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Vattenskaderapporten 2020 lanseras idag:
Här sker vattenskadorna i svenska hem

Flest vattenskador, 35 procent, sker i köket, medan vattenskador orsakade av läckage från
ledningssystem minskar. Det är några av nyheterna i årets Vattenskaderapport, som lanseras idag.
Rapporten sammanfattar 32 000 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2020.
Av vattenskadorna i köket, orsakar vitvaror som kyl, frys och diskmaskin 64 procent av andelen
inrapporterade skador.
-

Vi ser en ökning av skador i kök, men exakt varför det är så, är svårt att säga; det kan bero på
att försäkringsbolagen i större utsträckning ersätter läckage från vitvaror, vilket gör att fler
skador inrapporteras. Men det kan också bero på att läckaget syns tydligare tack vare
plastunderläggen under vitvarorna, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för
Vattenskadecentrum.

Hela 93 respektive 82 procent av andelen vattenskador orsakade av diskmaskiner respektive kyl och
frys hade tätskikt i form av exempelvis en plastbalja under vitvaran. En intressant iakttagelse är att
vitvaror i kök – kyl, frys och diskmaskin som orsakar vattenläckage ofta är yngre än 10 år. Andelen
som är fem år eller yngre är så stor som 40 procent. Kyl och frys fortsätter att toppa listan över
vitvaror som orsakar flest vattenskador i köket.

Färre skador av ledningssystem och tätskikt
Även om 54 procent av alla vattenskador orsakas av läckande rör, minskar andelen stadigt. Läckage
från tätskikt, som står för 17 procent av andelen vattenskador, är i stort sett oförändrat. En anledning
är att branscherna har genomfört flera åtgärder, som nu börjar synas i statistiken.
-

De skador som orsakas av ledningssystem idag är framför allt på grund av ledningarnas ålder.
I takt med att husen från 1960-talet och tidigare får nya ledningar och nya, bättre tätskikt i
våtrum minskar också den här typen av vattenskador stadigt, säger Thomas Helmerson.

Vattenskaderapporten 2020 baseras på ett rekordstort underlag av inrapporterade skador. Det beror
framför allt på att försäkringsbolagen rapporterar in flera typer skador till den gemensamma
databasen. Tack vare det är resultatet i Vattenskaderapporten ännu mer tillförlitligt.
-

I år har vi valt att göra en rapport som sammanfattar samtlig statistik, samt en kortare
populärversion som är lite lättare att ta till sig, säger Thomas Helmerson.

Hela rapporten finns att läsa och ladda ner på www.vattenskadecentrum.se
Här sker vattenskadorna:
35 % Kök
26 % Bad/dusch
7 % Tvättstuga
5 % WC
27 Annat
Orsaker till vattenskador, totalt sett:
54 % Ledningssystem
29 % Utrustning
17 % tätskikt
Fakta om Byggkeramikrådet
Branschorganisation Byggkeramikrådet (BKR) bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas
Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR ska leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara
kunskapen från entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska området. Vår roll är också
att agera rådgivare och expert när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i
torra utrymmen. Våra Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum
ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av BKR:s verksamhet är
utbildning. Läs mer på www.bkr.se

