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Sammanfattning 

Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i svenska byggnader. Dessa skador 

uppstår oftast i badrum, kök och våtrum där stora mängder vatten används. Läckage 

i rörsystem är den vanligaste orsaken till vattenskador. Att renovera dessa skador är 

kostsamt och kan i vissa fall innebära långa åtgärdstider. 

Brukare och fastighetsägare kan minimera risken för att en vattenskada inte ska 

spridas i stora delar av byggnaden genom att åtgärda skadan så fort den upptäcks. 

Vattenskador kan ge upphov till mögelpåväxt vilket ses som ett stort hot mot 

folkhälsan och kan bidra till sjukdomar. Försäkringsbolagen står inte alltid för 

kostnaderna när det gäller vattenskador, utan enskilda fastighetsägare kan behöva 

bekosta reparationer själva när ett arbete på till exempel ett tak är felaktigt utfört. 

Målet med detta examensarbete är att ta fram fakta för att kunna göra en bedömning 

om materialet i en byggnadsstomme har inverkan på omfattningen av vattenskador 

samt undersöka olika aktörers attityd till vattenskador relaterat till stommaterial. 

Inom studien undersöks också vattenskador, var uppstår de och varför, vilka 

kostnader står försäkringsbolagen för och vilka kostnader står fastighetsägare för. 

Olika byggnadsmaterial är olika känsliga för vatten. Alla material kan utsättas för 

påväxt av mögel men organiska material som trä kan också brytas ned av mögel och 

röta medan inorganiska material såsom betong i sig är inte fuktkänsligt men kan ta 

upp stora mängder fukt som kan påverka armering och kringliggande material. 

Arbetet har baserats på intervjuer med försäkringsbolag samt fallstudier med 

fastighetsägare och entreprenörer. Intervjuerna genomfördes genom en öppen, 

strukturerad dialog där aktörerna fick svara på frågor för att kunna bidra med sina 

perspektiv och tankar kring ämnet. 

Resultatet av studien visar att försäkringsbolagen bedömer alla stommaterial lika när 

det gäller ersättning för vattenskador, det vill säga att de behandlar trä- och 

betongstomme på samma sätt. Däremot är ålder på byggnaden avgörande då de gör 

åldersavdrag för att värdera ersättningen för respektive vattenskada.  

 





 

 

 

Abstract 

Studien går ut på att undersöka vattenskador som har blivit allt vanligare i svenska 

byggnader. Vattenskador utsätter människan för hälsorisker på grund av en hög risk 

för mikrobiell tillväxt. Syftet med studien är att undersöka vattenskador, var uppstår 

vattenskador och varför, vilka kostnader står försäkringsbolagen för och vilka 

kostnader står fastighetsägare eller utförare för. Inom studien undersöktes också hur 

olika aktörer ser på vattenskador och risker med olika typer av stommaterial. 

Resultatet av studien visar att försäkringsbolagen bedömer alla stommaterial lika när 

det gäller ersättning för vattenskador, det vill säga att de behandlar trä- och 

betongstomme på samma sätt. Däremot är ålder på byggnaden mer avgörande då de 

gör åldersavdrag för att värdera ersättningen för respektive vattenskada. Skador bör 

åtgärdas så fort som möjligt. Ju snabbare skador åtgärdas desto mindre sprider sig 

vattenskadorna. Metoden som användes i arbetet är intervjuer.  

 

Nyckelord: Vattenskador, stommaterial, försäkringbolag, mikrobiell tillväxt, röta, 

väderskydd, avfuktning, vattenledningsrör. 





 

 

 

Abstract 

The study aims to investigate water damage that has become increasingly common 

in Swedish buildings. Water damage exposes humans to health risks due to a high 

risk for microbial growth. The purpose of the work is to discuss water damage, 

where water damage occurs and why, what costs do the insurance companies cover 

and what costs do the property owners cover. The study also examines how different 

actors view water damage and risks with different types of frame material. The 

result of the study is that the insurance companies assess all frame materials equally 

in terms of compensation for water damage, that is, they treat wood and concrete 

frames in the same way. However, the age of the building is more decisive as they 

make age deductions to evaluate the compensation for the respective water damage. 

Damage should be remedied as soon as possible, the faster the damage is rectified 

the less water damage spreads. The method used in the work was a qualitative 

method and the reliability is considered high since the results are consistent with the 

theoretical starting points. 

Keywords: Water damage, concrete buildings, timber structures, insurance 

companies, insurance, microbial growth, rot, shelter, conduit system.





 

 

 

Förord 

Detta examensarbete har författats av två studenter på högskoleingenjörs-

programmet i Byggteknik på Linnéuniversitet och är ett avslutande moment för 

utbildningen. Arbetet har skrivits under 10 veckors heltidsstudier och motsvarar 15 

högskolepoäng. 

Resan hit har varit lång och givande. Grunden till studien var ett förslag av Marie 

Johansson och Birgit Östman. Studien har genomförts gemensamt i sin helhet av 

författarna. Examensarbetet har medfört en intresseväckande fördjupning i de 

kunskaper som gicks igenom tidigare under utbildningen.  

Ett särskilt stort tack till våra handledare Marie Johansson och Birgit Östman som 

fanns som stöd under den fortlöpande tid då arbetet genomfördes.  Ett stort tack till 

Krister Andersson, Thomas Järphag, Patrik Hjelm, Åke Tyberg och Jan Oscarsson 

som har bidragit på ett eller annat sätt till skapandet av detta arbete. Ett tack till 

samtliga teknikansvariga på Länsförsäkringar, if och Trygg Hansa.  

Mohammed Abuabed och Balsam Al-Chaderchi 

Växjö, 15 augusti 2019
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1 Introduktion 

En vattenskada i en fastighet är ett vanligt problem som innebär långa 

reparationstider och höga kostnader för åtgärder. Vattenskador är ett problem för 

offentliga och privata byggnader som till exempel skolor, villor och flerbostadshus 

(Carlson och Mullance 2014). Att bygga i trä är nytt för många företag och 

försäkringsbolagen är varsam med dessa byggnader när de tecknar försäkringar.   

Vanligaste orsaken till skador i svenska byggnader är vatten. I Sverige inträffar över 

100 000 vattenskador per år. Vissa vattenskadors åtgärder är kostsamma och innebär 

långa åtgärdstider. Kostnaderna för vattenskador är mycket stora och kostnaderna 

för försäkringsbolagen relaterat till vattenskador uppgår varje år till tre miljarder 

kronor (Fredriksson 2016). Fastighetsägare står för resterande kostnader som uppgår 

till två miljarder såsom självrisk, åldersavdrag och vattenskador som inte täcks av 

försäkringen.  

Försäkringsbolagen ser med viss oro på dessa ökande kostnader för bolagen och vill 

på olika sätt minska risken att behöva betala ut ersättning för vattenskador 

(Fredriksson 2016). Försäkringsbolag på central nivå funderar över om man behöver 

olika försäkringspremier beroende på utförande av en byggnad. Ett exempel på detta 

kan vara att man funderar över olika försäkringspremier för olika typer av 

byggsystem, se till exempel (Lindström 2017), (Zommorodi 2015) och (Frumerie 

2015). I dessa artiklar diskuteras effekterna av att bygga mer med trästomme som 

anses innebära en högre risk. Det finns indikationer på att försäkringsbolagen ser 

olika på trä- respektive betongbyggnader gällande försäkring.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Vattenskador har blivit ett växande problem i byggnader. Kök, badrum, tvättrum 

eller annan typ av våtrum är de vanligaste utrymmena i byggnader som 

vattenskadorna uppstår i. Detta för att det används en stor mängd vatten till olika 

ändamål i dessa utrymmen. I Sverige är det statistiskt visat att äldre badrum och 

duschrum står för en fjärdedel av vattenskadorna i byggnader (if 2019).  

Anledningen till detta är att äldre regelverk för utformning av våtutrymmen inte 

ställde samma krav på tätskikt som dagens regelverk. Dock förekommer det 

vattenskador i nybyggnationer på grund av slarv med byggregler eller 

monteringsanvisningar (if 2019). Nya kök och badrum kan även drabbas för 

vattenskada om inte aktsamhetskrav och Boverkets Byggregler följs 

(Länsförsäkringar 2019).  

Den vanligaste orsaken till vattenskador i byggnader är att rörsystem i väggar eller 

bjälklag börjar läcka på grund av ålder. När rörsystemen börjar läcka i en fastighet, 

kan det ta några dagar och ibland upp till veckor innan det upptäcks (Zegowitz et al. 

2016). Tydliga tecken på när vattenskador har pågått under en tid är att byggnaden 

får mögel- och svamppåväxt (Carlson och Mullance 2014).   
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Vid upptäckt av en skada kallas tekniska experter in. Experternas uppgift är att hitta 

orsaken till läckan och se till att inget mer vatten kommer in. Därefter bedöms 

omfattningen på skadan för att avgöra om den kan åtgärdas genom att enbart föra 

bort vatten i de berörda delarna, till exempel vägg, golv och tak, med hjälp av en 

torkutrustning. Om skadan är värre måste de berörda byggnadsdelarna helt eller 

delvis bytas ut. Byggnaden måste renoveras ifall skadan har drabbat stora delar av 

konstruktionen. Faktorer som kan leda till vattenskador under normala förhållanden 

är felaktigt utförande och dålig konstruktion (Zegowitz et al. 2016). Vattenskador 

under byggtiden kan bero på konstruktionsfel eller att byggnads- och materialskydd 

inte är tillräckligt på byggarbetsplatsen (Carlson och Mullance 2014).    

1.2 Syfte och mål 
Målet med detta examensarbete är att ta fram fakta för att kunna göra en bedömning 

om materialet i en byggnadsstomme har inverkan på omfattningen av vattenskador 

samt undersöka olika aktörers attityd till vattenskador relaterat till stommaterial.  

Arbetet utförs genom att: 

- Kartlägga, via litteraturstudier, var och hur vattenskador uppkommer och 

omfattningen av dessa. 

- Beskriva och analysera risker med vattenskador i olika typer av material, både 

för materialet och konstruktionen i sig men också för brukarna av byggnaderna. 

- Genomföra några fallstudier för att beskriva omfattning av vattenskadan, 

nödvändigt renoveringsarbete samt kostnaderna för reparationen för några 

byggnader. 

- Undersöka attityder kring vattenskador och stommaterial hos aktörer i 

byggindustrin 

o Försäkringbolag 

o Fastighetsägare 

o Entreprenörer. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att huvudsakligen studera vattenskador i flerbostadshus och 

kontor. Undersökningen koncentrerar sig främst på två typer av stommaterial, 

betong och trä.  
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2 Vattenskador – orsak och följder 

I detta kapitel beskrivs statistik kring vilka typer av vattenskador som inträffar, i 

vilket utrymme i byggnaden de inträffar och vad de vanligaste orsakerna till dem är. 

I kapitlet beskrivs också vilka konsekvenser vattenskador får i olika material och 

vad konsekvenserna kan bli för de människor som vistas/bor i byggnader med 

vattenskador. Därutöver beskrivs i detta kapitel hur man undersöker och åtgärdar 

vattenskador liksom kostnader för att åtgärda vattenskador. 

2.1 Orsaker till vattenskador 
Det finns flera orsaker till vattenskador i byggnader. Statistik som samlas in och 

publiceras av Vattenskadecentrum, som består av Folksam, If, Trygg Hansa, Säker 

vatteninstallation, Dina försäkringar, Länsförsäkringar, Golvbranschens 

våtrumkontroll (GVK), Måleribranschens våtrumkontroll (MVK), Bygg-

keramikrådet och Installatörsföretagen, visade att det finns tre huvudorsaker till 

vattenskador vilka presenteras i figur 1. Statistiken visar skador som ersätts via 

försäkringsbolagen. Det gör att skador av utifrån kommande vatten, som inte ersätts 

av försäkringsbolagen, inte finns med i data nedan. Den första huvudskadetypen är 

tätskikt våtrum och dessa är vattenskador som är orsakade av läckage genom 

tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn 

och står för 19 % av samtliga skador. Andra skador är orsakade av oväntad 

vattenutströmning eller läckage från installerad utrustning som till exempel 

ismaskin, kyl, frys eller diskmaskin och dessa typer av skadeorsaker står för 20 %. 

Den tredje orsaken är skador på ledningssystem och dessa står för 61 % av alla 

skador. Dessa skador orsakas av oväntad vattenutströmning eller läckage från 

ledningssystem för kall- och varmvatten, avlopp och värme (Vattenskadecentrum 

2017).   

Även läckage genom platta tak, terrassbjälklag, gårdsbjälklag och fasad ger upphov 

till vattenskador (Boverket 2018). Denna typ av skador är dock inte med i figurerna 

nedan. Försäkringsbolagen har förnärvarande ingen statistik där man kan finna en 

uppdelning baserat på vilket material som är använt i byggnadernas stommar. 
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Figur 1. Andel skador fördelade efter skadeorsak (data från Vattenskadecentrum 2017). 

2.2 Vattenskador fördelade efter utrymmestyp 
Vattenskador kan förekomma i olika utrymmen i en byggnad. De kan inträffa i 

badrum/dusch, kök, WC, tvättstuga eller annat utrymme (Vattenskadecentrum 

2017). Antal skador fördelade per utrymme där skadan inträffade visas i figur 2. 

Vattenskador i bad eller dusch står för den största delen av skadorna. Vattenskador 

som inträffar i kök ökar konstant i omfattning och ökningen av dessa skador orsakas 

av den ökande användningen av vattenanslutna maskiner såsom diskmaskin, 

ismaskin, kaffebryggare, spisar, kyl och frys (Verisure 2017). 

 

Figur 2. Antal skador fördelade per utrymme där skadan inträffade (data från Vattenskadecentrum 

2017). 
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 Skadeorsaker i bad och duschrum 

De vanligaste orsakerna till vattenskada i ett badrum är läckage vid golvbrunn, 

felaktigt placerat rör, rörskarvar, kopplingar, avloppsanslutningar, genomföringar 

eller innerhörnor i plastmattor. Dessa läckage innebär att vatten kommer in bakom 

de tätskikt som måste finnas i ett badrum. När en vattenskada upptäcks bör dessa 

tätskikt tas bort samt materialen torkas ut för att sedan kunna ordna nya tätskikt 

(Badrumsbesiktningar 2019). Figur 3 visar de vanligaste orsakerna till vattenskada i 

ett badrum. 

 

Figur 3. Skadeorsaker i bad och duschrum (data från Vattenskadecentrum 2017). 

 Skadeorsaker i kök  

Vattenskador i kök kan inträffa i rörkopplingar, diskmaskiner, tappvattenarmatur, 

vattenledningsrör, frys eller kyl (Vattenskadecentrum 2017). Antal skador fördelade 

per orsak visas i figur 4. En vanlig vattenskada som uppstår i köket är när 

kopplingen till den vattenledning som finns under diskbänken droppar vatten under 

lång tid (if 2019).  
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Figur 4. Skadeorsaker i kök (data från Vattenskadecentrum 2017). 
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  Skadeorsaker i tvättstuga  

De vanligaste skadeorsakerna i tvättstugor är rör, tvättmaskiner, kopplingar eller 

armatur (Vattenskadecentrum 2017). I figur 5 visas alla skadeorsaker i tvättstugor.  

 

Figur 5. Vanligaste skadeorsaker i tvättstuga 2017 (data från Vattenskadecentrum 2017). 

 Skadeorsaker i annat utrymme  

De vanligaste skadeorsakerna i annat utrymme är rör, kopplingar, radiatorer eller 

annan utrustning (Vattenskadecentrum 2017). I figur 6 visas alla de vanligaste 

skadeorsakerna i annat utrymme.  

 

Figur 6. Vanligaste skadeorsaker i annat utrymme 2017(data från Vattenskadecentrum 2017). 
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 Skadeorsaker i toalettrum 

De vanligaste skadeorsakerna i toalettrum är rör, kopplingar, armaturer eller annan 

utrustning (Vattenskadecentrum 2017). I figur 7 visas de vanligaste skadeorsakerna 

i toalettrum.  

 

Figur 7. Vanligaste skadeorsaker i toalettrum 2017 (data från Vattenskadecentrum 2017). 

 Vatten från nederbörd 

Vatten från nederbörd omfattar fukt som läcker in genom tak och fasader eller fukt 

som kommer in under byggtiden och ger upphov till vattenskador. Dessa skador 

uppstår oftast på grund av felaktigt underhåll, utförande, eller hantering och därmed 

materialfel (Boverket 2018). Vattenskador utifrån kan uppstå vid regn då regnvatten 

kan tränga in genom tak och fasader. Ett stopp i avlopp kan leda till en 

översvämning, där stoppet kan inträffa på grund av att ett vattenrör är slitet, har gått 

sönder eller av annan anledning. Vatten från avlopp ger ett större problem eftersom 

vattnet är förorenat och innebär sannolikt att en större sanering är nödvändig för att 

undvika mögeltillväxt i väggen, taket eller golvet där skadan finns (MIRA MIX 

2018). Fukt eller vatten utifrån penetrerar område i byggnader genom läckage eller 

sprickor i ledningssystem (Kramer et al. 2015). Statistik som visar antal 

vattenskador orsakade av vatten från utsidan finns inte att få tag på. 
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2.3 Effekt av vattenskador i olika typer av material 
Kritiskt fukttillstånd hos olika byggmaterial visas i tabell 1. Det finns risk för att 

mögeltillväxt uppstår om dessa värden överskrids (Mullah 2015). 

 Tabell 1. Kritiska fukttillstånd (RF) för olika vanligt förekommande byggmaterial (data från Mullah 

2015) 

Materielgrupp  Kritiskt fukttillstånd (RF %) 

Trä och träbaserade material 75–80 

Gipsskivor med pappytor 80–85 

Mineralullsisolering 90–95 

Cellplastisolering (EPS) 90–95 

Betong    90–95 

 

De värden som visas i tabell 1 ovanför avser endast rena material. Det krävs fyra 

faktorer för tillväxt av mögel och dessa är näring, syre, fukt och värme (Mullah 

2015).  

 Trä 

Gynnsam miljö som krävs för mögelpåväxt varierar beroende på mögeltyp, där i 

byggnadstekniska sammanhang mögelpåväxt börjar vid ca 5 °C och maximal 

mögelaktivitet sker vid 20-35 °C. Röta och besvärande mögel bildas om dessa 

värden överskridas under en längre period. Utöver relativ fuktighet och temperatur 

har även lufthastighet, ljus och varaktighet stor betydelse för mögeltillväxt. 

Mögelsvamparnas tillväxt kräver lägre fuktighet än rötsvampar och blånadssvampar 

(Petersson 2012). 

Förmågan för trä att upp vatten varierar för furu och gran, där grans förmåga att upp 

vatten är långsam för kärna och splint. Vattenupptagningsförmågan i furu skiljer sig 

mycket mellan kärna och splint. Kärnans förmåga hos furu att upp vatten är ungefär 

samma som för gran, däremot är splintens vattenupptagningsförmåga hos furu flera 

gånger snabbare. Utav dessa skäl är gran lämplig att använda i 

utomhuskonstruktioner exempelvis i utvändig panel där den utsätts för stora 

mängder av vatten på grund av regn. Fönsterkarmar är lämpliga att tillverka av 

furukärnved för att minimera risken för röta (Martinsons 2004). 

Mängden vatten eller fukt i träet anges som fuktkvot, där den fuktkvot som är i 

jämvikt med omgivningens klimat kallas för jämviktsfuktkvoten. Träet torkas eller 

fuktas upp beroende på träets fuktkvot i jämförelse med omgivningens klimat. Vid 

ändringen av fuktkvoten under fibermättnadspunkten ändras även volymen för trä, 

det vill säga trä krymper eller sväller (Mullah 2015). 

 Betong 

Betong är ett fukttåligt byggmaterial, det vill säga att betong i sig inte är känsligt för 

fukt utan fuktproblem uppstår när fuktig betong kommer direkt i kontakt med andra 

fuktkänsliga byggmaterial. Betong tillverkas genom att blanda ballast, cement och 

vatten. När betong härdar binds en del av vatten kemiskt och förblir bundet under 
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hela livslängden för konstruktionen. Resterande vatten från tillverkningen som inte 

binds kan skada andra material när det kommer i kontakt med den fuktiga betongen. 

Det är därför av stor vikt att säkerställa att betongen har nått rätt fukthalt innan 

andra material placeras i kontakt med betongen. Genom att tillverka betong med 

lågt vct (vatten-cement tal) kommer betongen att binda det mesta av 

tillverkningsvattnet i betongen och det är lite överskottsvatten som måste torka ut. 

(Svensk betong 2019). 

Fuktskador kan uppstå vid kontakt mellan fuktig betong och fuktkänsliga material. 

Dessa problem kan undvikas genom att säkerställa att betong har tillräckligt låg 

fukthalt innan inbyggnad. Porsystemet i betong styr förmågan till absorption och 

desorption av vatten, det vill säga ta upp och avge vatten (Molin 2004). 

Vatten i betongen kan ge upphov till frostsprängning om det fryser. Det kan ge 

upphov till sprickor, men den betong som används utomhus är tillverkad för att 

kunna frysa utan att spjälka. Vatten kan också ge korrosion på armeringen, detta 

förstör armeringen och kommer att försvaga betongkonstruktionen. Risken för 

korrosion och frostsprängning kan försummas i torra miljöer, det sker endast i 

fuktiga miljöer (Molin 2004).   

2.4 Konsekvenser av vattenskador för brukarna 
Vatten är det enskilt mest långsiktigt förstörande ämnet i inomhusmiljön. Det löser 

upp eller försämrar många material och ger upphov till tillväxt av mikroorganismer 

samt har förmåga att bära med sig en mängd olika patagoner och allergener som är 

skadliga för människor (Berry et al. 2015). När en vattenskada uppstår bör den 

behandlas så fort som möjligt eftersom en snabb reaktion på läckage, spill eller 

översvämningar ger många fördelar i form av minskad kostnad och tid för 

reparation samt skyddar egendom och hälsa, ju längre någon form av vattenskada 

pågår obehandlad desto större skada. Detta betyder att man bör fastställa 

vattenskadans omfattning så fort som möjligt och besluta vilka åtgärder som krävs 

för att minimera skadorna i byggnaden. 

Främsta målen med att kontrollera vattenskador är att skydda folkhälsan, avlägsna 

skadliga ämnen som kommer in i miljön med flytande vatten, återställa till en torr 

miljö och rädda dyrbar egendom.  

Speciellt riskfyllt är det om vattenskadan orsakas av förorenat vatten, såsom vatten 

på grund av översvämning eller på grund av läckande avloppsledningar. Den 

förhöjda risken beror på att översvämningsvatten och avloppsvatten kan innehålla 

animaliska/ mänskliga kroppsvätskor, avfall eller andra organiska föroreningar. 

Avloppsvattnet utgör ett stort hot mot människors hälsa vilket beror på innehållet i 

avloppsvattnet och omfattningen av penetrationen i byggmiljön. Graden av 

penetration är beroende av porositeten hos förorenade material, mängden 

avloppsvatten och hur lång tid avloppsvattnet förblir i kontakt med materialet (Berry 

et al. 2015).  

När materialen utsätts för en stor mängd fukt tillsammans med gynnsam temperatur 

och mögelsporer kan tillväxt av mögelsvampar och mikrosvampar ske (Aquademica 

2018). Fuktskador och efterföljande mikrobiell tillväxt kan orsaka stora problem 
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med luftkvalitén inomhus (Hammer och Nunez 2014). Mögel är mikroorganismer 

som även kallas för biologiska agens, dvs. orenheter med biologiskt ursprung. Dessa 

mikroorganismer kan under vissa villkor ge upphov till hälsobesvär exempelvis 

infektionssjukdomar, lungproblem om personen andas in mögeldamm vilket kan 

leda till kroniska lungproblem eller syrebrist på grund av mikrobiologisk aktivitet 

som kan leda till kvävningsrisk. Samtliga mikrosvampar och mögelsvampar tillhör 

också biologiska agens som kan växa i fuktiga miljöer och orsaka allergier. Även 

vilande mikroorganismer och resterande aktiva mikroorganismer som finns i torra 

miljöer som har haft fuktskador kan vara skadliga. 

Fukthalten i fuktskadade material bör sänkas så fort som möjligt för att undvika 

bakterietillväxt, mögelangrepp, uppkomst av hussvamp på konstruktionsmaterial 

och inredning (Aquademica 2018). Mögel har förmåga att växa på alla ytor men 

behöver näring från organiska material som till exempel smuts, papper eller trä och 

kan orsaka skador på byggnadsmaterial, mögellukt och hälsoproblem. En stor del av 

mögelskadorna brukar vara osynliga i huset och utifrån skadan sprids olika ämnen 

och partiklar genom luftpassager eller rakt igenom material som har 

andningsförmåga. 

Mögel avger inte bara sporer utan också ett antal andra metaboliter. Mögelgift, 

mykotoxiner, kolväten/alkoholformiga ämnen, proteiner/peptider och partiklar 

innehållande olika ämnen m.m. räknas till metaboliterna. Enligt en studie avges 500 

mögelmetaboliter för varje mögelspor som släpps från mögelskadan (LFS - Ljungby 

Fuktkontroll & Sanering AB 2019). Utöver dessa problem bör fuktskaderelaterade 

bakterier, träskyddskemikalier och fuktskaderelaterade byggnadsmaterial räknas 

som stora bekymmer som bidrar till hälsoeffekter och en kraftig kontaminering. 

Kontaminering innebär att föroreningarna inte finns endast vid skadestället utan har 

spridit sig till andra delar av den berörda konstruktionen (LFS - Ljungby 

Fuktkontroll & Sanering AB 2019). 

2.5 Kostnader för vattenskador 
Det kostar ungefär fem miljarder kronor varje år att åtgärda vattenskadorna i 

svenska byggnader, där de svenska försäkringsbolagen bekostade närmare tre 

miljarder kronor år 2015 (Fredriksson 2016). Fastighetsägare har rätt att få 

ersättning från försäkringen för vattenskador när skadan uppstår på grund av att 

vatten har läckt ut ur ledningssystem för vatten och avlopp. Dessutom står 

försäkringsbolagen för skador som uppstår på grund av översvämning som sker där 

vattnet trycks upp genom toaletter och golvbrunnar. När det gäller skador i badrum 

och våtutrymme som uppstår på grund av läckage genom tätskiktet ersätts dessa inte 

från flera av försäkringbolagen utan en tilläggsförsäkring. 

Vattenskador orsakade av vatten utifrån, till exempel vatten som rinner in genom 

yttertak kan fastighetsägaren få ersättning för av något enstaka försäkringsbolag. 

Bolagen har olika typer av försäkring som täcker olika mycket. Det finns skador 

som aldrig ersätts såsom vattenskador orsakad av fel på dräneringssystem. 

Försäkringsbolagen gör ett åldersavdrag, med stöd av tabeller vilka finns i 

försäkringsvillkoren, för äldre ytskikt och installationer som drabbas av 

vattenskador. Åldersavdraget gäller för lös egendom och materialkostnader där 
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åldern bedöms på materialet som är drabbat och skall bytas ut vid renoveringen. 

Fastighetsägaren får då stå för mellanskillnaden mellan det äldre materialets kostnad 

och det nya materialets kostnad.  

Kostnaderna som inte täcks av försäkringsersättningen bekostas av fastighetsägaren. 

Det vill säga kostnader för självrisk, täckande av resterande kostnader vid 

åldersavdrag och skador orsakat av utifrån inläckande vatten. Denna summa 

uppskattas till ca två miljarder årligen (Fredriksson 2016). 

Ett flertal försäkringsbolag anlitar en firma för att reparera en vattenskada, där 

försäkringsbolaget står som beställare av renoveringen och arbetet. Brukaren eller 

fastighetsägaren har som uppgift att efter skadan är reparerad kontrollera det utförda 

arbetet och reklamera fel och brister. Principen att brukare kan bestämma hur 

arbetet skall utföras och vilken firma som skall anlitas används av några få 

försäkringsbolag (Konsumenternas 2015). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras metoder som är relevanta för studien och varför specifika 

metoder valdes. 

3.1 Metodbeskrivning 
Denna undersökning har baserats på litteraturstudier, djupintervjuer med 

försäkringsbolag, entreprenörer och fastighetsägare samt fallstudier, det vill säga 

huvudsakligen kvalitativa metoder. För att kunna uppnå arbetets syfte har studien 

delats in i fyra delar; förstudie, intervjustudie, fallstudie och analys.  

Kvantitativ metod går ut på att samla data systematiskt genom att till exempel dela 

ut enkäter. Svaren som fås av enkäter sammanfattas och analyseras av forskaren 

samt visas oftast i diagram. Kvantitativa metoden omfattar en större grupp av 

befolkning för att få en större bild om berörda ämnet (Survey Monkey 2019). 

Kvalitativ metod innebär att forskaren väljer ett begränsat antal personer för att få 

djupare förståelse om forskningsområdet, där verkligheten kan omfattas och tolkas 

på många olika sätt. Detta görs oftast genom att intervjua experter, aktörer, personal 

osv. Dessa intervjuer kan utföras på plats, via telefon eller Skype. Resultatet av 

intervjuer presentera i text där forskaren beskriver vilka slutsatser som har dragits 

från dessa intervjuer (Survey Monkey 2019).  

Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011). Primärdata är data som direkt är insamlad av författaren 

för det aktuella arbetet. Sekundärdata är data som har inhämtats från andra forskare 

eller organisationer. 

 Förstudie  

I förstudien användes sekundärdata genom att information från olika skriftliga källor 

sammanställdes och hade som huvudsyfte att fördjupa författarnas kunskaper kring 

studiens frågeställningar, de teoretiska utgångspunkterna och deras ömsesidiga 

beroende. Källorna var vetenskapliga publikationer, avhandlingar och olika företags 

och organisationers hemsidor. Inom arbetet upplevdes en viss svårighet att hitta 

kvalitetsgranskade artiklar och avhandlingar. Kvalitetsgranskade artiklar användes 

för att öka arbetets reliabilitet.  

 Intervjustudie 

Intervjuer är ett sätt att undersöka attityder hos olika aktörer på marknaden. Kritiska 

djupintervjuer genomfördes med försäkringsbolag, entreprenörer och 

fastighetsägare som jobbar dagligen med det berörda ämnet. Att välja stora aktörer 

är lättare än små aktörer. Reliabiliteten i intervjuerna är hög med tanke på hur kända 

och stora aktörerna är inom byggbranschen.  

Urvalet av försäkringsbolag blev Länsförsäkringen, if och Trygg-Hansa. Dessa 

företag valdes på basis att de är de tre av största bolagen på den svenska marknaden 

för skadeförsäkringar (Svensk försäkring 2018). 
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Därtill valde författarna att intervjua fastighetsägare och entreprenörer för att få en 

bredare bild på ämnet. Det finns många olika fastighetsägare och entreprenörer över 

hela Sverige. Studenterna skickade ut förfrågningar till ett flertal fastighetsägare 

men slutligen valdes Heimstaden och Videum vilka intervjuades. Som entreprenör 

valdes NCC som är en Sveriges största entreprenadföretag. Urvalet baserades bland 

annat på att dessa aktörer har erfarenhet från byggnader med både trä och 

betongstomme. 

Intervjuerna var semi-strukturerade med en öppen dialog där aktörerna fick svara på 

öppna frågor för att kunna få deras perspektiv samt egna tankar kring ämnet. 

Informationen som togs fram med hjälp av intervjuerna var primärdata, det vill säga 

information som författarna själva fick fram.  

 Fallstudie  

I studien analyserades effekterna av utläckande vatten på några typkonstruktioner 

med trä- och betongstomme. Därutöver har några väl avgränsade fall av riktiga 

vattenskador undersökts för att studera omfattning av vattenskadan, nödvändigt 

renoveringsarbete samt kostnaderna för reparationen för några byggnader. Fallen 

valdes för att uppnå hög reliabilitet, validitet och objektivitet i studien. Fallstudien 

var uppdelad i olika moment som inrymmer bland annat datainsamling. 

 Analys 

Data från intervjuerna och fallstudien analyserades för att sedan jämföras med de 

teoretiska utgångspunkterna. De låg till grund för att kunna svara på vilka attityder 

de olika aktörerna hade gällande vattenskador och besvara arbetets syfte och mål.  
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver genomförandet av studien uppdelat på förstudie, intervjuer, 

fallstudier och analys. 

4.1 Förstudie  
Informationen som har samlats om vattenskadornas orsak och omfattning kommer 

främst från Boverket och branschstatistik från försäkringsbolagen. Data om effekt 

av vattenskador på byggnader, byggnadsmaterial och vattenskadornas effekt på 

brukarna kommer främst från tidigare arbeten inom området samt via vetenskapliga 

artiklar. Informationen har sökts via hemsidor, vetenskapliga sidor, myndigheter, 

via Linnéuniversitetets biblioteks databaser och böcker.   

4.2 Intervjuer 
Kontakter med försäkringsbolag togs i början av arbetet för att boka tid för 

intervjuerna. Kontakten med Länsförsäkringar, if och Trygg Hansa skedde via mejl 

och telefon. Bokning av intervjuerna hade sina svårigheter eftersom personalen hos 

försäkringsbolagen hade svårt att hitta tid. Teknikansvarige på respektive 

försäkringsbolag intervjuades. Samtliga intervjuer utfördes på deras kontor i 

Göteborg. Intervjuerna med försäkringsbolagen utgick från 6 öppna frågor.  

Följande frågor ställdes till försäkringsbolagen: 

 Vilken vattenskada förekommer mest? 

 Vilken vattenskada kostar mest? 

 Hur ser försäkringsbolagen på trä-/ betongbyggnader? 

 Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader? 

 Vilka som värderar skadan?  

 Finns det någon skillnad på krav på gamla respektive nya byggnader 

när det gäller försäkring? 

Tanken från början var att endast intervjua försäkringsbolagen för att kunna 

begränsa studien. För att vidga studien till fler aktörer kontaktades fastighetsägare 

för att få mer information om också deras attityder och erfarenheter av vattenskador 

av olika typ och i olika byggsystem. I början låg urvalet av fastighetsägare på 

Videum (Växjö), Withalabostäder (Vetlanda), Riksbyggen (Göteborg). Syftet var 

studera några av deras vattenskador mer i detalj för att kunna beskriva dem, men på 

grund av tidsbrist för Withalabostäders och Riksbyggens personal intervjuades 

Heimstaden i Vetlanda istället. Intervjuerna med fastighetsägare utfördes på 

respektive ort där fastighetsägarnas kontor befinner sig. Intervjuerna inleddes med 

att bakgrunden till studien rörande vattenskador beskrevs därefter ställdes följande 

frågor till respektive fastighetsägare: 

 När uppfördes den aktuella byggnaden? 

 Vad har byggnaden för stommaterial?  

 Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 

 Vilka åtgärder gjordes motvattenskadan? 

 Vad kostade det att åtgärda vattenskadan?  
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 Ersatte försäkringsbolaget er för vattenskadan?   

 

Ytterligare ett steg gjordes för att samla in mer data genom att också intervjua en 

entreprenör. I detta fall valdes att intervjua NCC som är en av marknadens största 

aktörer. Intervjun skedde via telefon och följande frågor ställdes: 

 

 Vilken vattenskada förekommer mest? 

 Vilken vattenskada kostar mest? 

 Hur ser entreprenören på trä-/ betongbyggnader? Positivt? Fler 

betongbyggnader istället? 

 Vilka som värderar skadan? 

 Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader? 

Frågorna sändes per mail till inervjuobjektet före intervjuerna och svaren 

antecknades för hand och via ljudinspelning. Svaren transkriberades därefter samma 

dag till wordformat. Ljudinspelningar gjordes vid några av intervjuerna för att ge ett 

bra grund för den efterföljande bearbetningen. De svar som studenterna beskriver 

nedan från intervjuerna är inte alltid bokstavliga svar från respondenterna. 

Informationen från intervjuerna sammanställdes till ett resultat som analyserades. 

 

4.3 Fallstudier 
För att studera konsekvenser av vattenskador i olika typer av konstruktioner 

analyserades fem ”typkonstruktioner” baserat på de fakta som inhämtats i 

litteraturstudien. Det är fem vanliga konstruktionslösningar för betong- och 

trästommar, typlösningar (Erlandsson et al. 2018). För att studera effekten används 

ett fiktivt scenario på en vattenskada, där de olika lösningarna jämförs, där en 

maskin i ett kök börjar läcka så att vatten rinner ut på golvet.  

 

Tabell 2. Fem ”typlösningar” för betong-och trästommar (bilder från Sveriges byggindustrier). 

Fall 1. 

Platsgjuten 

betongstomme 

med kvarsittande 

form 

 



 

17 

 

Fall 2. 

Platsgjuten 

betongstomme 

med lätta 

utfacknings-

väggar 

 
Fall 3. 

Prefabricerad 

betongstomme 

 

Fall 4. 

Volymelement i 

trä 
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Fall .5 

Massiv stomme i 

KL-trä 
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5 Resultat och analys av fallstudier och intervjuer 

5.1 Fallstudier – olika typlösningar 
För att studera hur utläckande vatten påverkar olika konstruktioner analyserades fem 

”typlösningar” med betong eller trästomme för ett fall med utläckande vatten från 

diskmaskin i ett kök. Lösningarna är fem konstruktionstyper som använts som 

typlösningar i en jämförande LCA studie (Erlandsson et al. 2018). Utläckande 

vatten från diskmaskin innebär en relativt stor vattenmängd (20-25 liter) som rinner 

ut ovanpå på övergolvet. Det är en skada där vattenläckan sannolikt kommer att 

upptäckas inom något dygn.  

 Platsgjuten betongstomme med kvarsittande form (VST).  

Typlösningen består av platsgjutna inner- och ytterväggar i kvarsittande form av 

cementbundna skivor och platsgjutna bjälklag på plattbärlag. Väggarna inifrån 

består av cementbunden skiva, armerad betong, cementbunden skiva, EPS isolering 

och putsnät med puts. Bjälklaget består av parkett, platsgjuten betong och 

plattbärlag i armerad betong. Konstruktionslösningen visas i figur 8. 

 

 

Figur 8. Platsgjuten betongstomme med kvarsittande form (Erlandsson et al. 2018). 

Vad händer om det rinner ut vatten på golvet i denna konstruktion? 

Parkettgolvet blir blött, vattnet kommer att sprida sig under parketten och sprida sig 

ner i betongskivan som blir fuktmättad. Om spridningen av vatten stoppas i detta 

skede så kommer reparationen att bestå i att riva upp parkettgolvet som sannolikt är 

förstört och ställa dit en avfuktare under ett antal veckor för att få ner fukthalten i 

betongen. Om vattnet får stå ett tag så kommer det att sprida sig ut i väggar och 
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andra rum, eventuellt också leta sig igenom betongen till lägenheten nedan som då 

också kommer att behöva avfuktas. 

 Platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar.  

Bärande innerväggar och bjälklag är platsgjutna i betong. Däremot ytterväggarna är 

byggda av lätta utfackningsväggar med reglar av trä eller plåt samt bärande 

stålpelare integrerade i fasad. Utfackningsväggarna består av gipsskiva, antingen 

träreglar eller stålreglar med mellanliggande stenullsisolering, ångspärr, 

glasullsisolering, vindsskyddsskiva, stenullsskiva, luftspalt, putsbärare och puts. 

Bjälklaget består av parkett, platsgjuten betong och plattbjälklag i armerad betong. 

Konstruktionslösningen visas i figur 9.  

 

 

Figur 9. Platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar (Erlandsson et al. 2018). 

Vad händer om det rinner ut vatten på golvet i denna konstruktion? 

Det händer exakt samma som i den förgående konstruktionslösning, eftersom 

bjälklaget består av samma material. Om spridningen av vatten stoppas i detta skede 

så kommer reparationen att bestå i att riva upp parkettgolvet som sannolikt är 

förstört och ställa dit en avfuktare under ett antal veckor för att få ner fukthalten i 

betongen. Om vattnet får stå ett tag så kommer det att sprida sig ut i väggar och 

andra rum, eventuellt också leta sig igenom betongen till lägenheten nedan som då 

också kommer att behöva avfuktas. Kommer vattnet ut till yttervägg kommer 

gipsskivan och ev träreglar att bli uppfuktade och kan behöva bytas ut. 

 

 Prefabricerad betongstomme 

Prefabricerad betongstomme där ytterväggarna består av en innerskiva i armerad 

betong, Kooltherm isolering, stenullsskiva och puts. Bjälklaget består av parkett, 
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spånskiva, uppreglat Granabgolv på ett håldäck i betong. Konstruktionslösningen 

visas i figur 10.  

 

Figur 10. Prefabricerad betongstomme (Erlandsson et al. 2018). 

 

Vad händer om det rinner ut vatten på golvet i denna konstruktion? 

Parkettgolvet blir blött, vattnet kommer att gå igenom spånskiva och hamnar under 

det uppreglade Granabgolvet. Därefter kommer vattnet att sprida sig ner i 

betongskivan som blir fuktmättad. Om spridningen av vatten stoppas i detta skede 

så kommer reparationen att bestå i att riva upp parkettgolvet, spånskiva ovan 

reglarna i Granabgolvet som sannolikt är förstörda och ställa dit en avfuktare under 

ett antal veckor för att få ner fukthalten i betongen. 

Om vattnet får stå under lång tid så kommer det att sprida sig ut i väggar och andra 

rum, eventuellt också leta sig genom betongen till lägenheten nedan som då också 

kommer att behöva avfuktas. 

 Prefabricerade volymelement i trä  

Prefabricerade volymelement i trä där ytterväggarna är byggda av brandgipsskivor, 

ångspärr, dubbla skivor av träregelstomme med mellanliggande stenullsisolering 

samt vindsskyddsskiva, stenullskiva och puts. Bjälklaget är uppbyggt av parkett, 

gipsskiva, spånskiva, trästomme med mellanliggande stenullsisolering, sylomerlister 

för ljuddämpning, luftspalt, trästomme med mellanliggande glasullsisolering och 

brandgipsskivor. Konstruktionslösningen visas i figur 12. 
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Figur 11. Volymelement i trä (Erlandsson et al. 2018) 

Vad händer om det rinner ut vatten på golvet i denna konstruktion? 

Denna konstruktionslösning liknar i stort sett den förgående. Vattnet kommer att 

sprida sig på samma sätt som i den förgående konstruktionslösning och ger samma 

konsekvenser.  

 Massiv stomme i KL-trä där bärande innerväggar består av KL-trä.  

Ytterväggarna består av brandgipsskivor, KL-trästomme, ångspärr, träreglar med 

mellanliggande stenullsisolering, stenullsskiva, stående läkt, lättcementskiva och 

puts. Bjälklaget är uppbyggt av parkett, gipsskivor, spånskiva, uppreglat 

Granabgolv med mellanliggande stenullsisolering, sylomerlister för ljuddämpning, 

KL-trästomme och brandgipsskivor. Konstruktionslösningen visas i figur 11. 
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Figur 12. Massiv stomme i KL- Trä (Erlandsson et al. 2018). 

Vad händer om det rinner ut vatten på golvet i denna konstruktion? 

Parkettgolvet blir blött, vattnet kommer att gå igenom parkettgolvet och hamna 

ovanpå KL-träbjälklaget. Om vattenläckaget i det läget stoppas så kommer att man 

behöva riva upp parkettgolvet, gipsskivan och spånskivan som är fuktskadade 

sannolikt behöver man också att ta bort isoleringen. Därunder kommer KL-

träbjälklaget att vara fuktigt och man måste torka ut detta med hjälp av avfuktare. 

Därefter kan man bygga upp golvkonstruktionen igen. Om vattnet får stå ett tag så 

kommer det att sprida sig ut i väggar och andra rum, eventuellt också leta sig ner till 

lägenheten under genom skarvar mellan KL-träskivorna vilket gör att man kanske 

måste riva upp innertaket och avfukta även där. 

 

 Analys av samtliga konstruktionslösningar  

Analysen av samtliga fall visar att upptäcks skadan i ett tidigt skede (någon/några 

dagar) så kommer endast ytskikten att vara skadade och behöva bytas ut. Detta gör 

att skillnaden mellan olika typer av stomsystem är begränsad i detta fall. För en 

vattenskada som får pågå under längre tid så kommer skadornas omfattning att vara 

beroende på hur långt vattnet sprider sig. En vattenskada som pågår under lång tid 

kan innebära rötskador i samtliga organiska material vilket kan ge en skillnad i 

mängden material som måste bytas ut efter en vattenskada. Tiden för uttorkning av 

de olika ingående materialen kan också variera beroende på materialens förmåga att 

avge fukt. 

Det är viktigt att undersöka vattenskadan när den upptäcks för att kunna bedöma 

skadans orsak och omfattning och resultatet av bedömningen sammanställs därefter 

och skickas vidare till brukare/fastighetsägare och till försäkringsbolaget. Att utreda 
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om mögel- eller svampangrepp har bildats i konstruktions inre delar är minst lika 

viktigt för att kunna begränsa skadan och ge förslag hur skadan kan åtgärdas 

(Skadeteknik 2019). En vattenskada kan åtgärdas på fler olika sätt beroende på 

skalan av skadan, till exempel torkning och avfuktning, rivning och återställning 

eller flera andra åtgärder som är lämpliga (Eniko 2016). 
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5.2 Intervjuer med försäkringsbolagen 
Intervjuerna med försäkringsbolagen gjordes för att undersöka deras attityder till 

vattenskador och om de gjorde någon skillnad på försäkringspremie för olika typer 

av byggsystem. 

 Resultat av intervju med Länsförsäkringar  

 

1. Vilken vattenskada förekommer mest? 

Vattenskada i badrum är den mest förekommande skadan i Sverige. Många 

badrum drabbas av vattenskador på grund av dåliga och gamla rör. 

Vattenskada i köket började öka nu eftersom det tillkommer fler 

vattenanslutna maskiner såsom ismaskiner och diskmaskiner.  

 

2. Vilken vattenskada kostar mest? 

Badrum är dyrast eftersom man brukar renovera allt då.  

 

3. Hur ser försäkringsbolagen på trä-/ betongbyggnader? 

Positiva tankar angående träbyggnader. Hoppet på fler träbyggnader finns 

hos försäkringsbolagen. De är inte alls negativa eftersom de tycker att 

tekniken för att minimera risken för vattenskador i träbyggnader utvecklas 

och att det forskas en hel del. 

 

4. Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader? 

Ja. Det är ingen skillnad. Stommateralet spelar ingen roll för bolaget. 

 

5. Vilka som värderar skadan?  

Det finns över 100 besiktningsmän i varje län. De är experter på området. 

De åker till respektive byggnad och inspekterar och skriver en rapport om 

hur allvarlig skadan är. 

 

6. Finns det någon skillnad på krav på gamla respektive nya byggnader 

när det gäller försäkring? 

Ålder på byggnad spelar inte så stor roll. Däremot ålder på rör är en stor 

faktor. Rör och badrum som är 30 år gamla är avskrivna hos försäkrings-

bolaget och ingen ersättning fås vid en vattenskada   

 

 Resultat av intervjun med Trygg Hansa  

 

1. Vilken skada förekommer mest? 

Badrum är det mest hotade området i en byggnad på grund av att där finns 

många olika vattenanslutna rör. Det förekommer många vattenskador i 

badrum. Därefter kommer kök och andra platser.  

 

2. Vilken vattenskada kostar mest? 

Badrum är dyrast för att kakel och allt porslin och maskiner brukar bytas ut. 
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3. Hur ser försäkringsbolagen på trä-/ betongbyggnader? 

Inga negativa tankar rörande träbyggnader. Tekniken och byggandet 

utvecklas vilket leder till att risken för vattenskador kan minskas både för 

trä- och betongbyggnader.  

 

4. Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader? 

Ingen skillnad alls. Ålder och skick är de största faktorerna som tas hänsyn 

till. 

 

5. Vilka som värderar skadan? 

Egna besiktningsmän men ibland anlitas andra firmor beroende på skada 

och område. 

 

6. Finns det någon skillnad på krav på gamla respektive nya byggnader 

när det gäller försäkring? 

Ålder på respektive utrymme och rör är viktigast. Badrum som är 25 år 

gamla är avskrivna hos försäkringsbolaget.  

 

 Resultat av intervjun med if 

 

1. Vilken skada förekommer mest? 

Vattenskador i badrum och kök förekommer mest. Vattenskador orsakade 

av rör förekommer mest i badrum. Läckande diskmaskin eller andra 

vattenanslutna vitvaror är orsakerna bakom vattenskador i kök.  

 

2. Vilken vattenskada kostar mest? 

Än idag så är det badrum som är dyraste att reparera.  

 

3. Hur ser försäkringsbolagen på trä-/ betongbyggnader? 

Märker inga större skillnader mellan träbyggnader och betongbyggnader. 

Stommaterialet är inte den största faktorn bakom vattenskador utan 

tekniken.  

 

4. Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader? 

Ja. Som sagt stommaterialet är inte avgörande utan åldern på rören och 

området. 

 

5. Vilka som värderar skadan? 

Egna besiktningsmän men ibland anlitas andra firmor beroende på skada, 

län och område. 

 

6. Finns det någon skillnad på krav på gamla respektive nya byggnader 

när det gäller försäkring? 
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Ålder på respektive område och rör är viktigast. Badrum som är 25 år gamla 

är avskrivna hos försäkringsbolaget.  

 Analys av samtliga intervjuer med försäkringsbolagen 

Enligt en rapport från Vattenskadecentrum (2017) var badrum och kök de utrymmen 

som var mest förkommande när det gäller vattenskador. Utifrån de intervjuade 

representanterna för försäkringsbolagen överensstämmer detta med deras 

uppfattning. Enligt intervjuerna och statistiken stämmer det att vattenskador i köket 

har ökat med tiden eftersom vattenanslutna maskiner förekommer allt mer i dagens 

samhälle.  

Badrum är dyrast att reparera enligt intervjuerna med respektive försäkringsbolag 

och det kan bero på materialkostnaderna och tekniken för utförandet. Enligt 

försäkringsbolagen spelar stommaterial inte någon roll. Ålder på byggnaden spelar 

däremot en stor roll för försäkringsbolagen. De gör åldersavdrag på kostnaden för 

reparationen med hjälp av tabeller. Det leder till att villkor och ersättning för nya 

respektive gamla byggnader skiljer sig åt och är betydande.  

Enligt Skadetekniks hemsida är det viktigt att vattenskador värderas av 

besiktningsmän och åtgärdas så fort som möjligt för att skydda folkhälsan och de 

bärande delarna av byggnaden. Detta förespråkas även av Berry et al. (2015) som 

har skrivit artikeln Suggested guidelines for remediation of damage from sewage 

backflow into buildings att upptäckten och åtgärden är viktigare än stommaterialet. 

Sammanfattningsvis var intervjuerna samstämmiga. Försäkringsbolagen gör ingen 

skillnad på försäkringspremie beroende på stommaterial. De ser fram emot att det 

byggs flera träbyggnader för att teknik och kunskaper kring lösningar för att öka 

säkerheten mot vattenskador ökar och att detaljlösningarna runt maskiner, rör och 

tätskikt är viktigare än materialet i stommen. 
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5.3 Intervjuer med fastighetsägare  
För att undersöka några verkliga vattenskador genomfördes intervjuer med några 

fastighetsägare om vattenskador som inträffat i deras fastigheter.   

 Beskrivning av vattenskada i Delta huset 

 

1. När uppfördes byggnaden? 

Delta huset uppfördes år 2006. 

 

2. Vad har byggnaden för stommaterial?  

Byggnaden har en stålstomme med betongbjälklag. 

 

3. Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 

År 2009 blev SVT byggnaden i Växjö vattenskadad. SOS Videums jour 

larmade om hög temperatur i en serverhall. När jourpersonalen var på plats 

påbörjades felsökning och det konstaterades att orsaken var att en 

anslutning till ett kylbatteri gått sönder ovan undertaket i SVT:s lokaler och 

orsakat ett vattenläckage. Samma dag konstaterades att större delen av 

SVT:s redaktionsdel på plan 1 i hus 05 (SVT) var översvämmad, se figur 

13. När skadan analyserades kunde man konstatera att den flexislang som 

ansluter mot kylbaffeln hade rostat sönder, se figur 14. En trolig orsak till 

detta var att det bildats kondens på kopplingen i kylbaffeln som sedan runnit 

ner i isoleringen och orsakat att vatten blivit stående där med rostangrepp 

som följd. Fastighetsägaren kontaktade då entreprenören som snabbt 

konstaterade att ca hälften av anslutningsslangarna mot kylbafflarna i 

byggnaden var galvaniserade och hälften i rostfritt utförande. 

 

Figur 13. Vattenskada angrepp på undertaket (med tillstånd av Patrik Hjelm). 
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Figur 14. Flexislangen i undertaket hade rostat sönder (med tillstånd av Patrik Hjelm). 

4. Vilka åtgärder gjordes för vattenskador? 

Jouren larmade räddningstjänsten som snabbt var på plats för att pumpa ut 

vattnet. Det var då några centimeter djupt med vatten i ungefär halva 

markplanet i byggnaden samt vatten på ytterligare 100–150 kvm av 

källaren. Vid detta tillfälle kontaktades även försäkringsbolag som snabbt 

fick fram ett avfuktning- och saneringsföretag med torkutrustning och 

vattendammsugare för att påbörja uttorkningen, se figur 15. Avfuktning tog 

cirka 6 veckor. Vissa väggar och material revs ner för att torkas och vissa 

kasserades för att de var allvarligt vattenskadade.  

Entrepenören bytte ut samtliga slangar i kylbatterierna i byggnaden mot 

rostfria för att detta inte skulle kunna upprepas. Vidare utfördes 

ombyggnaden utan isolering av flexislangen eftersom systemet har en 

daggpunktsreglering som gör att kondens kan bildas. Av utbytt material 

kunde man konstatera att ett stort antal hade rostangrepp och några var i så 

illa skick att dessa riskerade att spricka omgående. Videum har hela tiden 

ansett att entreprenören varit ansvarig för skadan. 
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Figur 15. Uttorkning av Delta huset (med tillstånd av Patrik Hjelm). 

 

5. Vad kostade att åtgärda vattenskadan?  

Arbetets kostnader hamnade på ca 377 000 kr.  

 

6. Ersatte försäkringsbolaget vattenskadan?   

Uppenbarligen har entreprenören vetat om risken eftersom hälften av 

slangarna var i rostfritt material, vilket säkerligen var avsikten att samtligt 

slangar skulle vara. Videum har efter skadan fört samtal med entreprenören 

om reglering av Videums kostnader för återställning av lokalen. 

Entreprenören fick stå för åtgärdskostnaderna. De har sedan i sin tur fått 

ersättning av länsförsäkringar som stod för ansvarsförsäkringen för 

entreprenören. 

 

 Analys av vattenskada i Delta huset 

Rapporten från Vattenskadecentrum visar att det är ledningssystem i byggnader som 

är den vanligaste orsaken till vattenskador. Detta visade sig vara orsaken i Delta 

huset när vattenskadan upptäcktes. Vattnet och fukten penetrerade undertaket i 

byggnaden genom bristerna i konstruktionen och detta betonades även av Kramer et 

al. (2015). I en annan tidskriftsartikel skriver Hammer och Nunez (2014) att 

närvaron av fuktskador är orsaken till stora bekymmer med luftkvalitén inomhus 

och det var en av anledningarna till att vattenskadan i Delta huset åtgärdades så 

snabbt som möjligt. 

Försäkringbolaget ersatte fastighetsägaren med en viss summa. Detta 

överensstämmer med Konsumenternas (2015) hemsida som beskriver att 
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fastighetsägare har rätt till att få ersättning från försäkringen för vattenskador när 

skadan uppstår på grund av vatten har läckt ut ur ledningssystem. Liknande 

vattenskador som uppstår kostar både försäkringbolagen och fastighetsägare mycket 

pengar.  

På Konsumenternas hemsida skrevs det att försäkringsbolagen gör ålderavdrag på 

installationer som har drabbats av vattenskador. I detta fall visste inte 

fastighetsägare vem av entrepenören eller försäkringsbolaget som skulle betala den 

största summan eftersom det var ett materialfel från första början.  

Svensk Betong skriver att betong är ett fukttåligt byggmaterial. Fuktproblem uppstår 

när fuktig betong kommer direkt i kontakt med andra fuktkänsliga byggmaterial och 

det överensstämmer med Delta-husets fall. Konstruktionen som var av betong 

visade inga tecken på fuktskador men när slangen rostade sönder och droppade på 

undertaket som inte var av ett fukttåligt material visade materialet tecken på 

vattenskador, se figur 13.  

 Beskrivning av vattenskada i M-huset 2014 

 

1. När uppfördes byggnaden? 

M-huset som är del av Linnéuniversitetet uppfördes år 2002. 

 

2. Vad har byggnaden för stommaterial?  

Huset har trästomme och träbjälklag. Takkonstruktionen är ett låglutande 

tak täckt med PVC-duk och däröver ett grönt tak (sedum). 

 

3. Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 

M-husets tak har läckt alltsedan byggnaden var färdigställd. Vatten kom in 

under regnväder och vatten droppar ner på bland annat trägolven. År 2014 

revs yttertaket på M-huset ner på grund av läckande tak. Läckaget hade då 

pågått under en längre period och det medförde bland annat mögel på 

trägolvet, se figur 16. Fastighetsägaren trodde att det var PVC- duken som 

hade gått sönder och gjorde att det läckte igenom. Taket var klätt med 0,5 

mm tjock PVC duk före renovering. 
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Figur 16. Mögel på trägolvet (med tillstånd av Åke Tyberg). 

4. Vilka åtgärder gjordes för vattenskador? 

I första steget åtgärdades taket. Efter rivning av yttertaket, lades en annan 

typ av duk som var tjockare och kraftigare. Det gröna taket togs bort helt för 

att minimera risken att få vattenskador igen. Därefter lades makadam på 

golvet på delar av detta för att underlätta avfuktning av betongplattan. Då 

betonggolvet var uttorkat återställdes trägolvet igen. 

 

 

 

Figur 17. Makadam istället för trägolv under renoveringen (med tillstånd av Åke Tyberg). 

 

5. Vad kostade att åtgärda vattenskadan?  
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Representanten för fastighetsägaren hade ingen kännedom om kostnader för 

åtgärder.  

 

6. Betalade försäkringsbolaget för respektive vattenskada?   

Eftersom det var svårt att bevisa att det var entreprenörens fel under 

utförande som ledde till vattenskadan, fick fastighetsägaren stå för alla 

kostnader för reparationen. Försäkringbolaget stod inte för någonting 

eftersom de enligt sina villkor inte står för utförandefel och vatten som 

kommer utifrån.  

 Analys av vattenskada i M-Huset 2014 

Golvet i M-huset har utsattes för mycket vatten och enligt Aquademica (2018) kan 

material som utsätts för mycket vatten få mögelskador. Taket läckte under en längre 

period och ledde till mögel på golvet. Det skrivs på Konsumenternas (2015) 

hemsida att vissa vattenskador såsom om vatten rinner in genom yttertak och bidrar 

till allvarliga skador kan fastighetsägaren få en ersättning av någon enstaka 

försäkring, men på grund av att det saknade tillräckliga bevis för försäkringsbolaget 

ledde det till att fastighetsägaren inte fick någon ersätting. 

 

 Beskrivning av vattenskada i M-huset 2018 

 

1. När uppfördes byggnaden? 

M-huset som är en del av Linnéuniversitetet uppfördes år 2002. 

 

2. Vad har byggnaden för stommaterial?  

Huset har trästomme och träbjälklag. 

 

3. Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 

Vattenskadan var på grund av ett läckage vid anslutning av taksarg i takfot. 

 

4. Vilka åtgärder gjordes för vattenskador? 

Fastighetsägaren fattade beslut om att taket skulle läggas om av takläggare. 

Även några av ytterväggar frilades och delar av det berörda rummet 

avfuktades, se figur 18. Avfuktningen tog cirka sex veckor. 
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Figur18. Åtgärder för skadade ytterväggar (med tillstånd av Patrik Hejlm). 

5. Vad kostade att åtgärda vattenskadan?  

Representanten för fastighetsägaren hade ingen kännedom om kostnader för 

åtgärder.  

 

6. Betalade försäkringsbolaget för respektive vattenskada?   

Inga uppgifter om försäkringsbolagets ersättning finns. 

 

  Analys av vattenskada i M- huset 2018 

Orsaken till vattenskadan som har uppstått i M-huset år 2018 var läckaget vid 

anslutning av taksarg i takfot. Vattenskadecentrum har visat i statistiken att de flesta 

vattenskador som uppstår är på grund av läckage i rörsystem, vilket stämmer med 

resultatet som har fåtts av intervjun med fastighetsägaren. Efter besiktningen av 

skadan har fastighetsägaren fattat beslut att hela taket skulle läggasom av takläggare 

samt att vissa rum skulle avfuktas. Vattenskada kan åtgärdas genom avfuktning eller 

rivning och återställning enligt Eniko (2016). Dessa åtgärder har genomförts i M-

huset. 

 Beskrivning av vattenskada i N-huset 

 

1. När uppfördes byggnaden? 

N-huset som också är en del av Linnéuniversitetet byggdes år 2011. 

 

2. Vad har byggnaden för stommaterial?  

Huset har trästomme och träbjälklag. 

 

3. Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 
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Huset fick en vattenskada år 2018. Vatten har runnit ut på golvet vid en 

kaffemaskin. Vattenskador har uppstått i golv och vägg jämte köket. Vatten 

har fortsatt ned i bjälklaget och droppat ned på undertaket och skadat 

takplattor i bottenvåningen. Skador konstaterades i vägg till kontor under 

köket. Inga synliga mikrobiella skador på området kunde upptäckas. 

 

4. Vilka åtgärder gjordes för vattenskador? 

Vattenskadan åtgärdades genom att skära upp golvmattan och vika upp den 

och sätta dit en avfuktare. I kontor på nedre plan skars väggen upp nedtill 

för att få ut vattnet. Efter utrivning kontrollerades och avfuktades den 

skadade konstruktionen. Avfuktning krävde cirka fyra veckor. Efter 

avfuktning fick den skadade väggen och mattan tillbaka sin funktion.  

 

5. Vad kostade att åtgärda vattenskadan?  

Representanten för fastighetsägaren hade ingen kännedom om kostnader för 

åtgärderna.  

 

6. Betalade försäkringsbolaget för respektive vattenskada?   

Fastighetsägaren fick ersättning av försäkringsbolaget. 

 Analys av vattenskada i N-huset 

Enligt Enikos hemsida (2016) kan en vattenskada åtgärdas på flera olika sätt. 

Vattenskadan som uppstod i N-huset åtgärdades med avfuktning och rivning. 

Fastighetsägare kontrollerade konstruktionen och kom fram till hur allvarlig skadan 

var. Det överensstämmer med vad Skadetekniks hemsida har föreslår. De påstår att 

utreda om mögel- eller svampangrepp har bildats i konstruktions inre delar är minst 

lika viktigt för att kunna begränsa skadan och ge förslag om hur skadan kan 

åtgärdas.  

 Beskrivning av vattenskada i en lägenhet i Vetlanda 

 

1. När uppfördes byggnaden? 

Lägenheten i Vetlanda byggdes i slutet av 1900-talet. 

 

2. Vad har byggnaden för stommaterial?  

Lägenhetens bjälklag och bärande väggar är i betong. 

 

3. Vad var orsaken bakom vattenskadan i betong- respektive 

träbyggnaden? 

Fastighetsägaren fick riva ner nästan hela lägenheten för några år sedan på 

grund av en allvarlig vattenskada. Orsaken till vattenskadan var värmerören 

som läckte under en längre tid. Vattnet kröp in hela vägen i väggens 

konstruktion. 

4. Vilka åtgärder gjordes för vattenskador? 
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De bärande elementen var allvarligt skadade och kunde inte räddas genom 

uttorkning eller andra tekniska lösningar. De fick rivas ner och bygga upp 

med nya element. 

 

5. Vad kostade att åtgärda vattenskadan?  

Åtgärden kostade fastighetsägaren över 400 000kr. 

 

6. Betalade försäkringsbolaget för respektive vattenskada?   

Fastighetsägaren begärde ingen ersättning av försäkringsbolagen eftersom 

självrisken var hög och de visste redan att de inte kommer få så stora 

summor av försäkringsbolaget på grund av ålderavdraget.  

 Analys av vattenskada i en lägenhet i Vetlanda 

Enligt statistiken från vattenskadecentrum är ledningssystem största orsaken till 

vattenskador som inträffar byggnader. Utifrån intervjun med Anders Hjelmeby som 

är förvaltare för fastighetsägaren framkom att vattenskadan som inträffades i 

lägenheten var orsakad av läckage i värmerör. Orsaken till vattenskadan stämmer 

överens med den teoretiska statistiken från Vattenskadecentrum (2017). Lägenheten 

i Vetlanda kostade fastighetsägaren ca 400 000 kr att renovera vilket påvisar att 

vattenskador är kostsamma vilket också påpekas i artikeln Vattenskador för flera 

miljarder (Fredriksson 2016). Molin (2004) påstår att vatten kan ge korrosion på 

armeringen, detta förstör armeringen och kommer att försvaga 

betongkonstruktionen. Eventuellt var det därför fastighetsägaren fick riva ner hela 

lägenheten för att renovera den.  

5.4 Analys av samtliga fallstudier 
Utifrån resultatet av samtliga fallstudien kan en jämförelse göras mellan de olika 

fallen. Det finns inte något samband mellan orsaken till skada och stommaterial och 

detta förstärks med att fallen som nämndes ovan inte visar något samband mellan 

orsaken till skada och stommaterial. Exempelvis var D-husets konstruktion inte 

anledningen till att en vattenskada uppstod utan det var på grund av 

installationsmaterialen. Åtgärder som gjordes var inspektion, borttagande av skadat 

material, uttorkning och därefter återställande. Kostnaderna är olika beroende på hur 

stor skadan är och hur länge den fick fortgå. Försäkringsbolagen betalade ersättning 

beroende på skada och orsakan till skada. Försäkringsbolaget betalde inte för skador 

som orsakades på grund av utförandefel eller vatten som kommer utifrån. Det är 

väldigt få av dessa vattenskador som täcks av ersättning frånförsäkringbolagen, 

endast ett av alla de fall som beskrevs ovan här täcks av försäkringen. 

Flertalet av vattenskadorna orsakades av vatten som läckt in utifrån, dessa skador 

pågår under lång tid innan de upptäcks. Det är också svårt att hitta källan till läckage 

och gör att stora delar av den yttre konstruktionen kan behöva rivas för att man ska 

kunna få stopp på den (se M-husets läckor). Övriga vattenskador i de fall vi gått 

igenom orsakades av läckande rör. I de fall då dessa varit synliga har läckaget 

kunnat upptäckas snabbt och då åtgärdas snabbt med relativt små kostnader. 

Vattenskadan i Vetlanda var värre då den var osynlig och relativt liten och kunde 

pågå under lång tid. I samtliga fall är fastighetsägarna överens om att stommaterialet 

har liten betydelse utan det viktiga är hur fort skadan upptäcks. 
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5.5 Intervjuer med entreprenör 
Då intervjun skede med entreprenören så ligger en stor del av fokus för svaren på 

vattenskador under byggtiden vilken är entreprenörens ansvarsområde. 

 Resultat av intervju med NCC 

 

1. Vilken vattenskada förekommer mest? 

Vattenskador som förekommer mest under utförandet är utläckande vatten 

under driftsättning av trycksatta system. Sprinkler eller andra vattenanslutna 

driftledningar utsätts för högt tryck eller överdimensionerat tryck under ett 

testskede vilket leder till att ledningarna kan brista och ge vattenskador. Vatten 

från regn orsakar också vattenskador och kan ge mikrobiell tillväxt under 

byggtiden. 

2. Vilken vattenskada kostar mest? 

Vattenskador orsakade av regn eller driftsättning av ledningar kostar mycket 

och dessa kostnader får entreprenören stå för. Den intervjuade personen 

betonade att träbyggnader brukar kosta mer än en betongbyggnad att återställa 

efter en vattenskada eftersom träbyggnader brukar ha bjälklag med 

flerskiktskonstruktioner som är svåra att torka ur. Ibland behöver vissa av 

skikten i konstruktionen kasseras för att de är allvarligt vattenskadade.  

3. Hur ser entreprenören på trä-/ betongbyggnader? Positivt? Fler 

betongbyggnader istället? 

NCC bygger mest i betong idag eftersom det är det fortfarande kräver nya 

kunskaper och är kostsammare att bygga i trä. Dock ser de fram emot att bygga 

flera byggnader i trä i framtiden eftersom tekniken för utförandet utvecklas.  

4. Vilka som värderar skadan? 

NCC har egna skadeutredare som värderar skadan. En skadeanalys tas fram, där 

det står bland annat hur svårt skadat området är, kostnader och vilka åtgärder 

det finns att välja på. 

5. Är det lika stora krav på trä som betongbyggnader?  

NCC betonade att krav på utförande skiljer sig mellan trä- och betongbyggnader 

för högre byggnader. Det beror på att när en byggnad med betongstomme blir 

vattenskadad högst upp stannar vattnet där det kommer in. Det sprider sig inte 

lika snabbt som i en träbyggnad. Det är lättare att avfukta en betongbyggnad 

eftersom den endast brukar ha bjälklag och golv. Till skillnad från träbyggnader 

som brukar ha övergolv och i vissa fall undertak. Därför kan det bli krångligare 

att bygga i trä. Det kräver mycket underhåll och kontroll under utförandet. En 

annan faktor som gör att NCC väljer främst att bygga i betong är ekonomi. En 

träbyggnad kräver väderskydd under utförande för att minska risken för 

vattenskador och mikrobiell tillväxt såsom svamp och mögel. Väderskydd kan 
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vara kostsamma, vilket leder till en ökad kostnad för bygget. Intervjupersonen 

påstod att bygga små byggnader i trä är rimligare än att bygga höga byggnader.  

 Analys av intervju med NCC 

Hammer och Nunez (2014) förtydligade i sin artikel att vattenskador som inträffar i 

en fastighet kan ge upphov till mikrobiell tillväxt. Entreprenörens uppfattning 

överstämde med det Hammer och Nunez skriver. Entreprenören betonade att vatten 

som tränger sig in under utförandet ofta orsakar mikrobiell tillväxt. Entreprenörens 

svar om de mest förekommande vattenskadorna överensstämmer med vad 

statistiken från Vattenskadecentrum (2017) visade. Enligt statistiken är skador på 

ledningssystem den mest förekommande vattenskadan och det betonade 

entreprenören med, att vattenskador orsakas vid driftsättning av rörsystemen.  

Entreprenören ansåg att det är lättare att bygga i betong eftersom betongbyggnader 

endast brukar ha ett skikt, bjälklag och troligtvis parkettgolv. Det är inte så många 

skikt som behöver rivas i betongbyggnader och detta gör åtgärder efter vattenskador 

under byggtid lättare. Enligt entreprenören är trä mer komplicerat att bygga 

eftersom det måste skyddas under utförandet så att byggnaden inte blir utsatt för 

regn under byggtiden. Byggnaden måste skyddas från mikrobiell påväxt och andra 

hotande organismer som orsakas av vattenskador.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel presenteras diskussionen kring teori, metod och resultat av studien.  

6.1 Teori och metod 
Om mer tid hade funnits hade det varit en stor fördel för studiens resultat. 

Studenterna hade kunnat leta efter fler försäkringsbolag, fastighetsägare och 

entreprenörer om de hade fått mer tid. Det hade varit intressant att undersöka flera 

andra aktörer för att få en bredare bild på ämnet. Det lades mycket energi och tid i 

början av arbetet för att söka relevanta och kvalitetsgranskade källor för att syftet 

och målet för studien inte var helt utrett. Om syfte och mål varit klarare från början 

hade det effektiviserat processen att söka de teoretiska utgångspunkterna.  

Nackdelen med metoden som användes för att samla in data för de teoretiska 

utgångspunkterna var att vissa hemsidor inte är pålitliga, därför var fem 

kvalitetsgranskade artiklar ett krav för examensarbete. Statistiken som användes i 

arbetet anses vara trovärdig med tanke på att Vattenskadecentrum har fått dessa 

resultat med hjälp av försäkringsbolagens rapporter. Dock finns det en del 

vattenskador som aldrig kommer fram till försäkringsbolagen. Vissa aktörer ber inte 

om ersättning och några sådana fall rapporteras i arbetet och detta leder till att 

statistiken inte omfattar alla vattenskador som förekommer. 

Tidfördelningen mellan sammanställning av intervjuer och resultat jämfört med 

tiden som lades på att söka teorin för studien var ojämn, då mycket tid lades på 

teorin. En bra tidfördelning hade varit att lika mycket tid lades på intervju och 

resultat som på teorin, eftersom resultat och intervjuer är väldigt viktiga delar av 

arbetet. Om mer tid lades på dessa delar, hade författarna haft mer tid för att 

analysera dessa delar ytterligare. 

De metoder som har används i arbetet anses vara relevanta. De fördjupade och breda 

teoretiska utgångpunkterna gav arbetet en grund för analysen av resultatet. 

Sammanställning av fakta från olika källor skapade inspiration till intervjufrågor. 

De intervjuer som genomfördes under arbetes gång hade som mål att samla in data 

för resultatet.  

Urvalet av försäkringsbolag betraktas som lyckat eftersom bolagen är de största i 

Sverige. Intervjufrågorna kunde ha formulerats om och på ett bättre sätt, om mer tid 

funnits tillgänglig. Det fanns flera faktorer som kunde påverka utfallet och svaren 

från intervjuerna. Hur intervjurespondenterna tolkade intervjufrågorna är en av 

faktorerna som påverkade utfallet. Andra metoder såsom enkätundersökning valdes 

bort i denna undersökning på grund av tidsbrist. 

6.2 Omfattning av vattenskador och olika aktörers attityd 
De litteraturstudier och interjuver som har gjorts inom ämnet har skapat möjligheten 

att ta fram ett väl genomarbetat resultat och analys. Resultatet kunde därefter 

genomföras och analyseras jämfört med teorin. De resultat som framkom av 

intervjuer och fallstudier stämde väl överens med den statistik och den litteratur som 

finns om ämnet. 
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Försäkringbolagen påstod att det mest förekommande området, där vattenskador 

uppstår är badrum och kök. Vattenskadorna som har nämnts i arbetet i Delta-, M-, 

och N- huset inträffade inte i kök eller badrum, utan de var i allmänna utrymmen. 

Dessa data stämmer således inte överens, orsaken är att ett flertal vattenskadorna är 

orsakade av vatten utifrån. Vattenskadan i Delta-huset var mycket intressant att 

studera. Att fel levererad sort ledningsrör kan orsaka en så stor vattenskada var 

oväntat, eftersom rören borde ha kontrollerats innan montering. 

Tidigare studier har visat att vattenskador i en byggnad kan ge upphov till mögel- 

och svamptillväxt. Fallstudierna för de olika byggnaderna som undersökts visade 

också på detta. Några av fallen som har nämnts i arbetet har fått mögeltillväxt på 

grund av vattenskador. Det var positivt att fastighetsägaren åtgärdade vattenskadan 

för att minimera mögeltillväxten, eftersom det påverkar människors hälsa negativt.   

Samtliga försäkringsbolag svarar att de inte gör någon skillnad mellan en betong- 

och trästomme när det gäller försäkringskostnader och villkor. Resultaten från 

intervjuerna med försäkringsbolagen stämde väl överens med de teoretiska 

utgångpunkterna.  

Att åldern på byggnaden spelar roll för försäkringsbolagen var förväntat, eftersom ju 

äldre en byggnad är desto mer underhåll behöver den. Äldre byggnader behöver 

underhåll och kontroll för att ingen vattenskada ska uppstå och därför måste vissa 

rör och ledningar bytas ut för att bevara byggnadens viktigaste element. Avstår man 

underhåll och medvetet ökar risken för vattenskador så kommer försäkringsbolagen 

heller inte att vilja täcka kostnaderna.  

NCC anser att bygga i trä är svårare och kostsammare främst på grund av 

kostnaderna för väderskydd under byggtiden. Bättre koll på byggutförande kan 

också minska riskerna att vattenskada uppstår. Om M-husets läckande tak upptäckts 

under utförandet hade fastighetsägaren inte behövt åtgärda skadan efteråt. Det tycks 

att en färdigbyggd byggnad måste besiktigas ordentligt för att minimera risken för 

vattenskador. Kostsamma åtgärder under byggutförandet och efter färdigställandet 

kan minskas genom att rätt material beställs och monteras rätt. Läckage och 

köldbryggor måste kontrolleras. Utrymmen som är riskerar att få vattenskador lätt 

såsom badrum och kök borde kontrolleras ännu oftare. Det är viktigt och bra att 

försäkringsbolag och andra företag skapar kunskapsrika rapporter och statistik för 

att uppmärksamma i vilka områden som vattenskador uppstår och hur de uppstår. Ju 

fler som är kunniga och vet faran desto mindre vattenskador kommer byggnader få i 

framtiden.   
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7 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är följande: 

- Badrum och kök är de mest förekommande områdena där vattenskador inträffar. 

Den mest förekommande orsaken till vattenskador i en byggnad är läckor på 

ledningssystem.  

- Omfattningen på vattenskador varierar beroende på hur lång tid det tar att 

upptäcka skadan.  

- Vattenskador som har pågått under en längre tid kan ge upphov till mikrobiell 

tillväxt.  

- Mögelpåväxt räknas som ett stort hot för folkhälsan och kan bidra till många 

sjukdomar. 

- Vattenskador är kostsamma både i betong- och träbyggnader. Kostnaderna beror 

på vilken typ av vattenskada det är, dess storlek och byggnadens volym snarare 

än vilket stommaterial som används. 

- Varken de intervjuade försäkringsbolagen eller fastighetsägarna ansåg att det 

var någon skillnad på risken för vattenskador i trä- eller betongbyggnader  

- En vattenskada kan åtgärdas genom avfuktning, torkning, rivning och 

återställning. Omfattningen beror på storleken på vattenskadan. 

- Ålder på byggnaden är viktig för försäkringsbolagen och det är lika höga krav 

för trä- och betongbyggnader när det gäller försäkring. 

- NCC anser att det fortfarande är krångligare att bygga i trä men byggbranschen 

ser fram emot att bygga fler träbyggnader i framtiden eftersom tekniken för 

utförandet utvecklas och det är miljövänligare.  
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