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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver vattenskador i kök. Statistik har tagits fram som visar orsaker 

och fördelningar av vattenskador i kök. Intervjuer har genomförts med köksleverantörer 

och ett platsbesök på ett pågående husbygge har utförts. Det har studerats hur 

branschregler ser ut idag och vad det finns för lösningar för att öka skyddet mot 

vattenskador. Målet med studien är att öka medvetenhet kring problem med vattenskador 

i kök och syftet är att ta fram underlag för vattensäkra kök.   

En vattenskada i kök kan leda till stora konsekvenser. Hälsan kan påverkas negativt av 

fukt och mögel genom huvudvärk, allergier och luftvägsproblem. Vid en vattenskada kan 

även stora kostnader uppstå med dyra renoveringar, till exempel att behöva montera ner 

köket, riva upp golv eller köpa nya vitvaror.  

I dagens moderna kök önskas mer vattenanslutna apparater såsom diskmaskin, inbyggd 

kaffebryggare, ismaskin, flera diskhoar. En öppen planlösning föredras ofta vilket ger 

vattentillgång inom en större area. Trots kökets ökade komplexitet finns det inte tydliga 

krav på hur man ska ta hänsyn till detta. Boverkets byggregler saknar tydliga krav på 

säker vatteninstallation för kök.  

De byggtekniska förutsättningar som finns vid uppförande av kök ger utrymme till olika 

tolkningar och bygger till stor del på byggarbetares erfarenheter. Tydligare 

förutsättningar behövs för att utföra en säker vatteninstallation. Bristande kommunikation 

verkar vara ett stort problem och information om säker vatteninstallation följer inte hela 

kedjan av aktörer i processen. 

Idag finns det flera olika lösningar på skydd mot vattenskador i kök, exempelvis 

golvskydd, golvbrunn och vattenfelsbrytare. Dessa lösningar är olika effektiva och 

skyddar på olika sätt. Under studien har vattenfelsbrytare lyfts fram som en framtida 

potentiell lösning för att minska vattenskadorna i Sverige. Vid jämförelse med 

grannlandet Norge har vattenskadorna i villorna minskat då det ställts krav på 

vattenfelsbrytare. 

Kök klassas inte som våtrum och därför saknas tydliga krav på vattensäkerhet i kök. 

Våtrumsmatta behövs inte och därför finns inget grundligt skydd mot konstruktion. 

Dagens lösningar skyddar golvet och inget skydd finns för väggarna. Alternativet med att 

kök borde våtrumsklassas väcker både positiva och negativa reaktioner. De positiva är att 

konstruktionen får ett grundligt skydd och att både golv och väggar skyddas. Negativt är 

att det uppstår extra arbetstid och extra kostnader samt problem med utförandet av 

våtrumsspärrning på de öppna planlösningar som många idag väljer. 
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Summary 

This report describes water damage in kitchen. Statistics have been collected to present 

the cause and distributions of water damage in kitchen. Interviews have been completed 

with kitchen suppliers and a site visit on an ongoing project has been done. The 

regulations of the industry today have been studied to learn what the current solutions are 

for protection against water damage. The aim of the study is to raise awareness about 

water damage problems in kitchen, and to improve the construction of water proof 

kitchens. 

Water damage in kitchen can cause major consequences. Health can be adversely affected 

by moisture and mold in form of headache, allergies, and respiratory problems. In case of 

a water damage, large costs can also be incurred with expensive renovations. In many 

cases kitchen often must be disassembled, the floor must be torn up and replaced, and 

new appliances must be purchased.  

Today's modern kitchen requires additional water-connected appliances such as 

dishwashers, built-in coffee makers, ice makers, several sinks, and the open planning 

design often require water access within a larger area. Despite the increased complexity 

in kitchen, there are no clear regulations how to waterproof your kitchen. There is plenty 

of room for own interpretations and depends on previous experiences and knowledge. 

Clearer and stricter regulations are needed to obtain a safe water installation and a water 

proof kitchen. Lack of communication seems to be a big problem and information about 

safe water installation does not follow the entire chain of actors in the process. 

Today, there are several different solutions for protection against water damage in 

kitchen, such as floor coverings, draining gutters, and water fault switches. These 

solutions are efficient in different ways. During the study, the water fault switch has been 

found to be a potential solution to reduce water damage in Sweden. When compared with 

neighboring Norway, water damage in homes has diminished as stricter regulation have 

been imposed on water fault switches.  

Kitchen is not classified as a wet room and therefore there is no clear regulation for water 

safety in kitchen. Wet room mat is not required and therefore there is no proper 

protection for the construction. Today's solutions in kitchen protect the floor and not the 

walls. The reactions to classify kitchen as a wet room are both positive and negative. The 

positive is that the construction would be properly protected - both floors and walls. The 

negative is the extra work time and cost that would be incurred, as well as problems with 

the performance of the wet room lock in the open planning design solutions that many 

choose today. 
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Abstract 

Denna rapport beskriver vattenskador i kök. Statistik har tagits fram som visar orsaker 

och fördelningar av vattenskador i kök. Intervjuer har hållits med köksleverantörer och ett 

platsbesök på ett pågående husbygge har genomförts. Studien har undersökt hur 

köksleverantörer följer branschregler och även hur branschregler följs ute på byggplats 

samt hela processen från leverantör till slutkund har studerats och förslag till åtgärder har 

redovisats. Målet med studien är att öka medvetenhet kring problem med vattenskador i 

kök och syftet är att ta fram underlag för vattensäkra kök.   

Vid uppkomst av vattenskada kan flera problem uppstå. Mögel och bakterier kan börja 

växa vilket påverkar människans hälsa, samt att dyra kostnader kan uppstå vid renovering 

och sanering. Dagens kök kräver fler vattenanslutna apparater och trots detta krävs inga 

höjda krav på vattensäkerhet. Lösningar som finns idag på hur man skyddar köket har 

studerats och de olika lösningarna har utvärderats och även alternativa lösningar tagits 

upp. 

 

Nyckelord: Vattenskador, Branschregler, Boverkets Byggregler (BBR), 

Köksleverantörer, Kök, Vattenskadecentrum och Säker vatten 
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1 Introduktion 

Fukt i byggnader skapar problem som väcker oro. Runt om i världen har det 

rapporterats om fukt i byggnader från 4% upp till 80 %, enligt Hägerhed-

Engman et al. (2009). En fuktskada som uppstår i en byggnad kan få 

omfattande problem. Studier har visat att människor som vistas i byggnader 

där mögel och fuktproblem uppstått kan få ohälsosamma effekter så som 

hosta, problem med andning, allergier och astma (Hägerhed-Engman et al. 

2009).  

För fastighetsägare kan en vattenskada bli kostsam. I Sverige har det gjorts 

undersökning på 750 000 byggnader där fuktskador upptäckts och kostnad 

för att åtgärda dessa fuktskador uppgick 101,3 miljarder kronor (Åberg och 

Thunborg 2010).  

Vanlig upptäckt till fukt kan visas som synligt mögel, fuktfläckar, kondens 

på väggar och lukt. 28 % av alla fuktskador som upptäcks i byggnader idag 

uppstår i köket (Anticimex 2016). En vattenskada i kök kan få stora 

konsekvenser om det går långt. Vatten som börjar läcka kan rinna ner under 

golvytan och påverka husets konstruktion och där orsaka mögel och 

bakterier.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

År 1999 beslutade Riksdagen att i Sverige skall det finnas 15 nationella 

miljökvalitetsmål. I november år 2015 kom det 16:e miljökvalitetsmålet, 

dessa är grundläggande för den nationella miljöpolitiken. De 16 

miljökvalitetsmål ska vara ett löfte till kommande generationer om frisk luft, 

hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. År 2020 ska de 

övergripande målen vara lösta (Länsstyrelsen 2017). För att försöka uppnå 

målen får inte andra länder påverkas av ökande miljö-och hälsoproblem 

(Naturvårdsverket 2017). Målen är inget Sverige kan lösa själva utan är 

beroende av insatser och samarbete tillsammans med EU och resten av 

världen. Förhoppningsvis ska Sverige lyckas med att inspirera andra länder 

till att gemensamt arbeta för en hållbar utveckling. Enligt den senaste 

rapporten gällande miljömålen från Naturvårdsverket (2017) kommer inte 

målen att uppnås år 2020.  

Ett av de 16 miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö som beskriver hur 

städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö, samt medverka till en god regional och global miljö 

(Länsstyrelsen 2017). Inom God bebyggd miljö beskrivs målen mer 

detaljerat, de delas upp i grupper och redovisas som 10 preciseringar. Dessa 

preciseringar ska förtydliga målen och visa mer noggrant vad de olika 

myndigheter som länsstyrelsen, kommunen och näringslivet ska prioritera. 

En av dessa 10 preciseringar i God bebyggd miljö är Hälsa och säkerhet och 



2 

Johansson & Lundin 

är precisering nummer 8 (Naturvårdsverket 2017). Den här beskriver att 

människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, 

ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- och 

säkerhetsrisker. I denna precisering tas fukt och mögel i bostäder upp och 

det framgår att 18 % av Sveriges befolkning har fukt och mögel i sin bostad 

(Miljömål 2013). Material som blir utsatta för fukthalter över 75 % löper 

stor risk för tillväxt av mikroorganismer (Bok och Johansson 2015). Att 

åtgärda en större fuktskada innebär en påverkan på miljön, då byggnaden ev. 

behöver saneras, nytt material behöver transporters och om fukt måste torkas 

ut krävs energi. En beräkning av denna miljöbelastning visar ett resultat på 

ett utsläpp på 300 kg koldioxid, vilket motsvarar att köra en personbil i 150 

mil (Säker vatten 2016). 

Människor spenderar idag större delen av sina liv inomhus i sina hem, vilket 

kan påverka människans hälsa. Inomhusmiljön påverkas av utformningen av 

byggnader, installationer, material samt även av hur byggnader sköts, 

underhålls och används. Till följd av fuktskador i hemmet har tusentals 

människor fått luftvägsbesvär (Miljömål 2013). Oftast är inte fukt orsak till 

att besvär uppstår utan det är mögel, kemiska emissioner och 

kvalstertillväxt. Mögel och svampar som har uppkommit i hemmet kan bidra 

med att ge hälsoproblem (Balluz och Wen 2011). Människor som har 

astmaproblem ska undvika miljöer där fuktskador uppstått. Mögel kan 

förknippas med att förvärra astma hos människor (Chung et al. 2007). 

Huvudvärk, luftvägsirritation, trötthet och hudbesvär kan vara symptom hos 

människor som vistas i en inomhusmiljö där det förekommer mögel eller 

bakterieproblem. Personer med allergier upplever oftast inomhusmiljön 

värre och barn är dessutom mer känsliga i jämförelse med vuxna (Brisman 

2017). Barn i 5–6 års åldern som vistas i hemmet där mögel uppstått, har 

högre risk att få sjukdomar med infektioner och inflammationer (Mustonen 

et al. 2015). 

Hälso- och säkerhetsfrågor i samband med att mögel har uppkommit, bör 

vara viktigt övervägande för flera parter såsom arkitekter, utvecklare, 

byggägare och chefer (Singh et al 2010). För att åstadkomma ett långsiktigt 

hållbart boende har det tagits fram branschregler för hur byggnader ska 

utformas. Lösningar som presenteras i branschregler ska bidra till framtidens 

vattensäkra och hållbara byggnader. Boverkets byggregler beskriver 

funktionsregler som i sin tur förtydligas genom Säker vatteninstallation som 

beskriver utföranderegler.  

Regler har under de senaste åren skärpts i våtutrymme. Det har visats att 

vattenskador i våtutrymme har minskat samtidigt som vattenskador i kök 

ökat (Vattenskadecentrum 2016). Vattenanslutna apparater i kök har ökat 

samtidigt som teknisk utveckling går framåt. Detta innebär att fler 

kopplingar har tillkommit vilket är en bidragande orsak till att vattenskador 

ökat. Det har upptäckts att cirka 70 % av kökets vattenskador kan härledas 
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till diskbänksskåp eller i område till en direkt anslutning (Säker vatten 

2016).  

Hälften av alla vattenskador uppkommer som läckage på varm- och 

kallvattenledningarna med tillhörande utrustning såsom diskmaskin (Larén 

Hallström 2012). En vattenfelsbrytare kan vara en lösning ur både teknisk 

och ekonomisk synvinkel. I Norge införskaffades under år 2010 ett krav på 

vattenfelsbrytare på all nyproduktion och ombyggnad (Andersson 2012). 

Vattenfelsbrytare upptäcker läckage och stoppar vattentillförseln. Genom 

krav på vattenfelsbrytare ska vattenskador i Norge ha minskat (SINTEF 

2014). Kunder som monterar en vattenfelsbrytare får i Norge 20% rabatt 

årligen på sin försäkring (Vi i villa Norge 2014). 

Boverkets byggregler beskriver att ett läckage från dolda ytor ska ledas fram 

så att vatten snabbt blir synligt. Ett vattenläckage kan vara svårt att upptäcka 

på grund av att läckor inte går att styra eller kontrollera för att upptäckas i 

tid. Nuvarande föreskrifter anses inte vara tillräckliga utan husägarna 

kommer fortsätta att drabbas av vatten-och mögelskador i miljardklassen, 

trots att Boverket har möjlighet till att ställa högre krav (Andersson 2012). 

Det har gjorts tre tidigare examensarbeten som studerat vattenskador i kök; 

Orsaker och förebyggande åtgärder mot vattenskador i bostadskök 

(Hellstadius och Hero 2014), Utredning av vattenskadetrender (Hjalmarsson 

och Aydogdyeva 2015) och Fuktskador i bostadskök (Edenvin och Eriksson 

2011). Det första arbete har sammanställt statistik från Länsförsäkringar 

Södermanlands skadesystem som har jämförts med nationell statistik ifrån 

Vattenskadecentrum. Därefter redovisat det enkla åtgärder för att förebygga 

vattenskador i kök. I rapporten med utredning av vattenskadetrender 

undersöks vattenskador med mål att identifiera hur antalet vattenskador kan 

minska. Rapporten används som ett underlag till att marknadsföra 

Vattenskadecentrums skadeförebyggande verksamhet. Rapporten om 

Fuktskador i kök är till för att ge en uppfattning om hur stora problemen 

egentligen är och hur dessa fuktskador kan minskas vid nyproduktion. 

Statistik från vattenskadecentrum har sammanställts och 

fuktskadeförbyggande åtgärder har granskats. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att öka medvetenhet om fuktskador i kök och 

undersöka varför vattenläckor i kök har ökat på senare år, samt göra en 

jämförelse med vattenskador i våtrum. Detta arbete ska kontrollera om det är 

krav och branschregler som inte har följt med i utvecklingen eller om det är 

köksleverantörer och montörer som inte följer regler och vad som går att 

göra för att vattensäkra kök mer.  

Syfte med studien är att ge ett underlag till att förebygga framtida 

vattenskador i kök. Detta genom att göra intervjuer med köksleverantörer för 

att på så sätt undersöka vad som kan göras mer för att minska vattenskador i 

kök. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet utförs i samarbete med hustillverkaren Trivselhus AB som vill ha en 

utredning kring vattenskador i kök. Arbetet kommer att fokusera på 

nyproduktion av kök och avgränsas till Trivselhus två köksleverantörer, 

Ballingslöv och Vedum kök. 

Statistik på vattenskador i kök begränsas till Vattenskadecentrum, då 

försäkringsbolagen i dagens läge skickar all sin information till detta företag 

som gör en sammanställning. 

Undersökning har begränsats till svenska förhållanden. Det har dock gjorts 

en jämförelse med statistik från Norge och Danmark. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Branschregler 

Plan- och bygglagen omfattar kraven för VVS-installationer och Boverkets 

byggregler (BBR) behandlar funktionskrav för VVS-installationer.  

2.1.1 Plan- och bygglagen, PBL 

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggning av mark, vatten och 

byggnation. PBL ska syfta till en samhällsutveckling med likvärda och 

sociala levnadsförhållande samt en hållbar livsmiljö. PBL ska ta hänsyn till 

allmänna och enskilda intressen vid planläggning (Linnéuniversitetet 2016 

s.13). 

2.1.2 Boverkets byggregler, BBR 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och 

bygglagen. BBR består av 9 olika avsnitt indelade i områden och gäller både 

nybyggnation och renoveringar. I avsnitt 6 om hygien, hälsa och miljö finns 

föreskrifter och allmänna råd kring fukt. Nedan följer några utdrag ur BBR 

BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2016:13 (Boverkets byggregler 

2017). Dessa beskriver utrymmen som kan utsättas för fukt och är inte direkt 

riktade mot kök. BBR är de minimikrav som ställs och måste uppfyllas vid 

nyproduktion och renovering.  

BBR vill att byggnader ska skyddas förebyggande. ”Byggnader ska 

utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan 

påverka hygien eller hälsa.” 

För att skydda konstruktionen ska vattentäta skikt förekomma. ”Golv och 

väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vatten spill eller 

utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt”. 

Viktig är att vatten från dolda ytor snabbt blir synligt för att inte orsaka stora 

skador.  ”Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller kondens på 

dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir 

synligt”. 
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2.1.3 Säker vatten AB 

Säker vatten AB ägs av Sveriges auktoriserade VVS-företag och arbetar 

tillsammans med myndigheter och försäkringsbolag med branschregler kring 

VVS-installationer. De utvecklar, förvaltar och marknadsför branschregler 

samt ser till att installationer genomförts av auktoriserade VVS-företag. De 

samarbetar med företag för att hålla dem uppdaterade kring regler och 

rekommendationer för säker vatteninstallation och på så sätt minska risken 

för vattenskador, legionellaspridning och brännskador. Vid rätt utfört 

montage ska en auktoriserad montör ge ett intyg på att montaget är rätt 

utfört. Intyget är ett bevis på att installationen har följt branschregler och kan 

ges till försäkringsbolag vid vattenskada. Det är inget krav att följa 

anvisningarna dock har vissa försäkringsbolag krav att det ska ha utförts av 

fackmässigt företag för att ge ersättning (Säker vatten 2017). 

2.1.4 Vattenskadecentrum 

Vattenskadecentrum består av ett antal bolag och organisationer som utför 

undersökningar kring vattenskador. Deras mål är att sprida kunskap om 

orsaker till vattenskador samt att förbättra metoder och material för att 

undvika vattenskador. De samlar kontinuerligt på sig information och ger ut 

rapporter med jämna mellanrum, senaste åren har de kommit varje år till 

vartannat år. Vattenskadecentrum består av följande bolag och 

organisationer; VVS Företagen, Folksam, Länsförsäkringar, If 

skadeförsäkring, Trygg Hansa, Dina Försäkringar, Golvbranschens 

Våtrumskontroll, GVK, Byggkeramikrådet, BKR, Måleribranschens 

våtrumskontroll, MVK och Säker Vatten (Vattenskadecentrum 2017). 

 

2.1.4.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar är ett bank-och försäkringsbolag som erbjuder tjänster för 

privatpersoner. Länsförsäkringar skickar statistik till Vattenskadecentrum 

som sammanställer de vattenskador som uppstått i hemmet. 

Länsförsäkringar lyfter fram att det bästa sättet att skydda sig mot 

vattenskador är att installera en vattenfelsbrytare. Eftersom Länsförsäkringar 

prioriterar skadeförebyggande insatser har kunder blivit erbjudna att 

installera en vattenfelsbrytare till ett förmånligt pris. En vattenskada i 

hemmet kan få stora konsekvenser och till exempel när huset ska saneras går 

det inte att bo i huset under två-tre månader (Länsförsäkringar 2014). 

Exempel på hur stor en reparationskostnad skulle resultera i redovisas i 

Tabell 1 och exemplet är från ett verkligt fall (Länsförsäkringar 2014). 
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          Tabell 1. Exempel på reparationskostnad för ett hus hos Länsförsäkringar. 
 

REPARATIONS-

KOSTNAD [KR] 

ÅLDERSAVDRAG

-SKRIVNING[KR] 

KÖKSINREDNING 33 500 23 450 

PARKETTGOLV 13 125 5 906 

TAPETER 8 600 4 128 

REPARATION AV RÖR 9 000 9 000 

SKADOR PÅ STOMME 37 800 

 

AVFUKTNING 9 700 

 

SUMMA REPARATION 111 725 42 484 

SJÄLVRISK 

 

3 000    

KUNDENS KOSTNAD 

 

45 484 

LÄNSFÖRSÄKRINGENS 

KOSTNAD 

66 241 

 

 

Länsförsäkringar kan i olika perioder skicka ut informationsblad till sina 

kunder för att informera om fuktskyddandeåtgärder. Under år 2014 

skickades det ut ett informationsblad om ett erbjudande för att installera en 

vattenfelsbrytare. I detta informationsblad redovisas ett förslag på hur 

mycket en vattenfelsbrytare kan kosta att installera, detta redovisas i Tabell 

2 (Länsförsäkringar 2014). 

         Tabell 2. Prisexempel för vattenfelsbrytare. 

PRISEXEMPEL FÖR ATT INSTALLERA 

VATTENFELSBRYTARE [KR] 

VATTENFELSBRYTARE 7 000 

INSTALLATION 1 200 

INSTALLATIONSBIDRAG -2 000 

TOTALT 6 200 
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2.2 Kök i jämförelse med våtutrymme 

Statistik visar att vattenskador i badrum har minskat samtidigt som 

vattenskador i kök ökat och efter år 2011 är vattenskador i kök fler än 

vattenskador i badrum (Hjalmarsson och Aydogdyeva 2015). Dagens kök 

består av många vattenanslutna apparater så som diskmaskin, diskbänk och 

kaffebryggare. Figur 1 visar olika riskzoner i kök där vattenskador kan 

uppstå.  

 

Figur 1. Riskzoner i kök där vattenskador kan uppstå (Adalberth,K 2015). 

Vattenskadorna i kök visas ofta som synligt mögel, fuktfläckar på golv eller 

väggar, droppläckage och illa luktande dofter. Uppstår det synligt mögel kan 

detta bidra till ohälsosamma effekter hos människor (Balluz och Wen 2011). 

Barn runt 5–6-års ålder är extra känsliga mot mögel och har högre risk att få 

infektioner och inflammationer (Mustonen et al. 2015). Många barnfamiljer 

bor i dag i villa, för att minimera risken för att småbarn ska få infektioner 

och inflammationer är det en bra anledning att förebygga mot vattenskador i 

kök. 

Kyl och frys är inte vattenanslutna, däremot innehåller de vatten och fukt 

som kan ge skada. Vattenskadecentrums vattenskaderapport från 2016 visar 

att år 2016 inträffade 34% av vattenskadorna i kök och 27% i badrum 

(Vattenskadecentrum 2016). Fuktskadorna som uppstår kan ge ökad risk för 

andningssjukdomar hos människor som vistas i en sådan miljö (Hägerhed-

Engman et al. 2009).  

Brist på underhåll och byggnadsfel leder ofta till vatteninträning, kondens 

och fukt i bostäder. Detta gör att det produceras och sprids mikrobiella och 

biologiska bakterier som kan orsaka att allergi uppstår och även leda till 

sjuka byggnader (Singh et al 2010). Kök i jämförelse med badrum och 
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tvättrum har kök inga direkta krav på tätskikt eftersom kök inte klassas som 

våtutrymme, trots flera vattenkopplingar. Information om hälso- och 

säkerhetsfrågor i samband med mögel bör vara prioriterande hos både 

byggägare, arkitekter och utvecklare (Singh et al 2010). Det verkar finnas 

god kunskap om hur ett hus ska skyddas mot vattenskador som har gett 

resultat på att vattenskadorna i badrummen sjunkit.  Regler och krav 

angående badrum och tvättrum har blivit hårdare och kunskap har nått ut till 

branschfolk och konsumenter.  

När det gäller badrum och tvättrum finns det utgivna broschyrer som 

beskriver hur utförande av tätskiktet utförs så att kraven i BBR uppfylls. 

Broschyrerna visar exempel på utförande och även måttsättningar. 

Golvbranschens våtrumskontroll (GVK), Byggkeramikrådet (BKR) och 

Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) är tre stiftelser/föreningar som 

medverkar för bättre byggande. GVK:s regler handlar om våtrum med 

ytskikt av både plastmatta och keramik, BKR:s regler handlar om våtrum 

med keramiska ytskikt och MVK:s regler handlar om målade ytskikt.  

Det finns broschyrer som ger vägledning till hur kök kan vattensäkras. 

Dessa är utformade för att klara BBR:s krav. Säker vatteninstallation är ett 

exempel på företag/organisation som ger ut broschyrer och Länsförsäkringar 

en annan. Länsförsäkringar är ett försäkringsbolag som aktivt jobbar med att 

minska vattenskadorna i hemmet. Broschyrer som Länsförsäkringar ger ut 

började som ett forskningsprojekt med namnet VASKA vars mål är att 

utveckla metoder för ett vattenskadesäkert byggande. 

Våtrum är ett utrymme som förväntas blir utsatt för vatten vid upprepande 

tillfällen. Våtrumsutrymme är indelade i två zoner, se Figur 2. Våtrumszon 1 

är väggområde vid bad-eller duschplats och en meter utanför, samt hela 

golvet. Övriga väggar är våtrumszon 2 (Säker vatten 2016). 

 

Figur 2. Visar uppdelning av våtrumszoner (Säker vatten 2016). 



10 

Johansson & Lundin 

Sverige har jämfört med andra länder högt vattentryck (Säker vatten 2012). 

Enligt Säker vatten AB ska det finnas en avstängningsventil vid varje 

maskin. Om det inte finns en avstängningsventil står rören till maskinerna 

under högt tryck konstant vilket kan medföra stora skador vid 

underdimensionerade rör och kopplingar. En stor orosfaktor är att vitvaror 

oftast inte installeras av VVS-företag utan av privatpersonerna själva eller 

vitvaruförsäljarnas personal. Flertalet av dessa saknar kunskap om säker 

vatteninstallation. Det förekommer också utländska vitvaror och egenköpta 

slangar som saknar kvalité för svenskt vattentryck. 

2.3 Dagens alternativ till skydd mot vattenskador i kök 

2.3.1 Golvskydd 

Idag erbjuds golvskydd som det vanligaste skyddet mot vattenskada. 

Golvskydd ska finnas där vattenskada kan uppkomma, som under 

diskbänken, kylskåpet och diskmaskin. Syftet med skyddet är att vattnet ska 

samlas upp eller ledas fram så det blir synligt, samt att förhindra att skada 

går ner i konstruktionen. Golvskyddet är ett plastunderlägg som placeras 

plant under skåp och där kanter viks upp. Alternativ till golvskydd är 

plastmatta i kök och som är uppvikt 50 mm uppåt mot väggen. I Figur 3 

visar exempel på hur ett golvskydd kan se ut. Den finns i flera storlekar 

(Tollco AB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.Exempel på ett golvskydd (Tollco 2017). 
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2.3.2 Golvbrunn 

Golvbrunnen fungerar som ett översvämningsskydd och ska ha till uppgift 

att samla upp vattnet och leda bort det. Golvbrunn i kök är försett med ett 

torrt vattenlås som inte ett traditionellt lås med vatten, utan ett mekaniskt 

vattenlås med ett lock, se Figur 4 (Tollco AB).  

 

Figur 4. Golvbrunn av modell AguaDrain (Tollco 2017). 

2.3.3 Vattenfelsbrytare 

En vattenfelsbrytare fungerar som en av- och på stängning av vattenflödet 

och det finns även möjlighet att stänga av vattnet manuellt. Den har också en 

övervakande funktion via flödet i ledningarna och sätts som regel direkt på 

det inkommande vattnet efter vattenmätaren. Vattenfelsbrytaren reagerar 

både på små och stora läckage. Fuktsensorer finns utplacerade där risk för 

läckage finns. För att få ersättning från försäkringbolaget måste 

vattenfelsbrytaren vara godkänd och rätt installerad (Länsförsäkringar 2017). 

Figur 5 visar hur en vattenfelsbrytare kan se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. LK Systems startpaket för vattenfelsbrytare (LK Systems 2017). 
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2.3.4 Vattenlarm 

Vattenlarm är ett larm som utlöses med ljudsignaler när den reagerar med 

fukt, se Figur 6. Den finns i olika modeller och monteringen är därför olika. 

Vid rätt montering kan ett vattenlarm upptäcka små mängder vatten och är 

snabb och effektiv.  (Länsförsäkringar 2016).  

 

Figur 6. Vattenlarm som Länsförsäkringar rekomenderar och säljer, Dropp-stopp 600. 
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3 Metod 

Denna studie har baserats på djupintervjuer, en så kallad kvalitativ metod 

eftersom undersökningen inte omfattat något experiment eller enkäter. Vid 

studerande av statistik har kvantitativ metod använts där en mängd olika 

diagram har studerats. En tolkning och sammanvägning av intervjuer, 

statistik och regler har genomförts för att få fram alla aktörers synpunkter. 

Urvalet ligger på Trivselhus och deras samarbetspartners eftersom kontakt 

togs med Trivselhus och de erbjöd samarbete till detta examensarbete. 

Arbetet har involverat ny information genom nya undersökningar 

kombinerat med tidigare gjorda studier och sammankoppling mellan dessa 

visar överensstämmande svar. Reliabilitet anses hög eftersom problemet 

finns över hela landet och ämnet är något som är aktuellt i dagens Sverige. 

Utveckling kring vattensäkra kök är på sin framfart. Den nationella statistik 

som används i rapporten visar hela landet och Trivselhus samt 

köksleverantörer bygger och levererar sina produkter över hela landet, vilket 

gör att statistik som redovisas anses relevant även nationellt. 

3.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuer har genomförts med köksleverantörerna och med 

byggansvarig samt byggarbetare vid byggplatsbesök. Vid kontakt har öppen 

dialog förts för att på så sätt kunna få både företagets perspektiv och egna 

tankar från de intervjuade. Intervjuernas syfte var att ge bakgrund till val av 

lösningar och produkter ur ett vattensäkert perspektiv. Vid byggplatsbesök 

studerades även lösningar specifikt för ett hus för att ge ett exempel på hur 

det kan se ut i montageskedet.   

3.2 Nationell och nordisk statistik  

Nationell statistik har använts för att få omfattande bild av vattenskador. 

Statistik från grannländer Norge och Danmark har också tagits fram för att 

få inblick i hur det ser ut i andra länder. Statistiken ger en bra överblick över 

situationen kring vattensäkerhet. Statistik som använts är baserad på 

Vattenskadecentrums rapporter där information från samarbetspartners som 

bland annat Länsförsäkringar samlas. 
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4 Genomförande  

4.1 Köksleverantörer 

Intervju med Ballingslöv utfördes med ett besök på deras huvudkontor i 

Ballingslöv. Där intervjuades ansvarig för företagskunder. Intervjun utgick 

från 22 frågor som redovisas i bilaga 1. Intervjun följde ordning på frågorna 

och det demonstrerades under intervjun hur deras tätskikt ser ut. En 

rundvisning i fabriken gjordes för att visa var och hur skåpen monteras. Det 

visades även var de monterar och fäster deras tätskikt i skåpen. I fabriken 

visades det även hur en köksleverans kunde se ut som går ut till 

byggarbetarplats. 

Intervju med teknisk supportansvarig från Vedum kök och bad AB utfördes 

genom en telefonintervju eftersom Vedums huvudkontor ligger för långt 

bort från Växjö. Exakt samma frågor som skickades till Ballingslöv fick 

även Vedum, se bilaga 1. 

4.2 Byggplatsbesök 

Två byggplatsbesök utfördes på ett av Trivselhus pågående husbygge. På 

första besöket presenterade byggansvarig hur utformning av kök kommer att 

bli, ett Ballingslöv kök. Ett kortare samtal utfördes med byggarbetarna och 

frågor ställdes hur de går tillväga när de monterar köken. 

Besök nummer två utfördes efter att köket hade levererats för att undersöka 

hur de monterat köket och ställa ytterligare frågor till byggarbetarna. 

4.3 Statistik 

Statistik som behandlats kommer från Vattenskadecentrum som är en 

databas för statistik över vattenskador i bostäder. Vattenskadecentrum 

samlar in information från Sverige och deras samarbetspartners som till 

exempel Länsförsäkringar. Skadorna är indelade i olika hustyper så som 

villor, flerbostadshus och fritidshus, i denna rapport har hustypen villor varit 

den som varit mest intressant till detta arbete. Därefter väljs vilket utrymme i 

bostaden som vattenskadorna har uppstått, det som går att välja är kök, 

bad/dusch, WC, tvättstuga och annat utrymme. Statistik gällande 

vattenskador i kök och badrum har valts ut. Skadorna är därefter uppdelade i 

olika kategorier som bland annat beror på vilken sorts skada det är som till 

exempel ledningssystem, utrustning och tätskikt. Alla kategorier för olika 

skador har behandlats. Nordisk statistik har samlats in på liknade sätt, 

jämfört med svensk statistik är den nordiska statistiken inte uppdelad på 

utrymmen, så som kök och bad. Utan de redovisar sina vattenskador för hela 

huset. 
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5 Resultat  

5.1 Intervjuer med köksleverantörer 

5.1.1 Ballingslöv AB 

Bakgrund till samarbete med Trivselhus och arbetsprocess 

Ballingslövs samarbete med Trivselhus är att de levererar kök till Trivselhus 

kunder som har valt att bygga nytt hus. Kunder får efter skrivit ett kontrakt 

med Trivselhus ett möte med en säljare från Ballingslöv som ritar upp kök 

tillsammans med kunden. De får även chans att se sitt kök i 3D. 

Kök levereras i moduler som monteras ihop på fabriken i Ballingslöv, 

därefter transporteras de ihop med alla delar så som skruvar, handtag och 

monteringsanvisningar på pallar till byggarbetarplats.  

Servicetjänster och vitvaror 

Kunder erbjuds monteringsservice när de beställer kök hos återförsäljare i 

butik. När det gäller beställning genom Trivselhus är det Trivselhus som står 

för monteringsservice av kök genom entreprenadavtal. Det är även 

Trivselhus som erbjuder paketlösning med vitvaror. Ballingslöv säljer enbart 

resterande del av köket i detta samarbete. 

Hur följs branschregler? 

Ballingslöv anser att Boverkets byggregler som idag ställs på kök är 

otillräckliga, regler som anger att ett läckage från dolda ytor ska ledas fram 

så att vattnet snabbt blir synligt. Ballingslöv beskriver osäkerhet om vad 

som gäller för kök i byggregler och att de har otydliga riktlinjer. Önskemål 

från Ballingslövs sida hade varit mer lagar och bestämmelser om hur 

installationen ska utformas, att inte ge utrymme till egna tolkningar eller att 

ge möjlighet till att utforma egna vattensäkra lösningar. 

På Ballingslöv arbetar två personer som är specialiserade inom vattensäkra 

kök. Det är dessa två som håller sig uppdaterade och även åker på 

utbildningar som Säker vatten AB arrangerar. 

Hantering av monteringsanvisningar 

Byggarbetare får monteringsanvisningar vid köksleverans och det 

diskuterades hur detta hanteras ute på byggarbetarplats. 

Monteringsanvisningar visar montering av köksskåp och även de 

vattensäkra produkter, t.ex. har golvskydd monteringsanvisning. Ballingslöv 
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ifrågasätter om dessa följs, det antas att byggarbetarna själva går på egen 

erfarenhet och att monteringsanvisningarna kastas. 

Förbättringar till fuktskyddande åtgärder i kök 

Ett förslag som kom upp var att utföra ett tätskikt på golv och väggar precis 

som i badrum, dock enbart utföra tätskikt vid zoner med störst risk att 

vattenskador uppstår som diskbänkskåp och diskmaskin. I det stora hela 

skulle detta resultera i att problem med att få till bra golvskydd under skåpet 

och diskmaskinen skulle minska. Ballingslöv anser att denna lösning kan 

utvecklas för framtiden.  

Att ha golvbrunn i köket kom också upp som förslag, det resonerades om 

hur mycket vatten som faktiskt läcker och om det verkligen är nödvändigt 

eftersom det oftast uppstår en droppläcka och att golvbrunn troligtvis inte 

fyller hela sin funktion. 

Fuktskyddande produkter som används 

Ballingslöv använder sig utav flera vattenskadeförbyggande åtgärder som 

har tagits fram av företaget Tollco AB. Detta företag är marknadsledande på 

vattenskadeförbyggande åtgärder till kök. De samarbetar med 

försäkringsbolag som tar in statistik på var de flesta skadorna uppstår och 

därefter arbetar med produkter för att minska vattenskadorna. 

5.1.1.1 Tätskikt diskbänkskåp 

En av de vattenskadeförbyggande åtgärder i Ballingslövs kök är ett tätskikt 

som läggs inne på diskbänkskåpets botten, se Figur 7. Detta är en vit 

plastmatta som smälter in bra i skåpet. Den ska ge en tät skåpbotten som 

även är lätt att hålla ren. Denna lösning måste kompletteras med en 

tätningssats för rörgenomföringarna som är i skåpet för att skyddet ska 

bibehålla sin funktion.  

 
 

a) b) 

Figur 7. Tätskiktsplacering i diskbänkskåp där a) visar hur skyddet ska placeras och b) visar 

monteringsanvisning för tätskiktet (Säker vatten 2016). 
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Diskbänkskåp kan vara utformade på två olika sätt i Ballingslövs kök, 

kunden kan välja att ha dörrar eller utdragbara lådor. Väljer kund att ha 

utdragbara lådor kommer inte tätskiktet som ska placeras i skåpet monteras i 

fabrik utan skickas med och monteras på byggarbetarplats. Detta pga. att 

skenorna i skåp på senare år har flyttats ned för att ge mer utrymme för 

förvaring i skåp, se Figur 8. Detta har lett till att det har blivit svårt att 

montera detta i fabriken och det tar för mycket tid att montera bort skenorna 

och sedan montera dit skenorna igen. Därför har Ballingslöv valt att skicka 

med detta skydd vid sidan av och det får idag utföras på byggarbetarplats. 

Väljer kunder att ha dörrar i sitt diskbänkskåp monterats detta tätskikt direkt 

i fabriken. 

 

Figur 8. Visar hur mycket plats skenorna tar i diskbänkskåp. 

5.1.1.2 Tätskikt golv för diskbänkskåp och diskmaskin 

Ballingslöv har även ett tätskikt på golvet som är till för både diskbänkskåp 

och diskmaskin. Detta golvskydd är lika djupt som skåpstommarna och har 

en längd på 1500 mm, se Figur 9. 

 

Figur 9. Ballingslövs golvskydd under diskbänkskåp och diskmaskin (Säker vatten 2016). 
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Golvskydd under diskbänkskåp och diskmaskin är utformade med en flärp 

framtill för att leda fram vattnet till golvet så att det blir synligt. Utifrån 

intervjun kommer det fram att denna flärp inte är estetiskt snygg i kök, då 

det måste justera sockeln som är under skåp för att denna flärp ska kunna 

leda fram vattnet. Golvskydd har även uppvikta kanter på alla sidor för att 

skydda ytterligare, den nedvikta kanten framtill fälls upp när skåpen är på 

plats, se Figur 10. 

Figur 10. Golvskydd under diskbänkskåp och diskmaskin där a) visar golvskyddet och b) visar hur 

golvskydd ska monteras (Tollco AB 2017). 

För att det ska bli tätt vid rörgenomföring ska det finnas med en tätningssats, 

se Figur 11, som Tollco AB tagit fram. Rör som kommer upp från golv, ska 

igenom golvskydd och sedan upp till diskhon. Rörgenomföringar måste tätas 

ordentligt för att tätskiktet inte ska förlora sin funktion. Förpackning 

innehåller formbara och elastiska tätningar. Dessa är vattentäta med en stor 

vidhäftningsförmåga och har kvaliteter som gör att de inte ska krympa eller 

torka ut. 

 

Figur 11. Tätningssats från Ballingslöv för rörgenomföringar.  

 
 

a) b) 
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5.1.1.3 Tätskikt golv för kyl och frys 

Ett tätskikt för kyl och frys är något som är en standardprodukt vid 

försäljning av Ballingslöv vitvaror. Detta är ett golvskydd som har uppvikta 

kanter som ska skydda angränsade byggdelar, se Figur 12. Golvskyddet har 

ingen främre kant för att läckande vatten ska leda fram till golvet för att 

snabbt upptäcka läckan. 

 

Figur 12. Golvskydd under kyl och frys (Säker vatten 2016). 

5.1.1.4 Fuktspärr för bänkskivan 

Under intervjun med Ballingslöv uppstod en diskussion om problem med 

fuktskador i bänkskivan. Stora problem som uppstår är när brukaren snabbt 

öppnar upp sin diskmaskin när den är klar, som i sin tur medför att all 

kondens som en diskmaskin avger går rakt upp i bänkskivan som ligger 

precis ovanför. Detta medför risk att bänkskivan blir fuktskadad och sväller. 

Ballingslöv arbetar för att minimera dessa problem, tex med hjälp av en 

fuktspärr som är gjord av folie som ska placeras på undersidan av 

bänkskivan. Detta är något som har blivit ett krav från Ballingslöv för att få 

ett godkänt reklamationsärende. 

Folien är en remsa som klistras på undersidan av bänkskivan och täcker hela 

ytan som diskmaskin upptar, 60 cm se Figur 13. Det ska även gå en bit ut på 

vardera sida, cirka 10 cm för att skydda resterande av bänkskivan eftersom 

kondens som kommer ut ur diskmaskiner går uppåt och oftast lite brett. 

Ytterligare en sak som kunder oftast inte vet om är att diskmaskin ska svalna 

först innan den öppnas. Då minimeras risker med att fuktskador uppstår, 

denna information får inte kunder ut idag. Ballingslöv hade som förslag till 

framtiden att ge underhållsanvisningar till kunder för att minska fuktskador. 

Anvisningarna ska beskriva hur kök ska användas och skötas, för att 

minimera risker för fuktskador. 
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a) b) 

Figur 13. Fuktspärr under bänkskiva där a)visar hur fuktspärr ser ut och b)visar en monteringsanvisning av 

fuktspärr där diskmaskin ska placeras (Ballingslöv AB 2017). 

5.1.2 Vedum AB 

Bakgrund till samarbete med Trivselhus och arbetsprocess 

På Vedum arbetar de tillsammans med Säker vatten och följer deras 

uppdateringar kontinuerligt. Ett sätt som de håller sig uppdaterade är genom 

att följa och läsa på Säker vattens hemsida.  

Samarbete mellan Vedum och Trivselhus utgörs genom Movehome AB. Här 

väljer kund sitt kök direkt på hemsidan, med begränsade tillval för att hålla 

nere kostnader. Vedum erbjuder endast monteringsservice för sina 

skåpstommar i köket så som kakel, VVS och el ingår inte. När kunden 

skriver kontrakt med Trivselhus är det Trivselhus som står för 

monteringsservice genom entreprenadavtal.  

Servicetjänster och vitvaror 

Idag när kunder köper Vedums kök är det cirka 20 % som tar erbjudande 

med monteringsservice genom Vedum AB, de andra står själva för 

montering eller väljer andra byggföretag. 

Det pratas om hur kunder kan få ut information om vattensäkra kök. Under 

intervjun lyfter Vedum fram att mycket har hänt inom vattensäkra kök under 

de senaste åren med diverse åtgärder och att de inte hunnit med att ta fram 

ett informationsblad till kunder.  

När kunder beställer kök och vitvaror erbjuder de vitvaror från Electrolux 

och Mile, dessa ingår inte vid beställning av kök genom Trivselhus. Dessa 

märken följer idag svenskt vattentryck. Det finns även krav på att 

diskmaskin ska ha en synlig avstängningsventil. Vedum erbjuder dessutom 

en fjärranslutning om kund inte väljer en köksblandare med 

diskmaskinsavstängning. Denna fjärranslutning brukar oftast placeras 

bredvid köksblandare. Avstängningsventil är något som ställs som krav från 
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försäkringsbolag idag, i fall det skulle uppstå en vattenskada så måste det 

finns en lättillgänglig avstängningsventil för att försäkring ska gälla. 

Hur följs branschregler? 

I intervjun tas ämnet om branschregler upp, som Vedum beskriver vara 

otydliga. Önskningarna hade varit att det var beskrivet mer detaljerat i Säker 

vattens branschregler. Denna otydlighet orsakar till att de olika parter inte 

”pratar samma språk” och att detta kan vara en felande faktor till hur 

utförande blir i det färdiga resultat. 

Tillsammans med husföretag burkar Vedum ha en genomgång innan 

beställning av projekt om hur de vattensäkra sina kök och vad de har för 

produkter att erbjuda till kök. 

Hantering av monteringsanvisningar 

Monteringsanvisningar skickas oftast ut vid beställning av kök och därefter 

ska det medfölja monteringsanvisningar vid leverans av kök. Dessa 

monteringsanvisningar visar enbart hur skåpen monteras.  

Förbättringar till fuktskyddande åtgärder i kök 

För att minska vattenskador i kök lyfter Vedum fram åtgärd med 

vattenfelsbrytare, att detta skulle vara en lösning till att minska omfattningen 

av fuktskador. Här berättar Vedum hur detta kom upp i diskussion under ett 

projekt med Säker vatten, där en annan närvarande berättade om hur 

grannlandet Norge hade för flera år sedan ställt som krav att alla skulle ha en 

vattenfelsbrytare och hur detta hade lett till att vattenskadorna hade minskat.  

Lösning med att vattensäkra kök med tätskikt som i badrum diskuterades. 

Detta hade Vedum som köksleverantör svårt att svara på eftersom det ansågs 

som en lösning mer riktad till byggentreprenörer eftersom det troligtvis 

kommer bli mer arbete för byggarbetare och även mer kostnader för 

byggherren. Åtgärd med att montera golvbrunn i kök diskuterades under 

intervjun. Vedum tycker att ha golvbrunn låter som en bra lösning, dock när 

det diskuterades djupare uppstår praktiska problem. Exempelvis när kyl/frys 

placeras på en annan sida av köket och dessutom har en köksö med diskho 

osv. Detta skulle i så fall leda till att det skulle behövas 3 stycken 

golvbrunnar i köket. 

Vedum berättade även om hur Säker vatten i själva verket arbetar för att 

förebygga vattenskador. I nuläget ligger fokus mest på hur en vattenskada 

kan stoppas när den uppstår istället för att komma fram till förebyggande 

lösningar för att skydda mot vattenskador. 
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5.1.2.1 Tätskikt diskbänkskåp 

Vedum använder sig utav ett tätskikt av aluminium som placeras i 

diskbänkskåpets botten, se Figur 14. Detta är något som ingår som standard i 

diskbänkskåp. Rörgenomföring som kommer upp i skåp behövs även tätas 

med anpassad tätningssats.  

 

Figur 14. Aluminium botten till diskbänkskåp (Vedum AB 2017). 

5.1.2.2 Tätskikt golvskydd diskmaskin 

Till skydd under diskmaskin använder Vedum sig av ett golvskydd i plast 

som placeras under diskmaskin, se Figur 15. Detta är en avrinningsbricka 

som är anpassad för en diskmaskin som är 60 cm bredd. Brickan är 

tillverkad av polypropen som är giftfri och återvinningsbar. Denna ska leda 

fram vatten fram till framsidan av diskmaskin genom en flärp, så att en 

vattenläcka snabbt kan upptäckas. Brickan har kanter baktill och på sidorna 

för att ge ett säkert skydd för intilliggande byggnadsdelar. 

 

Figur 15. Golvskydd under diskmaskin (Vedum AB 2017). 
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5.1.2.3 Tätskikt för kyl och frys 

Som tätskikt under kyl och frys använder sig Vedum utav en 

avrinningsbricka som är 60 cm bredd, se Figur 16. Till skillnad från 

golvskydd under diskmaskin har den en helt öppen framkant för att leda 

fram vattnet snabbt. 

 

Figur 16. Golvskydd för kyl och frys (Vedum AB 2017). 

5.1.2.4 Tätskikt för bänkskiva 

För att skydda bänkskivan mot kondens från diskmaskin använder Vedum 

en skyddstejp i aluminium som fästes på undersidan av bänkskivan precis 

ovanför diskmaskin, se Figur 17. Skyddstejp är 50x1000 mm och det är 

extra noga att täcka undersidan av bänkskivan ända ut till kantlist. 

  

a) b) 

Figur 17. Skyddstejp av aluminium där a) visar hur den fästs på undersidan av bänkskivan och b) visar hur 

den ska placeras ända ut till kant av bänkskiva. (Vedum AB 2017). 
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5.1.2.5 Vattenfelsbrytare 

Vedum erbjuder även vattenfelsbrytare till sina kök, se Figur 18. Den 

fungerar på så vis att om en läcka uppstår stänger de motoriserade 

kulventiler av vattenflödet och nyttjare kan få ett larm genom sms. Detta 

paket innehåller 1 st. larmenhet, 1 st. 220V nätadapter, 2 st. kulventiler 

(15mm), 3 st. fuktsensorer, 1 st. SIM-kort, 1 st. manual och skruvar.  

 

Figur 18. Vattenfelsbrytarpaket (Vedum AB, 2017). 

5.2 Byggplatsbesök  

Två byggplatsbesök utfördes på en villa utanför Växjö stad. Vid besök 

diskuterades vattensäkra kök med byggansvarig och byggarbetare. 

5.2.1 Utformning av kök 

Husets planlösning och köksplacering visar i Figur 19. Kund har valt att ha 

en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Huset är en 1-plans villa 

på 170 m2. 
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Figur 19. Planlösning och placering av kök. 

Enligt utformning är diskbänkskåp och diskmaskin placerade mot yttervägg, 

se Figur 20. Köket är tillverkat av Ballingslövs AB. I Figur 20 visar det att 

köket är ritat i 3D till kund. I det valda kök har kund även valt en 

dubbelsockel som gör att sockeln ligger i kanten med skåpen istället för 

indragen. 

 

Figur 20. Utformning av kök.  
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5.2.2 Vattenledningar 

Husets vattenledningar kommer upp ur golvet som går till kök, se Figur 21. 

Kund har valt att placera en vattenkran för vattenslang på utsidan av 

yttervägg som kommer att vara placerad i diskbänkskåp.  

 

Figur 21. Rörgenomföring i golvet och i yttervägg. 

5.2.3 Byggplatsbesök ett med Byggansvarig  

Byggansvarig var på plats vid första mötet, köket hade inte levererats utan 

invändiga arbeten pågick. Byggansvarig berättar hur de arbetar för att få ett 

vattensäkert kök. De försöker förebygga vattenskador med att hålla sig 

uppdaterade med branschregler som Säker vatten ställer.  

I början av arbetsprocessen av att montera ett Ballingslövskök får 

byggarbetarna tillgång till 3D-ritningar och en ritning som visar placering av 

de olika köks delarna. Inga monteringsanvisningar har de att gå på i detta 

skede, utan redan här planerar de efter egen erfarenhet. När köket levererats 

kommer detta i moduler och sätts upp enligt planritning. Det planeras även 

in att ett golvskydd under diskmaskin som ska placeras och att ha ett 

golvskydd under kyl och frys. Detta för att kund har en öppen planlösning 

och har valt att ha parkettgolv genomgående i hela rummet. Byggansvarig 

berättar även om golvskydd som går under diskbänksbänkskåp och 

diskmaskin som ser ut som en balja, denna lösning medför att byggarbetarna 

kommer själva få göra hål i skyddet och därefter tätar VVS-montören. 

Därefter kommer en besiktningsman som kommer att gå igenom om köket 

är vattensäkert enligt branschregler.  
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5.2.4 Byggplatsbesök två med Byggarbetare 

Vid andra byggplastbesök hade köket levererats, skåpstommarna av köket 

var monterade på sin plats. På detta besök fick en av byggarbetarna berätta 

hur de gått tillväga och vad som kommer ske i nästa steg i arbetsprocessen. I 

diskbänkskåp hade ett tätskikt placerats, vilket en tekniker från Trivselhus 

hade gett anvisning till att använda, se Figur 22. Detta tätskikt medföljdes ej 

utan teknikern gav detta till byggarbetarna. Det tätskikt som medföljdes för 

att placeras under diskbänkskåp och diskmaskin valdes att inte användas då 

det ansågs vara tillräckligt med tätskikt i skåpet och ett under diskmaskin.  

 

Figur 22. Tätskikt för diskbänkskåpet. 

Byggarbetare berättar om hur nästa steg i monteringen kommer att se ut, 

parkettgolv kommer att placeras fram till sockel och inte placera parkettgolv 

under skåpen. Byggarbetarna gör egna genomföringar för rören i skåpen och 

därefter kommer VVS-montör och genomför tätning. Byggarbetare visar 

tätningssats som har medföljt från Ballingslöv och även 

monteringsanvisningarna. Byggarbetare berättar också att det var första 

gången han hade sett det stora golvskyddet som ska placeras under 

diskbänkskåp och diskmaskin. Det diskuteras även vad som kan göras bättre 

för att få ett mer vattensäkert kök, här berättar byggarbetare om en idé som 

han har, att låta skyddsrören som går upp ur golvet vara kvar några 

centimeter istället för att kapa av dessa precis vid skåpskanten. Detta för att 

om en läcka skulle uppstå kan den ge extra skydd för att förhindra att vatten 

läcker ut på golvet.  

Det pratas även om att sätta tätskikt på en del av köket precis som det görs i 

våtutrymme, något som han håller med om att det skulle ge ett bättre skydd. 

Följdfrågor uppstår så som vem som ska stå för extra kostnader och den 

extra tid som behövs för att utföra arbetet. 
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5.3 Nationell och nordisk statistik  

5.3.1 Nationell statistik 

5.3.1.1 Vattenskador i kök och våtrum 

Vattenskadecentrums inkommande statistik från försäkringsbolag visar 

fördelning på vattenskador i kök och bad/våtutrymme Vattenskadecentrums 

rapport (2016) och dessa illustreras i Figur 23. Vattenskadorna i kök har 

under 2016 blivit fler än vattenskador i bad/våtutrymme och står för cirka en 

tredjedel av alla vattenskador i hemmet. 

 

Figur 23. Fördelning av fuktskador i hemmet under 2016. 

Vattenskadecentrums statistik redovisar även fördelning av fuktskador 

mellan kök och bad och hur det har utvecklats flera år tillbaka. Figur 24 

visar hur ökningen av fuktskador i kök stigit för varje år, jämfört med bad 

som har minskat. 

 

Figur 24. Årsfördelning med andel fuktskador mellan kök och bad. 
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I Vattenskadecentrums rapport från år 2016 görs en jämförelse mellan 

badrum och kök som klargör orsaker var fuktskador uppkommit. Figur 25 

visar att rör och läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn är det 

största skälet till att fuktskador i badrum uppkommit.  

 

Figur 25. Orsaker till fuktskador i badrum 2016. 

Rör och diskmaskin utgör den största orsaken till att fuktskador uppstår i 

kök enligt Vattenskadecentrums rapport (2016), se Figur 26. 

 

Figur 26. Orsaker till fuktskador i kök 2016. 
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Från år 2010 visar statistiken från Vattenskadecentrumsrapport (2016) att 

diskmaskin har varit en stor orsak till varför de flesta fuktskadorna har 

uppkommit i kök, se Figur 27. 

 

Figur 27. Utrustning i kök som orsakar fuktskador under en 6 års-period. 

Från år 2010 redovisar Vattenskadecentrums rapport (2016) om 

fuktskadorna som har uppkommit orsakats av materialfel, korrosion 

ålder/slitage m.m., Figur 28 visar att ålder/slitage på fem år har ökat från 

11% till 33%, dvs cirka dubbel ökning av skadorna. Tidigare var korrosion 

det största skälet till att fuktskador uppstått i kök, denna har dock minskat 

med cirka hälften senaste året.  

 

Figur 28. Orsaker till fuktskador i kök under en 6 års-period. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A
N

D
EL

 %

Diskmaskin Tvättmaskin Kyl/frys Ismaskin Annat

0%

10%

20%

30%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A
n

d
el

 %

Stopp eller backtryck Korrosion Ålder/slitage

Materialfel Utförandefel Frysning

Annat



31 

Johansson & Lundin 

Orsaker till att vattenskador uppstått i kök och hur de har utvecklats de 

senaste 3 åren framgår av Figur 29. Diagrammet visar hur skadeorsaker har 

ökat de senaste 3 åren förutom korrosion och annat som har minskat. 

 

Figur 29. Fördelning av skadeorsaker till fuktskador i kök. 

Statistik från Vattenskadecentrums rapport (2016) visar att det är diskmaskin 

som är den största anledningen till att vattenskador uppstår i kök. 

Noggrannare undersökning på diskmaskiner visar att det oftast är slangarna 

som orsaker en vattenläcka, se Figur 30. 

 

Figur 30. Skadeorsaker för diskmaskiner för år 2016. 
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Enligt statistik från Vattenskadecentrums rapport (2016) använder 

majoriteten golvskydd för diskmaskin och kyl/frys, Figur 31. 

 

Figur 31. Andel som använt sig av golvskydd under 2016 a) visar för diskmaskin och b) visar för kyl 

och frys. 

5.3.2 Nordisk statistik 

5.3.2.1 Norge 

Norge använder sig av organisation VASK, som redovisar detaljerad 

statistik från fem försäkringsbolag. Detta har de gjort från 1 januari 2008 

och alla stora försäkringsbolag skickar all sin information till företaget. De 

försäkringsbolag som rapporterar till VASK står för cirka 85% av den 

norska marknaden. För att få en rättvis bild av skadan uppdateras 

information om skadan som längst två år tillbaka. I kostnader som redovisas 

i VASK:s ersättningskostnader ingår betalda fodringar plus skadereserver 

för de förluster som har inträffat under den tidsperiod som det omfattar. 

Datainformation som kommer fram igenom VASK anses ha en god kvalité 

och anses vara tillräckligt bra för att på så vis ge en korrekt bild av 

utvecklingen (Finans Norge 2017). 

Figur 32 visar statistik från Finans Norge (2017) var de flesta 

vattenskadorna har uppstått i hemmet under en tidsperiod på nio år. Ur 

denna går det att avläsa att vattenskador oftast uppstår vid dolda 

rörledningar i hemmet.  
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Figur 32. Orsak till vattenskadorna i Norge. 

Figur 33 redovisar statistik från Finans Norge (2017) orsaker till att 

vattenskadorna i Norge under en 9 års-period. Det framgår att slitage är 

vanlig orsak till vattenskador i Norge. Efter slitage kommer yttre påverkan. 

          

Figur 33. Orsaker på antal vattenskador i Norge under en 9 års-period. 
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Statistik från Finans Norge (2017) visar hur stora kostnader som 

vattenskador medför, se Figur 34. Här är slitage den största utgiften och den 

som har orsakat mest kostnader. Slitage har dessutom ökat på senare år.  

År 2016 låg kostnader för slitage på cirka 15,2 miljarder norska kr, jämfört 

med år 2010 då kostnader låg på 12,1 miljarder norska kronor. 

           

Figur 34. Kostnader för vattenskador i villor i Norge under en 9 års-period. 

5.3.2.2 Danmark 

Statistik för vattenskador i Danmark är hämtad från Danmarks försäkring 

och pension som är en organisation som andra försäkringsbolag där 
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2015. Antalet vattenskador på byggnader orsakat av regnstorm under 2011 

är betydligt högre än de tre föregående åren, detta pga. av ett skyfall under 

sommaren 2011 (Forsakring och pension 2017).  
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går det att läsa av att vattenskador orsakat av dolda rör och serviceledning är 

det största skälet till att vattenskador har uppstått. 

 

Figur 35. Antal vattenskador i Danmark 2006–2015. 

Statistik från Forsakring och pension (2017) visar kostnader för vattenskador 

i villor i Danmark under en period mellan 2006 och2015, se Figur 36. Under 

2015 låg kostnader för vattenskador orsakade av dolda rör och 

serviceledning på cirka 1 miljard danska kr. 

 

Figur 36. Kostnader för vattenskador i villor/hus i Danmark 2006–2015. 
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6 Analys 

6.1 Köksleverantörer 

Arbetet studerade hur BBR beskriver krav för fuktåtgärder. I anvisningarna 

för badrum beskrivs riktlinjer klart och tydligt som till exempel ”ska ha ett 

vattenavvisande ytskikt”, jämfört med i kök beskrivs det att ”du bör 

installera avstängningskranar för vattnet” och ”du kan synliggöra och 

skydda mot dolda droppläckage”, se Figur 37.  

 

 

Figur 37. Visar skillnaden på BBR:s krav där a) visar krav i bad-och våtutrymme och b) visar krav 

för kök i nyproduktion. 

Detta är något som diskuterades under intervjun med köksleverantörer, att 

BBR är otydliga om vad som gäller och att de öppnar upp för egna 

tolkningar för hur det ska vattensäkras i kök. Dessa problem tas även upp i 

tidigare studier som Edenvin & Eriksson (2011) har skrivit om. Detta 

problem leder till att branschregler som Säker vatten ger ut blir otydliga när 

Säker vatten inte har något konkret att gå på. Det blir minimala åtgärder som 

görs i kök istället för att BBR skulle ha haft hårdare riktlinjer och krav om 

vad som ska göras. När de skriver i sina texter använder de ord så som ”kan 

och bör” vilket öppnar upp många dörrar till vad som ska göras i byggnader 

vid fuktskyddande åtgärder. Besiktningsmannen kan på grund av detta 

släppa igenom flera åtgärder som egentligen inte skulle ha godkänts. Detta 

kan få stora följder så som att brukarna redan efter några år får problem med 

fukt i kök, kan även ge ohälsosamma effekter hos brukarna (Balluz och Wen 

2011). Här finns stort utrymme för förbättringar. Hade BBR:s krav blivit 

ännu mer skärpta så hade Säker vatten fått förtydliga sina branschregler och 

köksleverantörer hade i sin tur fått mer klara besked om vad som måste 

göras. Därefter hade det medfört att byggarbetarna och VVS arbetare hade 

fått mer anvisning om vad som gäller och kök hade blivit mer vattensäkert. 

Något som Singh et al. (2010) skriver om i deras studie hur viktigt det är att 

informationen om hälso- och säkerhetsfrågor i samband med mögel bör vara 

prioriterande hos både byggägare, arkitekter och utvecklare. För att 

 

 

a) b) 
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minimera att burkarna ska bli utsatta för mögelproblem som kan ge 

allvarliga problem med allergier och andningsproblem. Bör vattenskador 

och fuktskyddandeåtgärder tas på allvar. Extra noga är det hos barnfamiljer 

som har barn runt 5–6-års ålder att förebygga mot vattenskador i sin bostad, 

då barn i denna ålder har högre risk att få infektioner och inflammationer av 

synligt mögel som har uppkommit (Mustonen et al. 2015). 

Så länge inte BBR gör några ändringar i sina krav måste det undersökas vad 

som kan göras bättre med det som finns och om det går att göra enkla 

förbättringar. Enligt statistik från Vattenskadecentrum är diskmaskin den 

största anledningen till att vattenskador i kök uppstår. Idag beskrivs 

branschregler att det bör finnas ett golvskydd under diskmaskin för att 

försäkring ska gälla om en vattenläcka uppstår. Under de senaste 3 årtalen 

har andelen fuktskador orsakat av diskmaskin legat på 57–60%, trots att det 

finns golvskydd som åtgärd har skadorna inte minskat. Diskmaskin kan 

orsaka vattenläckor från slang/rör, detta kan bero på att diskmaskin inte 

rengörs ordentligt vilket leder till att matrester och smuts samlas i rören som 

orsakar stopp, som i sin tur orsakar vattenläckor. Dessa läckor kan vara 

svåra att upptäcka.  

I intervjun med köksleverantörer lyftes även ämnet om fukt i bänkskivan 

upp, vilket inte alls tas upp i någon statistik, något som anses vara ett 

problem hos köksleverantörer. Orsak till fukt i bänkskivan är oftast kondens 

från diskmaskin. När brukaren direkt öppnar upp diskmaskin när den är klar 

kommer kondens från diskmaskin gå rakt upp i bänkskivan som ligger 

ovanför och kommer orsaka fuktskador. Oftast är bänkskivan tillverkad av 

laminat, trä eller kompositsten. Dessa material är extra känsliga för att fukt 

ska tränga in i bänkskivan. Laminat bänkskivor är undersidan gjort av ett 

”papp ytskikt”. Detta leder till att laminat lämnar en skarv mellan laminaten 

och papp ytskiktet. Här har Ballingslöv valt att sätta en aluminiumfolie som 

en fuktspärr för att förhindra att fukt tränger in. Likaså har Vedum valt att 

använda sig utav en liknade lösning för att skydda bänkskivan. Eftersom 

detta problem inte har lyfts upp ur branschregler eller i några krav mer än 

från köksleverantörer så är det inte alltid den monteras dit.  

Monteringsanvisningarna som medföljer köket när det levereras till 

byggplats har lyfts upp och diskuteras. Ballingslöv tror att dessa inte följs 

som de ska, utan möjligtvis att de kastas när de kommer ut på byggplats. 

Speciellt om det är byggarbetare med erfarenhet och som monterat kök 

tidigare. Detta leder till att erfarna byggarbetare troligtvis missar nya rutiner 

eller riktlinjer som dyker upp för montering av kök. 

Enligt statistik från Finans Norge (2017) har vattenskador från dolda 

rörledningar minskat sedan 2010. Under år 2010 skärptes krav för 

vattenfelsbrytare i Norge vid nybyggnation. Detta ledde till att alla 

nybyggnationer ska ha en vattenfelsbrytare i sina hem. I vårt andra 

grannland, Danmark, som inte har skärpt regler går det att avläsa från deras 
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statistik att vattenskador i villorna har ökat de senaste årtalen. Från 2010 låg 

vattenskadorna på cirka 35 000 danska kronor jämfört med 2015 där 

skadorna har ökat till cirka 48 000 danska kronor. Jämfört med Norge där 

skadorna från 2010 har gått från 23 000 norska kronor till cirka 13 000 

norska kronor år 2015 som har resulterat i en minskning på 43 % jämfört 

med Danmark som har fått en ökning på 37%.  

Dessvärre är inte statistik från Norge och Danmark uppdelad på kök, badrum 

etc. det är svårt att dra paralleller till hur åtgärder har påverkat just 

fuktskador i kök. 

I intervjun med Vedum tas vattenfelsbrytaren upp som ett förslag som åtgärd 

i Sverige. Vedum erbjuder idag kunder att få köpa till vattenfelsbrytare till 

sina hem. Idag är det dock inte många kunder som väljer att installera en 

vattenfelsbrytare. Anledningen skulle kunna vara att många inte har 

tillräckligt med information om hur stor skillnad en vattenfelsbrytare skulle 

kunna göra. 

Åtgärd med vattenfelsbrytare kan resultera i att andel vattenläckor i kök 

skulle minska, för att brukaren snabbt kan upptäcka en vattenläcka. Med 

golvskydd kan det ta tid innan vattenläckan upptäcks och rinner fram. 

Möjligtvis är vattenläckan inte tillräckligt stor för att upptäckas. Som kan i 

sin tur leda till att vatten tränger in under golvet och orsaka mögel. Det kan 

ta lång tid innan möglet upptäcks och människor som vistas i denna miljö 

kan få hosta, andningsproblem, allergier och astma (Hägerhed-Engman et al. 

2009). Människorna kan ha fått dessa symptom utan att de vet om att det är 

mögel som ligger bakom symptomen. Vattenfelsbrytare hade gett en 

möjlighet att stoppa upp vattnet tidigare än golvskydd. Vattenläckan kan 

annars stå och droppa i månader innan den upptäcks med ett golvskydd. 

Dessutom har en integrerad diskmaskin alltid en sockel framför sig, som 

dessutom kan leda till att den stoppar upp vatten ytterligare om det inte har 

gjorts en glipa mellan sockeln och golvet. En glipa blir inte estetiskt snyggt 

och är troligtvis inte något som kunder vill ha i sina kök. 

Lösning på tätskikt i diskbänkskåpet hos köksleverantörer skiljer sig lite. 

Ballingslöv har valt att använda sig utav ett tätskikt gjort i plast samtidigt 

som Vedum har valt att ha ett tätskikt gjort av aluminium. Plast anses vara 

ett billigare alternativ, medan ett aluminiumtätskikt är mer slitstarkt. Vid val 

av plast smälter skyddet in bra i skåpstommen, då den är i samma färg som 

stommen.  

Genom samarbete med Vedum medföljer inte vitvarorna. Kunder kan själva 

välja att köpa vitvarorna från hemsidor. Därför är det extra viktigt att veta 

om vitvarorna håller svenskt vattentryck. Eftersom utländska vitvaror 

dimensionerar sina kopplingar, armaturer och köksmaskiner efter sitt lands 

standarder. Detta leder till att vitvarorna blir underdimensionerade och 

kopplingarna kan brista och kan orsaka läckage. 
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6.2 Byggplatsbesök 

Efter två byggplatsbesök gavs det en större helhetsbild av vad som händer 

under processen från fabrik ut till byggplats. Här hörs en version från 

byggarbetare som därefter kan jämföras med tidigare version från 

köksleverantörer. Under första besöket berättades om vart kök kommer att 

placeras och även utformning på kök visades. I detta skede hade 

byggarbetare ingen information om vattensäkra åtgärder, utan enbart sin 

egen erfarenhet från tidigare utförda arbete. Intrycket från första mötet var 

att det hade uppskattats att få mer anvisningar från köksleverantörer redan 

innan kök har levererats istället för när kök har levererats.  

Vid det andra byggplatsbesök hade kök levererats. I detta skede hade 

byggarbetare kommit fram till att enbart vattensäkra diskbänkskåp och 

därefter placera ett golvskydd under diskmaskin. Denna kund hade dessutom 

valt att ha två socklar i sitt kök pga. av estetiska skäl, osäkerhet har uppstått 

kring lösning vid diskmaskin då dubbelsockel kommer att placeras framför. 

Troligtvis kommer de att inte justera sockeln och golvskydd som ska 

placeras under diskmaskin kommer inte behålla sin funktion. Enligt 

anvisningar och information från byggarbetare kommer sockeln gå förbi 

diskmaskinen. Om en vattenläcka skulle uppstå kan det bli svårt för vattnet 

att tränga igenom båda socklarna och upptäckas. Det skulle leda till att det 

skulle ta lång tid innan en vattenläcka skulle upptäckas. Enligt branschregler 

i Säker vatten beskrivs hur det ska finnas ett tätt ytskikt under diskmaskin att 

det utläckande vattnet enkelt kan upptäckas samtidigt som de beskriver hur 

golvskydd ska ha en fällbar främre kant som i uppfällt läge bildar ett 

uppsamlande tråg. Denna typ ska därefter döljas bakom en demonterbar 

golvsockel. Detta leder till att branschregler beskriver två byggtekniska 

förutsättningar att det ska vara ” enkelt att upptäckas” därefter beskriver de 

”att den ska döljas bakom en sockel”, något som blir förvirrande både för 

köksleverantörer och byggentreprenörer. 

6.3 Förslag till åtgärder 

Under arbetets gång har flera olika problem som orsakar vattenskador i kök 

dykt upp. Hela processen från leverantör till slutkund har studerats och 

förslag till åtgärder kommer att redovisas.  

6.3.1 Högre krav på Boverkets byggregler 

Störst problem som dykt upp under studien är hur krav beskrivs i Boverkets 

byggregler. Dessa regler är basen till alla branschregler som idag ställs på 

kök. Efter att studerat krav på vad som gäller kök beskrivs dessa otydligt 

och det som beskrivs är endast minimikrav. Att formulera om och bättrat på 

hade med största sannolikhet minskat antal vattenskador i kök. Krav behöver 



40 

Johansson & Lundin 

bli hårdare, där orden som väljs bör anges som ”ska ha” fuktskyddande 

åtgärd istället för ord ”bör ha”.  

6.3.2 Vattenfelsbrytare 

Länsförsäkringar har under år 2014 skickat ut informationsblad om ett 

erbjudande för att installera en vattenfelsbrytare i sina hem till sina kunder. 

En lösning som lönar sig både för försäkringbolaget och brukaren på så vis 

att skadorna minskas och försäkringspremierna blir lägre. Av alla 

fuktskyddande åtgärder som vattenlarm, golvbrunn m.m. anses 

vattenfelsbrytare efter detta arbete som den mest givande åtgärd och den 

som skulle resultera i bäst resultat, utan att det kostar för mycket för 

brukaren att installera. Länsförsäkringar, erbjuder idag rabatt för de som 

installerar vattenfelsbrytare. Detta skulle vara en åtgärd som hade resulterat i 

att minska vattenskador och läckor som orsakats av rör och kopplingar.  

Länsförsäkringar har rabatterade priser på vattenfelsbrytare för att fler ska 

installera dessa. Kunder får om de installerar en vattenfelsbrytare upp till 

cirka 10 % rabatt på försäkringspremie och även ett installationsbidrag. 

Detta bidrag innebär att Länsförsäkringar ställer krav på vilken sorts 

vattenfelsbrytare som ska installeras. I Tabell 3 redovisas kostnader för 

montering av en vattenfelsbrytare baserad på Länsförsäkringars siffror. En 

kostnad som anses vara liten jämfört med att renovera ett kök som har fått en 

vattenskada. Renoveringen kan till exempel landa på cirka 46 000 kr för att 

återställa skadan (Länsförsäkringar 2014). 

Tabell 3. Prisexempel för vattenfelsbrytare. 

6.3.3 Tätskikt på golv som tål vatten 

Många kunder idag väljer att ha golvparkett genomgående i sina hus som är 

ett mycket känsligare material jämfört med klinkers och plastgolv. Förslag 

till åtgärd hade varit att placera parkettgolv fram till köksskåpen och under 

köksskåpen lägga ett vattentåligare golv, exempelvis vinylgolv, klinkers 

eller plastmatta. Har kunden möjlighet att lägga våtrumsmatta i sitt kök 

anses detta som en av de bättre lösningarna till att skydda konstruktion. 

PRISEXEMPEL FÖR ATT INSTALLERA VATTENFELSBRYTARE [KR] 

VATTENFELSBRYTARE 7 000  

INSTALLATION 1 200  

INSTALLATIONSBIDRAG -2 000  

TOTALT 6 200  
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6.3.4 Ventilationsgaller på sockel vid diskmaskin 

Ett problem som diskuterades med Ballingslöv var att sockeln vid 

diskmaskinen inte blir estetiskt snygg för att den måste justeras, se Figur 38, 

eftersom att flärpen för golvskyddet ska behålla sin funktion med att leda 

fram vattnet till golvet.  

 

Figur 38. Justering i sockeln för diskmaskinen (Ballingslöv AB, 2017). 

Ventilationsgaller i sockeln används idag enbart vid inbyggda kyl och frys 

för att på ventilera ut luften och värmen som de avger, se Figur 39. Ett 

alternativ till lösning hade varit att placera ett ventilationsgaller i sockeln vid 

diskmaskin. Detta bryter den estetiska lösningen helt och dessutom får 

golvskydd med flärp en bättre funktion för att leda fram vatten till golvet. 

 

Figur 39. Ventilationsgaller för inbyggt kylskåp (Ballingslöv AB 2017). 
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6.3.5 Kommunikation 

Efter att ha studerat processen från leverantör till slutkund upptäcktes 

problem med kommunikationen mellan de olika aktörer. Detta eftersom 

information inte förs vidare mellan t.ex. byggarbetare och köksleverantörer. 

Detta i sin tur leder till att otydligheter eller att missförstånd uppstår, detta 

var något Vedum tog upp i intervjun. Information måste på något sätt följa 

hela kedjan ut till slutkund, t.ex. från köksleverantör får broschyr om säker 

vatteninstallation för just det kök som monteras. Att vid planering av kök 

tänker på vad som är den bästa lösningen med tanke på valt golv eller hur 

kök är placerat. Köksleverantörer i sin tur måste få hjälp med att tänka på 

vattensäkert genom bättre och tydligare riktlinjer. Krav måste bli tydligare 

och utvecklas på liknande sätt som för badrum där det finns tydliga 

riktlinjer. Köksleverantörer kan i sin tur föra vidare riktlinjer till 

byggarbetare som monterar kök. Information måste till slut nå slutkund, t.ex. 

genom ett informationsblad. Innehållet kan vara en kort bakgrund till 

vattenskador i kök och ange olika produkter för att få ett vattensäkert kök. 

Informationsbladet kan delas ut vid slutet av planering av kök då kunder 

oftast brukar få andra broschyrer. Detta ger en möjlighet för kunder att 

själva få hem pappret och läsa på. 
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Metoddiskussion 

Begränsningarna med detta arbete har varit att inte kunna göra experiment 

där olika lösningar för vattensäkrare kök kunnat provas och utvärderas. Till 

exempel låta ett kylskåp stå och läcka och sedan mätta hur lång tid tar det 

innan vatten syns när ett golvskydd används. Annat experiment är att provat 

ett vattenlarm och granskat en läcka som pågår och undersökt tiden innan 

läckage upptäckts. Genom arbetets gång har det inte funnits tillgång till att 

experimentera med de olika metoder, samt att det inte funnits möjlighet till 

att prova alternativa lösningar. Detta på grund av brist om tid och idéerna 

dök upp för sent i arbetets gång. Exempelvis undersökt hur det hade blivit 

om kök hade våtrumsspärrats och utvärderat hur effektivt det hade varit och 

vilka kostnader som hade uppstått. 

Detta arbete hade gett mer information och blivit mer omfattande genom att 

ta med fler husföretag samt fler köksleverantörer. Dock hade det inte blivit 

rimligt för den tidsram som arbetet rört sig i. Genom studerande av tidigare 

gjorda rapporter beskrivs samma problem och troligen ser det ut ungefär 

detsamma hos andra husföretag och köksleverantörer. Jämförelse med fler 

länder hade också bidragit mer till rapporten, det valdes att begränsas till 

Norge och Danmark pga. svårt att få tag i fakta från andra länder. Norges 

och Danmarks statistik visar dock bara fuktskador i hemmet och inte 

specifikt för kök, vilket gjort det svårt att jämföra rakt av.  

För att få in ännu en synvinkel i detta arbete hade en undersökning av 

vitvarubranschen kunnat göras, pga. sen upptäckt idé gjordes ej detta. En 

läcka kommer många gånger från diskmaskin eller från kyl/frys. Ett förslag 

hade varit att tittat på hur de utformar sina vitvaror och hur de tänker kring 

säker vatteninstallation. Om det går att få bot på källan till en vattenläcka 

kommer läckage automatiskt att minska. 

7.2 Resultatdiskussion 

Tidigare publicerade examensarbete beskriver hur kök som rum utvecklats 

det senaste åren. Planlösning har blivit mer öppen och köksöar har 

tillkommit, samt att de vattenanslutna apparater blivit allt fler. Samtliga 

intervjuade i denna studie påpekar att BBR är minimikrav och att de är 

alltför luddiga med stort utrymme för egna tolkningar. I och med att kök 

utvecklats måste också krav utvecklas för att på bästa möjliga sätt undvika 

vattenskador i kök. Tydliga riktlinjer på hur kök ska vattensäkras måste tas 

fram för att osäkerhet ska minska.  

Det finns lösningar och åtgärder idag som inte skyddar hela kök. Dagens 

skydd som används är lätta och det har tagits till små medel för att lösa 
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problem. Golvskydd som finns fungerar bra vid små läckor, om det skulle 

bli en större läcka och vatten sprider sig hjälper inte golvskydd. Det kan ge 

stora konsekvenser om vatten ger skada på husets konstruktion. De små 

vattenläckagen kan vara svåra att upptäcka och vatten kan stå och droppa 

länge innan det märks. 

Skydd så som vattenlarm och vattenfelsbrytare är smarta lösningar, få verkar 

ha tillräckligt information om dessa. Vattenfelsbrytaren kan styras och om 

kunder ska iväg en längre tid går det att stänga av vattnet och på så sätt få 

kontroll över vattenflödet. Den känner också av om det skulle vara något fel, 

vilket ger extra trygghet. Vattenlarm är också en extra trygghet. Den 

placeras där vatten kan börja läcka och på så sätt kan läckan upptäckas i tid. 

Dessa lösningar innebär inga garantier på att inte få en skada på konstruktion 

på grund av läcka, de kan minska risken för en kostsam renovering. 

I och med att de vattenanslutna apparater i kök ökat kraftig borde bättre 

tätskikt krävas. Ett alternativ som diskuterats skulle vara att klassa kök som 

våtrum. Kök kan vara svårare att fuktspärra på grund av den öppna 

planlösningen som finns i många kök idag. Alternativ är om de mest utsatta 

områdena fuktspärras så som där själva kök sitter och en halvmeter utanför, 

samt även upp på väggarna vilket kan motsvara våtrumszon 1 för badrum. 

Denna lösning hade gett ett bra skydd för konstruktion. Ett problem som 

dyker upp med att bara fuktspärra en bit skulle vara den lilla nivåskillnad 

som uppstår vid golvläggning och samma gäller vid väggarna. Kostnader för 

kök med denna metod skulle också stiga.  

De byggtekniska förutsättningarna ger utrymme till mycket egna tolkningar 

och bygger mycket på egna erfarenheter. Tydligare förutsättningar behövs 

för att kunna utföra en säker vatteninstallation. Oftast ute på 

byggarbetarplats görs förberedelser och uppsättning av kök av snickare eller 

privatpersoner. Information om förutsättningar för säker vatteninstallation 

nås sällan hit och monteringshänvisningar till kök beskriver bara montering 

av stommen och luckor. Eftersom inte information om vattensäkra kök nås 

hit är det lätt hänt att andra lösningar väljs. 

I BBR står det att man ska skydda konstruktionen med vattenavvisande 

skydd. Detta kan tolkas och göras på hur många olika sätt som helst. Många 

inom branschen hade uppskattat om det fanns exempel på hur man skyddar 

konstruktionen med vattenavvisande skydd. Vilka lösningar funkar och vilka 

material är godkända att använda.  

Eftersom vitvaror, speciellt diskmaskiner, ofta är boven i dramat borde krav 

kring dessa kontrolleras mer. Hårdare krav på varan, rörkvalité och 

kopplingar samt bättre standarder på material. Rör och kopplingar är en 

relativt enkel och billig produkt att framställa vilket gör att kvalité inte blir 

en prioritet på marknaden. Vid köp av exempelvis diskmaskin kollar oftast 

kunder på märke, pris och funktioner och därmed aldrig vilken kvalité rör 

och kopplingar är av.  



45 

Johansson & Lundin 

7.3 Slutsats 

Målet med detta examensarbete var att undersöka vad som kan göras bättre 

för att minska vattenskador i kök. Det visas att den största bristande faktorn 

ligger på Boverkets byggregler, samt otydlighet i kommunikation mellan 

olika aktörer. Högre krav och bättre tydlighet skulle med största sannolikhet 

ge färre vattenskador, som i sin tur leder till att kostnader skulle minska.  

Med hjälp av att det utförts en jämförelse med grannlandet Norge som idag 

har krav på vattenfelsbrytare har denna åtgärd lyfts extra mycket i denna 

rapport. En åtgärd som skulle vara ett bra alternativ till att minska 

vattenskadorna i kök. Denna åtgärd är troligtvis ett billigare alternativ än att 

göra kök till våtrum som har varit ett annat förslag som diskuteras i 

rapporten.  

Fler förslag till åtgärder tas upp i rapporten, dels för att bidra med 

information och lösningar, dels för att kunna hitta lösningar i 

arbetsprocessen med byggarbetare och köksleverantörer.  

Rekommendationer till framtida arbeten är att göra en undersökning hos 

VVS-montörerna för att lokalisera mer var det brister samt att även se över 

vitvarukvalité. Undersökningar med hjälp av experiment av 

fuktskyddandeåtgärder som finns idag hade varit ett intressant arbete för 

framtiden för att på så vis hitta mer detaljerat vart de befintliga skydd som 

idag finns brister. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

 

 

 

 



Bilaga 1: sid1: (2) 

Johansson & Lundin 

BILAGA 1: INTERVJUER 

1) Hur jobbar ni för att förebygga vattenskador i kök? 

2) Håller ni er uppdaterade på branschreglerna gällande att vattensäkra 

köken? 

3) Erbjuder ni monteringsservice till köken? Är företaget ett 

auktoriserat VVS-företag? 

4) Hur många kunder köper er monteringstjänst och hur många 

avböjer? 

5) Informerar ni era kunder om golvskydd till kyl/frys och diskmaskin. 

Informerar ni om vattenlarm, vattenfelsbrytare och läckagebrytare?  

6) Hur många av era kunder väljer att använda golvskydd, vattenlarm, 

vattenfelsbrytare och läckagebrytare? 

7) Vilka märken har ni på era vitvaror? Köper kunder vitvaror på andra 

ställen? 

8) Följer vitvarorna kraven på svenskt vattentryck? Vad ligger trycket 

på? 

9) Har era vattenanslutna apparater (diskmaskin, kaffebryggare, 

ismaskin) avstängningsventil? 

10) När ni utformar designen på köken tänker ni på hur köken kan 

vattensäkras optimalt? 

11) Är era diskbänksskåp utformade med minst 120 mm öppning vid 

skåpbotten? 

12) Tycker ni att branschreglerna även borde styra de byggtekniska 

förutsättningarna som utförs av andra företag än VVS företag.  

13) Får ni frågor från era kunder om hur man vattensäkrar köken? 

14) Hur ser processen ut när kund kommer in till er och säga att det 

läcker i deras nya kök? Hur lång garanti har ni? 

15) Ger ni ut monteringsbroschyrer? 

16) Hur många ärenden om vattenläckor får ni in på ett år?  

17) Vart brukar skadan uppkomma? Vad brukar det bero på? 
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18) Har ni några idéer om vad som kan göras bättre? 

19) Hur omfattande kan en skada bli ekonomiskt? 

20) Vad tror ni om att vattensäkra i samma grad som för badrum? 

21) Vad tror ni om golvbrunn i köken? 

22) Har ni något skräckexempel med en kund som har fått en omfattande 

vattenskada i sitt kök? 

23) Har ni några besiktningar? Några uppföljningar?  
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