Vattenskador i Sverige 2020

Vattenskadecentrum

– en gemensam organisation mot vattenskador
Vattenskadecentrum är en sammanslutning av bransch
organisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för
att förhindra vattenskador. Varje år ger Vattenskadecentrum ut
Vattenskaderapporten, en rapport som baseras på försäkrings
bolagens inrapporterade vattenskador året innan. Den första
Vattenskaderapporten publicerades 1977 och sedan 2008 ges
den ut varje år. Tack vare kunskapen som rapporten ger, har en
rad åtgärder genomförts för att förbättra bygg- och bransch
regler, byggmetoder, material och utbildningar för dem som

arbetar i berörda branscher. På så sätt ska både antalet vatten
skador och kostnaderna för vattenskadorna sänkas på sikt.
Årets Vattenskaderapport finns både i en kortare
populärversion och en längre version med mer djuplodande
statistik. Du läser just nu den kortare populärversionen
Sprid gärna undersökningarna och använd gärna statistiken,
men hänvisa alltid till källan.

Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer:
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Siffror i fokus

32 110

54%

Vattenskador rapporterades 2020

Av skadorna orsakas av ledningssystem

10 år

35%

Så länge håller vitvarorna

Av vattenskador inträffar i köket

33

Rekordmycket statistik i årets rapport:

Här är risken för
vattenskador störst
Flest vattenskador inträffar i köket, men beror sällan på ledningsskador.
Det är några av slutsatserna i Vattenskaderapporten 2020, som baseras
på 32 110 inrapporterade vattenskador till försäkringsbolagen.
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Allmänt

Sammanfattning av årets rapport

Trenden med flest vattenskador i köket håller i sig
än 10 år. Diskmaskinerna fortsätter att toppa listan över
vitvaror som orsakar flest vattenskador i köket.

Branschregler har minskat vattenskador
För 15 år sedan var läckande rör och undermåliga tätskikt
stora anledningar till vattenskador i hus. Sedan dess har
branscherna genomfört flera åtgärder som nu börjar synas
i statistiken. De skador som orsakas av ledningssystem är
framför allt på grund av dess ålder. I takt med att husen från
1960-talet och tidigare får nya ledningar och nya, b
 ättre
tätskikt i våtrum minskar också vattenskadorna stadigt.

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.
Årets rapport baseras till största delen på skador i villor
och fritidshus. Det beror på att rapporteringen av vattenskador i flerbostadshus inte sker i samma datasystem och
därmed inte inläses automatiskt från försäkringsbolagen.
Det är en teknisk fråga som Vattenskadecentrum hoppas
kunna lösa till kommande års rapporter.

Ledningssystem

Årets Vattenskaderapport, som sammanfattar försäkringsbolagens inrapporterade skador under 2020, visar att trenden med flest vattenskador i köket håller i sig. I år märks
en tydlig trend i att antalet skador orsakade av kyl och frys
ökat. Exakt vad det beror på 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.
En intressant iakttagelse är att vitvaror i kök – kyl, frys
och diskmaskin – som orsakar vattenläckage ofta är yngre

Skadematerialet är indelat i tre skadetyper av olika karaktär:
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Utrustning

29%

Utrustning

Ledningssystem

Tätskikt i våtrum

17%

Tätskikt i våtrum
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Allmänt

Här sker vattenskadorna

Ledningssystem

26 procent av alla skador inträffar i bad– eller dusch
utrymmen. Orsakerna beror framför allt på skador i
tätskikt och ledningssystem.
I köket inträffar 35 procent av skadorna. Här är det framför
allt diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna.
Exempel på ”annat utrymme” är förrådsrum, pannrum
eller bostadsrum.

26%

Antal skador fördelade per utrymme där skadan
inträffade:
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Allmänt

Skadematerialet är indelat i tre
skadetyper av olika karaktär:
Fördelning av skadetyper, 2017–2020
Ledningssystem

Skador orsakade av oberäknad vatten
utströmning eller läckage från lednings
system för kall- och varmvatten, värme
och avlopp.
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Skador orsakade av oberäknad vatten
utströmning eller läckage från installerad
utrustning, till exempel disk- eller tvätt
maskin, varmvattenberedare, kyl eller frys.

0%

2017

2018

2019

2020

■ Ledningssystem ■ Utrustning ■ Tätskikt i våtrum
Fördelning av skador i procentandelar efter de tre huvudskadetyperna. Jämförelse
mellan undersökningarna 2017–2020.

Utrustning

Tätskikt i våtrum

Utrustning

Tätskikt i våtrum
Skador orsakade av läckage genom tätskikt
i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen
som är försedda med golvbrunn.

Tätskikt i våtrum
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Allmänt

Skadeorsaker i olika utrymmen

Ledningssystem
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Allmänt
Ledningssystem

Underhåll av ledningssystemet
minskar vattenskador
Även om vattenskador orsakade av ledningssystem
minskar, står de fortfarande för 58 procent av alla inrapporterade skador. Majoriteten av skadorna beror på att
gamla ledningar åldrat och rostat sönder. Totalt inrapport
erades cirka 14 200 skador orsakade av läckage från
ledningssystem för vatten, värme och avlopp. En djupdykning i statistiken visar att de flesta skadorna uppstår i hus
där ledningarna är äldre än 20 år, ofta betydligt äldre än så.

Av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem,
beror så många som 80 procent på att rören gått sönder på
grund av korrosion, ålder och slitage. Det finns alltså ett
stort incitament att byta ut gamla rör i tid innan de orsakar
stora vattenskador. Andelen vattenskador som sker till
följd av utförandefel fortsätter att minska, liksom andelen
vattenskador i ledningar som beror på materialfel.

Här sker skadorna i ledningssystemen

Andelen vattenskador till följd av förfrysning av ledningar
varierar mycket mellan åren och beror framför allt på
hur kall vintern är. Vintern 2020 var mild, vilket gör att
frysskadorna var ganska få. Bara 3 procent av vatten
skadorna orsakade av ledningssystem berodde på frys
skador. De flesta, 49 procent, av alla skador i lednings
system kommer från tappvattensystemen, medan 35
procent kommer från avlopp, 15 procent från värmesystem
och endast en procent från vattenburen golvvärme.

Det här är orsakerna till vattenskador i ledningssystem

1% Vattenburen golvvärme

4% Materialfel

3% Frysning

12% Varmvatten
Utrustning

13% Utförandefel
37% Kallvatten

57% Korrosion

Tätskikt i våtrum

15% Värme

23% Ålder/slitage
35% Avlopp
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1% Radiatorventil

2% Radiator
2% Golvbrunn
5% Armatur/ventil

Skadade detaljer
DETA LJ, U TST RÖ M N IN G

1% Expansionskärl

Ledningssystem

De detaljer som står för flest vattenskador i lednings
systemet är rör och kopplingar, som totalt representerar 89 procent av den totala andelen vattenskador.
Läckage i anslutning mellan golvbrunn och tätskikt i
våtrum redovisas i kapitlet om tätskikt i våtrum.

Allmänt

Skadade ledningsdetaljer
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Tätskikt i våtrum
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Allmänt

Kökets vitvaror står för flest vattenskador

Utrustning

Ledningssystem

Vattenskador orsakade av läckage från installerad
utrustning och dess anslutningar utgör 29 procent av
Vattenskaderapportens totala skadeandel.

30% Annat

30% Kyl/frys

Kökets vitvaror står för en majoritet av alla vattenskador,
56 procent. Detta trots att över 80 procent av vitvarorna i
de rapporterade skadorna hade tätskikt i form av en plastbalja under utrustningen. Det finns flera orsaker till att
kökets utrustning orsakar så många vattenskador. En är att
det ofta saknas golvbrunn i köket, vilket är standard i till
exempel en tvättstuga. En annan är att det inte finns krav
på tätskikt i kök, vilket det finns i våtrum. Ofta installeras
dessutom kökets vitvaror till tapp- och spillvattenledningar
av personer utan VVS-kunskap.
Det finns också en statistisk anledning till att vatten
skadorna orsakade av utrustning i köket har ökat så
mycket de senaste åren – försäkringsbolagen ersätter
numera flera typer av skador än tidigare. Till exempel
ersattes inte läckage till följd av stopp i dräneringsröret
i kylen tidigare, vilket i vissa fall görs nu. Tyvärr visar
statistiken att det oftast är vitvaror som är yngre än 10 år
som orsakar vattenskador. Så många som 70 procent av
skadorna orsakas av nyare vitvaror.

1% Akvarium

1% Ismaskin
2% Tvättmaskin

Tätskikt i våtrum

8% Varmvattenberedare
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26% Diskmaskin

Åldersfördelning av utrustning som orsakat vattenskada, andel %
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Allmänt

Så länge håller utrustningen

30%

20%

10%

0%

0-5 år

6-10 år

11-15 år

16-20 år

Äldre än 20 år

■ Diskmaskin ■ Kyl/frys ■ Varmvattenberedare

Utrustning
Tätskikt i våtrum

13

Allmänt
Ledningssystem

Effektivare tätskikt i våtrum minskar vattenskadorna
För ett tiotal år sedan gjordes rekommendationerna om
tätskikt i våtrum om, vilket nu börjar ge effekt i form av
färre vattenskador. Av den totala andelen vattenskador
i Vattenskaderapporten 2020 står skador orsakade av
läckage genom tätskikt i våtrum för 17 procent. Andelen
vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden
är kakel eller keramiskt material. Av alla skador i tätskikt
skedde 79 procent i golvet.

Skador orsakade av läckande tätskikt på golv eller i
vägg i procentandelar.
TÄTS K I KT I

ANDEL %

Golv

79

Vägg

21

Skador de senaste åren
Mer än hälften, 51% av väggskador och 53% av golvskador,
orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material
som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt.
Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plast
matta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

Jämförelse av procentandelarna för golv- och väggskador med undersökningarna 2017–2020.
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Golv- och väggskador
Skadeorsak för tätskikt i våtrum, golv och vägg

Skadeorsak för tätskikt i våtrum, totalt
S KA DA PÅ G RU N D AV

4% Åverkan/infästning

ANDEL %
41

Anslutning golvbrunn

30

Skarv/fog

11

Rörgenomföring

8

Anslutning vägg/golv

6

Åverkan/infästning

4

6% Anslutning vägg/golv
8% Rörgenomföring

41% Tätskikt

Ledningssystem

Tätskikt

11% Skarv/fog

Utrustning

30% Anslutning golvbrunn

Tätskikt i våtrum
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Vattenskadecentrum har som uppgift
att undersöka och sprida information om
orsaker till vattenskador.

www.vattenskadecentrum.se

Vattenskadecentrum består av nedanstående bolag och organisationer:

