. (Vattenskadecentrum, 
2008) 

Året 2013 ligger Södermanlands statistik något under den nationella undersökningen när det 
gäller antal skador fördelade per utrymme. Inbördes mellan rummen är det däremot ungefär 
lika stor skillnad.  

I köket är den största skillnaden diskmaskinen. I Vattenskadecentrums rapport ligger det på 
24 % medans i Södermanland ligger det på 37,5 %. Resterande poster ser i stort sett likadana 
ut. (Vattenskadecentrum, 2014) 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel görs en analys av det resultat som framkommit i undersökningen och en jämförande 

analys med den nationella datan. Det förs även en diskussion om resultatet och analysen som gjorts 

av det.  

4.1 Analys 

Den mängd vatten som rinner igenom köket ökar hela tiden och i takt med det ökar även 
antalet fuktskador som sker där. Ökningen av vatten kommer ifrån de ökande krav på vilken 
utrustning vi vill ha i våra kök. Diskmaskin är idag standard och is- och kaffemaskin som 
kräver anslutning till vattenledning blir allt vanligare. Trots den stora mängd vatten som finns 
i köket räknas det inte som ett lika stort problem som badrummet där det finns mycket regler 
och råd om hur man ska skydda sig emot vattenskador. 

Vår undersökning visade att antalet vattenskador i köket ökat med några procentandelar under 
de åren vi tittat på. Vilket var vad som var förväntat att få fram på grund av att det är en ökad 
mängd vatten som finns i våra kök. Procentuellt skedde den största ökning till 2013, dock var 
ökningen i antal rätt liten. Sett till antalet var den största ökningen mellan 2005 och 2008. De 
flesta regler som finns gällande fuktförebyggande i bostadskök tillkom i en uppdatering av 
BBR under 2006. Under 2013 gjordes ännu en uppdatering av BBR som sade att dessa regler 
även gäller vid ombyggnad och renovering och inte bara vid nybyggnation som innan. 
Effekterna av implementeringen som gjorts är inte tänkt att ge utdelning direkt utan 
förbättringarna ska synas med tiden. Vilket även kan antydas i resultaten från undersökningen 
där trenden under 2013 är en minskad ökning av vattenskador i bostadskök jämfört med 
tidigare års trender. 

När det gäller vilken del i köket som orsakar vattenskadorna ses en intressant utveckling hos 
diskmaskiner. Att antalet skador sjönk kraftigt mellan 2005 och 2008 beror nog till stor del på 
de ändringar som tillkom i BBR. Även fast dessa ändringar endast gällde för nybyggnation så 
blev nog byggfirmor och försäkringsbolagen mer måna om att tillämpa vissa regler med 
grund i BBR även då kunder skulle bygga om. Den regel som troligtvis påverkade mest i detta 
fall är Dolda ytor som menar att bland annat diskmaskiner ska ha ett tätt ytskikt under sig. Till 
detta antas droppunderlägg räknas, och användning av underlägg gör det lättare att upptäcka 
ett läckage vilket i sin tur minskar både antalet vattenskador och kostnaden för skadorna som 
ändå hinner uppkomma. Ökningen som sedan sker till år 2013 kan dels bero på att 
diskmaskinerna blivit gamla och slitna samt att dem blivit en del av nästan varje kök, men 
även en naturlig variation bland antalet skador som uppkommer. I och med att trenden för hur 
många hushåll som har en diskmaskin är ständigt ökande enligt statistiken till och med år 
2007, kan man anta att den fortsätter att öka, vilket kan ge en logisk förklaring till ökningen. 
Fler antal diskmaskiner ger större risk för ökande andel vattenskador på grund av 
diskmaskiner. Även fast nya diskmaskiner borde hålla standarden så kommer man inte undan 
det faktum att även nya apparater kan ha brister och gå sönder i förtid.  
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Det syns tydligt att korrosion/slitage är en överhängande orsak till läckagen under alla åren. 
Det gäller då främst för rören. Här kan allmänheten bli mer informerad om hur till exempel en 
diskmaskin kan underhållas och göras ren för att öka livslängden. Om diskmaskinen inte 
rengörs samlas matrester och smuts i ledningarna och orsakar stopp som i sin tur orsakar 
vattenskador. 

Koppling/fog är den post som har haft en ständig nedgång i antal skador. Vid ändringarna i 
BBR år 2006 skärptes reglerna för bland annat fogar vid tappvattenledningar. Fogarna ska 
vara placerade så att läckande vatten snabbt kan upptäckas. Dessa regler gäller dock endast 
vid nyproduktion, så det är svårt att säga att minskningen av dessa skador beror på 
ändringarna i BBR. Från och med 2013 gäller som sagt dessa regler även för ändringar i 
byggnader. 

En annan orsak till detta är att Sverige har högre vattentryck än många andra länder, vilket 
många tillverkare i dessa länder inte har koll på. Och eftersom många tillverkare 
dimensionerar sina kopplingar, armaturer och köksmaskiner efter sitt lands standarder, som då 
är mindre än Sveriges, blir dessa underdimensionerade här. Detta leder till att maskinerna och 
kopplingarna brister och orsakar läckage.  

Ökningen av skador hos rör är svårt att se en direkt koppling till, dock är de flesta skadorna 
som uppkommer i rör orsakade på grund av korrosion och slitage i själva röret. Det skulle 
kunna bero på att antalet bostäder som byggdes under 60 och 70-talet var högt och dessa rör 
börjar nu bli gamla och slitna, vilket leder till en ökad mängd skador. Eftersom det saknades 
tydliga bestämmelser angående fuktförebyggande metoder sitter ofta rören dåligt till vilket 
gör att det är svårt att se om rören är dåliga och har börjat gå läck, som leder till att det märks 
först när det blivit ett större läckage. Att byta ut rören kräver oftast en större summa pengar 
och ansträngning än att bara byta ut kopplingen eller diskmaskinen vid till exempel en 
renovering, som gör att åtgärda rören ofta förbises. 

Alla skadorna som sker i köket orsakas överhängande av två stycken kategorier, 
korrosion/slitage och konstruktions-/utförandefel. Den första kategorin, korrosion/slitage, 
beror oftast på att delen är gammal och har blivit sliten efter många år av användning. Medan 
den andra kategorin av orsaker till läckage beror på att konstruktionen av materialet inte vart 
helt korrekt, vilket gör att hållbarheten och tätheten är mycket sämre mot vad det från början 
var tänkt. Att dessa två är de vanligaste beror på att de ofta är svåra att upptäcka innan skadan 
väl är skedd, eftersom konstruktions-/utförandefel sällan syns på ytan och korrosionen ofta 
sker inne i röret eller någon annan del är det svårt att upptäcka det i tid. 

Det finns flera metoder som man kan använda för att förebygga och minska omfattning av 
eventuella vattenskador. Den metod som kan tillämpas på alla skador och orsaker är att 
underhålla och se efter sitt kök. Om man gör det kan man tidigt se när till exempel korrosion 
eller slitage uppkommer och förebygga dessa skador. Detta är dock en tidskrävande och inte 
helt hundraprocentig metod eftersom man inte ständigt kan kontrollera och det är även svårt 
att kontrollera alla delar i köket. Detta ska dock endast ses som ett komplement till andra 
fuktförebyggande metoder. 
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För att förebygga skador som uppkommer på grund av diskmaskinen ska man ha det 
vattentäta skyddet under. Ett liknande skydd ska även finnas under kyl och frys för att 
förebygga eventuella fuktskador. Detta är något som alla ska ha i sina kök då det står 
specificerat i BBR att det ska finnas. För att snabbt kunna stoppa vattentillförseln till 
maskinerna om en läcka skulle ske bör man ha en avstängningskran lättillgänglig för att 
minimera eventuella fuktskador. 

Läckage som sker i koppling eller rör går ofta läck i diskbänksskåpet, vilket gör att man har 
möjlighet att förhindra vattenskada i ett tidigt skede. Åtgärder som kan användas för läckage 
här är bland annat vattenlarm och vattenfelsbrytare. Vattenfelsbrytaren är en dyrare åtgärd 
men den stänger manuellt av inkommande vatten om den känner av en 
läcka medans vattenlarmet larmar om den känner av fukt på någon av de platser där dess 
fuktsensorer sitter, sedan får man stänga av vattnet manuellt. Vattenlarmet är på så sätt 
begränsat av att sensorerna måste sitta i närheten av den plats där läckan sker för att ge utslag. 
Analys jämförelse vattenskadecentrum LF. 

I och med att denna undersökning är utförd lokalt kan skillnader bero på tillfälligheter. 
Antalet skador motsvarar ungefär 10 % av antalet skador i Vattenskadecentrums rapport.   

Att läckage orsakade av utrustning ökar beror till stor del på ökad användning av dessa 
apparater. Fler hushåll har diskmaskin, ismaskin i frysen, kaffemaskin med vattenanslutning. 
Att hushållen då skaffar mer utrustning utan att göra köket mer vattensäkert vid 
ombyggnation bidrar till en ökad risk och med det följer fler skador. Vid den här tidpunkten 
har ju inte ändringarna i BBR börjat gälla för ombyggnation, så för att spara pengar och tid 
väljer hushållen att inte utföra mer arbete än nödvändigt. 

4.2 Diskussion  

Sett till resultatet ifrån undersökningen så ser man att korrosion och konstruktionsfel är de 
vanligaste orsakerna till fel, och skadorna uppkommer framförallt i rör, koppling/fog eller i 
diskmaskinen. Alla faktorer som påverkar till att skador uppkommer här är svårt att se, dock 
finns det vissa som framstår tydligare. Om skadan är svår att se med blotta ögat, att den är på 
en sådan plats att vi inte kan se den eller att vi inte kan se om det är något fel, blir det mycket 
svårare att bedöma om en skada är på väg att ske. Vilket passar in på ovan nämnda 
skadeorsaker eftersom de är svåra att se på grund av att det sitter otillgängligt eller att det inte 
går att se om det är något som är fel med materialet på grund av antingen slitage eller 
konstruktionsfel. Trenden över skador som uppkommer här är ökande, vilket framförallt beror 
på att mängden ledningar och installationer i köket blir allt vanligare samt att den stora mängd 
bostäder som byggdes på 60 och 70-talet nu börjar bli slitna. 

Om man vill förebygga uppkomsten av många utav dessa skador borde köket klassas som ett 
våtrum, då bygger man bort många risker som annars finns i kök. Dock ser det inte ut så idag 
så då får man utnyttja de metoder och lagar som finns idag, så bra som möjligt. Det svåra med 
dagens regler är dock att många av dem kan tillämpas om man vill och få är krav gällande 
köket. Då fler åtgärder kostar mer pengar utförs de sällan.  
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De enkla åtgärderna är billiga och knappt tidskrävande men kan betyda en väldigt stor 
skillnad mellan en småskada och en stor skada. Till exempel som att lägga lite extra pengar 
när man köper en ny diskmaskin för att få en med AquaStop, där detta system dessutom har 
livstids garanti. I och med att diskmaskinen var den mest utstickande delen i vår undersökning 
är det detta som känns viktigast att göra något åt så fort som möjligt. 
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5 SLUTSATSER 

I detta kapitel besvaras våra frågeställningar utefter det som framkommit under teorin, 
empirin, analysen och diskussionen.  

Det grundläggande problemet för denna undersökning är en kostnadsökande trend när det 
gäller skadekostnader hos Länsförsäkringar Södermanland. Vi ställde oss frågorna, "Vilka är 
de vanligaste orsakerna till fuktskador i bostadsvillors kök?" och "Vilka åtgärder kan man 
utföra för att förebygga de vanligaste skadeorsakerna i befintliga kök? 

Enligt statistiken som framkommit från Länsförsäkringar Södermanland är diskmaskiner, rör 
och kopplingar de största orsakerna till att vattenskador uppstår i bostadsvillors kök. Dessa 
delar är även utstående i den nationella undersökningen från Vattenskadecentrum. Och i stort 
är dessa inne i en uppåtgående trend. Allt fler vattenanslutningar med allt för dålig 
vattensäkerhet, skötsel och underdimensionering med hänsyn till svenskt vattentryck leder till 
ökat antal vattenskador.  

Den största orsaken till att skadorna uppstår hos dessa delar är korrosion/slitage. Alltså att de 
blivit gamla. Och eftersom till exempel rör ofta är väldigt svårtillgängliga är det svårt att 
underhålla dessa på rätt sätt.  

Vad ska man då göra för att förebygga att dessa vattenskador uppstår? Vi rekommenderar att 
man som privatperson först och främst ser till att ha vattentätt skydd under diskmaskin, kyl 
och frys samt ha ett vattentätt ytskikt i diskbänksskåpet. På detta sätt har man gjort en insats 
som gör det enklare att upptäcka en vattenskada som uppstår och förhindrar spridning av 
skadan i ett tidigt skede. Eftersom diskmaskin är den som ökat mest mellan de två senaste 
undersökningsåren känner vi att detta är viktigt att förebygga. Det kan vara värt att vid köp av 
en ny diskmaskin lägga de där extra pengarna för att få en bra diskmaskin med inbyggt 
vattensäkerhetssystem. 

Det absolut bästa är att installera en vattenfelsbrytare för att dels själv kunna stänga av 
inkommande vattnet, men även att brytaren stänger av det inkommande vattnet när den 
upptäcker att det läcker någonstans. Vi anser att denna lite dyrare investering är värd att göra 
för att spara pengar och arbete när väl skadan uppstått. 

Vi anser att kök ska klassas som våtrum, där ytskikten i väggar och golv ska vara vattentäta. 
Det är svårt att göra en stor förändring på kort sikt, men om en förändring av denna 
bestämmelse sker för nyproduktion kan vi på en längre sikt se en minskning av skador. 
Eftersom det i BBR inte finns så mycket som är speciellt riktat mot kök är det många som inte 
gör mer än nödvändigt. Detta innebär inte att alla gör så. Försäkringsbolagen brukar ställa 
vissa mer specifika krav men som är baserade på bestämmelser i BBR. 
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Nu när de ändringarna som gjordes i BBR år 2006 för nyproduktion även gäller för 
ombyggnation kan det leda till en del i minskningen av fuktskador, men även detta kommer 
troligtvis inte märkas förens i ett längre perspektiv. 

 

5.1 Metodkritik 

De metoder som vi har använt anser vi har gett oss tillräckligt med material för att kunna 
svara på vårt syfte och våra frågeställningar med rimlig noggrannhet. Att samla in befintlig 
data ifrån ett försäkringsbolag gav oss information som vi själva kunde tolka och analysera. 
För att kunna dra större slutsatser av vår undersökning jämförde vi med nationell data som en 
annan organisation gjort. I den jämförelsen kan det finnas vissa felkällor eftersom vi kan ha 
tolkat informationen annorlunda. För att fått en så rättvis bild som möjligt skulle vi ha tolkat 
all information själva men detta var inte möjligt att utföra. Tycker att vi har uppfyllt 
validiteten och reliabiliteten i undersökningen relativt bra, genom jämförelsen med 
Vattenskadecentrumt rapporter och att den framtagna datan är relevant för undersökningen. 
Då vi bara har tagit fram informationen som varit relevant för undersökningen, dock tappar vi 
lite i tillförlitlighet eftersom det är vi själva som tolkat och bedömt innehållet i dokumenten. 
Vilket gör att vi tappar lite i validitet och reliabilitet. 

5.2 Förslag till fortsatt utveckling  

Om intresse finns att arbete vidare med detta ämne finns flera andra infallsvinklar som kan 
behandlas. Att undersöka hur man på bästa sätt kan uppföra kök vid nyproduktion för att 
förebygga att fuktskador uppkommer och minimera omfattningen om en skada skulle 
uppkomma. Ett annat förslag är att göra en undersökning för att komma fram till förslag om 
hur man kan uppdatera BBR för att få fuktsäkrare kök. 
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Bilaga 1 
 

Frågor Skadeförebyggande åtgärder Länsförsäkringar 
 

Länsförsäkringar Södermanland har under många år arbetat med skadeförebyggande 
åtgärder. Vi ser det som positivt både för kunder och för bolagets 
skadekostnadsutveckling. De största satsningarna som vi gör idag är: 

 

 Besiktning av alla nytecknade villor 

 Elbesiktning på lantbruk 

 Projekt som ska utvärdera våra skadeförebyggande åtgärder 

 Insatser enligt bifogad lista. 
 

Länsförsäkringsgruppens hemsida innehåller både råd och tips samt produkter som kan  
köpas.  

 
1. Hur jobbar ni med förebyggande åtgärder mot vattenskador i köket? Vilka typer av 

skadeförebyggande åtgärder jobbar ni med? 
 
Via besiktning av nyförsäkrade villor 
Med hjälp av hemsidan och dess produkter 

 
2. Har ni specialerbjudande på försäkringar för kunder som använder 

skadeförebyggande åtgärder som t ex skydd under diskmaskin, kyl/frys, 
vattenlarm, vattenfelsbrytare? 

 
Vi ger 1000 kronor i installationsbidrag för vattenfelsbrytare, är den dessutom 
kopplad till ett larmsystem så ger larmet rabatt på försäkringen. 
Prisvärda bra produkter finns på vår hemsida 

 
3. Har ni vissa typer av försäkringar där ni kräver av kunden att denna måste ha 

skadeförebyggande åtgärder, som t ex skydd under kyl/frys, diskmaskin mm, för att 
försäkringen ska gälla? 
 
För att full ersättning ska betalas vid en skada ska byggnation och installation vara 
gjord efter gällande regler, när installationen gjordes. Vi ställer inga andra krav. 
 

4. Hur länge har ni arbetat med förebyggande åtgärder? 
 
Vi har arbetat med skadeförebyggande åtgärder av olika slag sedan lång tid tillbaka. 
 

5. Då BBR skärpte sina regler år 2006 angående bland annat täta ytskikt under 
diskmaskin, kyl/frys mm, ändrade ni på Länsförsäkringar något i ert arbetssätt med 
förebyggande åtgärder? 
 



För att full ersättning ska betalas gäller byggregler för den tid de byggdes eller 
renoverades. Detta kollas vid besiktning av skada. 
 
 

6. I er broschyr ”Bygg bort vatteﾐskadorﾐa i diﾐ bostad” står det att oﾏ ﾏaﾐ iﾐte kaﾐ 
fixa ett vättentätt golv så är minimikravet att ha en vattentät insats i 
diskbänkskåpet och under kyl/frys och diskmaskin. Är detta egna krav ni har på era 
kunder eller är det krav utifrån? 
 
Eftersom vi följer aktuella byggregler kan vi inte kräva det om det inte är ett krav 
enligt byggregler. Om kök renoveras eller byggs om så är det våra minimikrav. 
 

7. Skickar ni ut information till era kunder om t ex underlägg till kyl/frys, diskmaskin, 
vattenlarm, vattenfelsbrytare? 
 
Vi informerar på olika sätt, främst via vår hemsida. Riktade kampanjer görs mot olika 
kundgrupper. Vi finns med på mässor mm och marknadsför då tex. 
skadeförebyggande produkter. 
 

8. Har ni olika krav på försäkringar som tecknas för nybyggda hus respektive befintliga 
hus när det gäller kök? 
 
För att försäkringen ska gälla fullt ut ska det vara byggt efter den tidens gällande 
regler. Det innebär att kraven blir tuffare med regelverkens förändring. 
 

9. En mer allmän fråga, har ni någon lista eller liknande som ni går efter i en utredning 
av en skada? Vilka steg som följs under processen från att skadan anmäls till 
skadan avslutas? 
 
Men en grov hantering kan ses som 

 Skada anmäls 
 Skada registreras 
 Besiktning görs av vår byggtekniker eller extern besiktningsman 

 Besiktningsrapport görs eller skickas till oss 
 Kalkyler görs i vårt Mepssystem för avfuktning och återställande av våra 

leverantörer som vi granskar innan vi ger ok till åtgärd. I Mepskalkyl framgår 
kostnader totalt och kundens kostnad. 

 Återställande 
 Stickprov görs regelbundet på skadeplatser 
 Leverantör fakturerar 

 Vi granskar fakturor mot kalkyl 
 När skadan är återställd och fakturor betalda avslutas skadan. 

 Kunden är formell beställare av uppdrag då det ger konsument ett bättre 
juridiskt skydd. 


