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SAMMANFATTNING  

Varje år anmäls det uppskattningsvis 80 000 vattenskador i fastigheter till en kostnad på 

nära fem miljarder kronor för de svenska försäkringbolagen. Folksam som är ett av de 

största försäkringsbolagen i Sverige står för cirka 26 % av de svenska villaförsäkringarna och 

beställer byggreparationer för uppskattningsvis 800 miljoner kronor årligen till dessa 

fastigheter. Som beställare av arbeten på 800 miljoner kronor finns det möjligheter att ställa 

krav på byggbranschen, vilket även görs.  

Det är inte bara Folksam som ställer krav, försäkringsbolagen sammarbetar ofta för att 

hjälpa till att effektivisera byggbranschen. I nuläget fokuserar försäkringsbolagen på 

hållbarhet, de sammarbetar med olika branschorganisationer för att möjliggöra 

delreparationer i våtutrymmen. Detta är något som tidigare inte varit möjligt då det inte 

funnits anvisningar till hur detta ska genomgöras och materialtillverkare har inte haft 

monteringsanvisningar för detta, delreparationer kan därför inte utföras på ett fack-

mannamässigt sätt. Då det inte utförs fackmannamässigt följs inte de branschregler som idag 

finns i Sverige, behöriga företag utför enbart arbeten som följer branschreglerna de är 

certifierade inom. Exempel kan de vara certifierade inom Byggkeramikrådets branschregeler 

eller Säkra våtrum  

Av de 800 miljoner kronor som Folksam betalar ut i byggskador finns det ett mörkertal på en 

kostnad av skador som egentligen inte ska ersättas. Genom att öka försäkringstagares 

kunskaper angående fördelarna med delreparationer ska mörkertalet minskas. Det är inte 

bara utgifterna på 800 miljoner som kan minskas utan även en minskning av den negativa 

miljöbelastningen och den ohälsa som finns hos fastighetsbrukare. Uppskattningsvis kan upp 

till 90 % av materialet i ett våtrum sparas genom att utföra en delreparation. Utförandetiden 

och kostnaden av delreparationer kan minska till 1/5 genom att undvika heltäckande 

reparationer. Minskad utförandetid minskar perioden som de boende inte kan bruka 

våtrummet. Skadan åtgärdas i ett tidigt skede vilket bidrar till att motverka de boendes 

ohälsa som kan uppstå till följd av mögel eller liknande. 

Fastighetsägaren kan ta till sig denna information och se värdet i att kunna utföra 

delreparationer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. 

Genom djupgående studier ska information som ökar fastigetsägarnas vetskap om de 

framtida möjligheterna med delreparationer, samt för- och nackdelar med dessa metoder.  
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ABSTRACT 

It is estimated that near 80,000 water damages are reported each year to the Swedish 

insurance companies at a cost of nearly five billion SEK. Folksam is one of the largest 

insurance companies in Sweden and accounts for about 26 % of the property insurances and 

orders repairs for an estimated 800 million SEK each year for these properties. As purchaser 

of these repairs Folksam have the possibility to make demands on the construction industry, 

which they do.  

It's not just Folksam that does this, insurance companies collaborates frequently to make the 

construction industry more efficient. Currently, insurance companies have their focus on 

sustainability and are working with various industry organizations to enable partial repairs in 

wet-rooms. This is something that was not possible before due to not having instructions for 

how to do the repairs and the manufacturers of the materials has no assembly instructions 

for this kind of repairs. Therefor partial repairs can’t be performed in a workmanlike manner. 

Since it is not carried out professionally it does not follow the industry regulations that 

currently exist in Sweden. Authorized companies only perform work that follows the 

industry regulations that they are authorized at. For example, they may be certified within 

Byggkeramikrådets branschregeler or Säkra våtrum 

Out of the 800 million SEK which Folksam pays for building damages every year, there is a 

hidden statistic on a cost of damages that in fact should not be paid by the insurance 

company. By increasing the policyholder's knowledge of the benefits of partial repairs then 

the hidden statistic could be reduced, not only the expenses of 800 million will decrease, but 

also it will reduce the negative environmental impact and the health issues that can follow. It 

is estimated that up to 90 % of the material in a wet room is saved by performing partial 

repairs. The execution time and the cost of partial repairs can be reduced to 1/5 of what it 

would have been if a comprehensive repair were made. A reducer execution time decreases 

the period that the residents’ can´t use the wet room. The damage that is rectified at an 

early stage helps to counteract the residents’ health that can follow as a result of mold or 

alike.  

 Property owners can understand these facts and see the value in being able to perform 

partial repairs while helping to make a sustainable society. 

Property owners’ knowledge will increase through an in-depth study that describes the 

future possibilities with partial repairs, as well as the advantages and disadvantages of these 

methods. 
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1. INLEDNING 

Att få en vattenskada i sin fastighets badrum är ett orosmoment för fastighetsägare då 

skador förknippas med höga kostnader och långa åtgärdstider. De flesta vill uppgradera sina 

gamla badrum till modern standard när de ändå gör en renovering. Denna 

förbättringskostnad får villaägaren stå för själv. Det kan till exempel gälla att lägga 

värmeslingor i golv eller installera en handdukstork som inte fanns tidigare. Den totala 

kostnaden för en badrumsrenovering kan därför bli mellan 50 000-150 000 kronor, inklusive 

en eventuell ersättning från försäkringsbolag [2]. Tiden att utföra en renovation uppskattas 

till ungefär fyra till fem veckor, reparation av badrum tar i regel den dubbla tiden på grund 

av bland annat långa uttorkningstider. I vissa fall kan fastigheten bara inneha ett badrum, 

detta skapar problem att använda dusch och toalett under åtgärdstiden för de boende. 

När Svensk Byggnorm, SBN ersattes av funktionskrav i Boverkets nybyggnadsregler 1988, och 

1994 av Boverkets byggregler BBR, uppstod behov av branschregler, bland annat för golv- 

och väggkonstruktioner i våtrum. Kakelbranschens dåvarande branschorganisation Platt-

sättningsentreprenörers Riksförening, PER, skapade 1988, i samarbete med ledande 

tillverkare och leverantörer, regler för keramiska väggkonstruktioner: ”PER:s branschregler.” 

Sedan entreprenörer och leverantörer bildat Byggkeramikrådet, BKR, 1989 övergick ansvaret 

för reglerna till Byggkeramikrådet[1]. 

Branschreglerna ställer idag höga krav på material och utformning av våtrum, reglerna går 

under namnet ”Byggkeramiksrådets Branschregler för våtrum, BBV” och finns tillgänglig att 

hämta på BKR:s hemsida.   

Fram till år 2010 var fastighetsägare tvungen enligt gällande branschregler att renovera hela 

våtrummet om tätskiktet skadats och fukt trängt in till bakomliggande konstruktion. Detta 

gjordes för att tätskiktet skulle vara en komplett enhet som ska täcka golv och väggar i 

rummet. Efter revideringen i reglerna 2010 delades våtrummet in i två våtzoner, våtzon 1 

och våtzon 2. Denna uppdelning gör det möjligt att utföra delreparationer i våtrum. 

Det är ett uppmärksammat problem att försäkringsbolagen ersätter skador där 

fastighetsägare upptäckt en materialskada men inte åtgärdat skadan. När en materialskada 

upptäckts i en fastighet har fastighetsägaren ett ansvar att åtgärda felet innan omfattningen 

på skadan tilltar, detta är något som inte alltid sker. Fastighetsägaren åtgärdar inte skadan i 

våtrum vilket sedan leder till att det uppstår fuktskador på underliggande material, när 

fastighetsägaren märker tecken på fuktskador, svällningar, missfärgningar, dåliglukt med 

mera kontaktar de sitt försäkringsbolag. Fastighetsägaren uppmärksammar skaderegleraren 

att de fått en vattenskada i våtrummet och anger hur skadan har uppkommit, skade-

regleraren reglerar ärendet utifrån försäkringsbolagets villkor. Ofta nämner inte fastighets-

ägaren att skadan har upptäckts vid ett tidigare tillfälle till exempel vid en försäkrings-

besiktning, detta gör att skaderegleraren bedömer att skadan är ersättningsbar. 
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I genomsnitt betalar försäkringsbolag ut 20 – 30 000 kronor i ersättning för en fuktskada. 

Denna typ av ärenden bildar ett mörkertal av ärenden som egentligen skulle avböjts av 

skaderegleraren då det inte är en plötslig händelse eller haft en lägre kostnad för att åtgärda 

skadan då omfattningen av skadan skulle varit mindre. 

1.1 MÅL 

Målet är att ta fram information ur socialt, ekologiskt och ekologisk perspektiv på för- och 

nackdelarna med delreparationers skillnad mot heltäckandereparationer. 

Informationen som tas fram ska i ett senare skede kunna användas för att kunder ska se 

delreparationer som ett incitament att åtgärda skador innan de utvecklas till mer 

omfattande fuktskador. 

1.2 SYFTE 

Syftet är att med den information som tagits fram visa fastighetsägare fördelarna med del-

reparation istället för en heltäckandereparation. Denna information ska i första hand vända 

sig  till fastighetsägare som har fått anmärkningar med anmärkningsgrad 2 vid besiktningar 

av fastigheten. 

När fastighetsägaren vet mer om delreparationer så förväntas mörkertalet på kostnader som 

betalas ut i skador som inte är ersättningsbara minska. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Examensarbetet är avgränsat till omfattningen av 10 veckors heltidsstudier vilket motsvarar 

15 högskolepoäng. Arbetet kommer att utföras med Folksam som har framfört ämnet som 

studien skrivs om. Studien skrivs på egenhand med hjälp av en handläggare från Folksam och 

Umeå universitet. 

Studien kommer att avgränsas till våtrum med tätskikt av våtrumsmatta eller foliesystem 

som har möjlighet att delrepareras. Äldre våtrum som inte uppfyller dagens branschregler 

kommer inte omfattas på grund av att de måste ”helrepareras” vid skada för att uppfylla 

branschreglerna. Efter den reparationen kommer det vara möjligt med delrenoveringar som 

kan behövas i framtiden. Våtrum där tätskiktsmaterialets tillverkares monteringsanvisningar 

inte tillåter delrenoveringar kommer inte att omfattas i studien.  

Studien kommer att begränsa sig till att använda tidigare gjorda tester av delreparationer av 

tätskikt i våtrum med keramisk beläggning, det finns inte möjligheter att utföra dessa typer 

av tester själv då det inte finns nog med tid och resurser för testerna 



6 

 

Ingen hänsyn till förminskad vatten- och energiförbrukning tas med i de olika 

investeringsberäkningarna i denna rapport, det antas att vatten- och energiförbrukande 

installationer återanvänds. Detta antagande görs för att inte öka kostnaden för grund 

investeringen och för att följa avfallstrappan.  

1.4 METOD 

Genom att utföra litteraturstudier och sammarbeta med personer som arbetar med ämnet 

dagligen så ska den information som fås kunna avgöra om det blir lönsamt för 

fastighetsägare att åtgärda skador genom delreparationer. Studien kommer kunna ses som 

en förstudie och ligger som grund för vidare studier inom ämnesområdet. Den är inte avsedd 

att vara en komplett studie inom ämnet. De studierna måste utföras efter att 

delreparationer är en del av vardagen för att kunna få fram fakta och statistik som inte finns 

tillgängliga idag. 

För att få fram de ekonomiska för- och nackdelarna för del- och heltäckandereparationer så 

har beräkningar skett med hjälp av slutvärdes- och annuitetsfaktorer. Faktorerna kan ses i 

Bilaga 1 och 2. Uträkningarna finns under kapitelet Genomförande. 
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2. TEORI 

I kapitlet teori kommer de litteraturstudier som genomförts att presenteras och skapa 

grunden till den genomförda studien vilket sedan leder till resultatet av studien. 

2.1 FÖRSÄKRING 

Boverket bedömer att ungefär 66 procent av alla byggnader i landet har någon form av 

skada. Det är cirka 70 procent av småhusen som har en skada och i flerbostadshusen är det 

cirka 40 procent. De flesta skador och brister som registrerats är dock inte av allvarlig 

karaktär. Ungefär 45 procent av de upptäckta skadorna är fuktskador som kan påverka 

inomhusmiljön. Att åtgärda alla identifierade skador och tillgodose underhållsbehovet 

beräknas kosta mellan 230 och 330 miljarder kronor, då är även skador i skolor och förskolor 

samt bulleråtgärder inräknade [11]. 

Kostnader för att utföra åtgärder för fuktskador bedöms uppgå till 72 ± 17 miljarder kronor. 

Den summan inkluderar åtgärder för grunder (cirka 48 miljarder kronor), tak/vindar (cirka 12 

miljarder kronor) samt ytterväggar inklusive putsade odränerade fasader (cirka 12 miljarder 

kronor). Odränerade fasader innebär att det inte finns någon inbyggd luftspalt i 

konstruktionen som kan ventilerar ut fukt. Utöver det tillkommer driften för ett fåtal 

åtgärder. Resultatet ska tolkas som att om alla dessa åtgärder görs i nuläget uppgår summan 

till 55 – 89 miljarder kronor. Dessa kostnader för åtgärder berör främst fastighetsägare [8].   

Uppskattningsvis registreras 80 000 vattenskador i Sverige varje år till de olika 

försäkringsbolagen till en kostnad på runt fem miljarder svenska kronor. Av dessa så är det 

35 % av skadorna som uppkommer i dusch- och badrum, de resterande 65 % är vattenskador 

uppdelade i tvättstuga 7 %, wc 5 %, kök 27 % och andra utrymmen 26 %.  

I de utrymmen som nämns ovan som har drabbats av vattenskador så är den främsta 

orsaken till skador rör som har läckt, i kök är det 33 % av vattenskadorna, i annat utrymme 

48 %, i tvättstuga 35 %, i toalettrum 42 %. I bad- och duschrum det vill säga våtrum så är det 

21 % av vattenskadorna som orsakats av rör, 22 % beror på läckage vid tätskiktets anslutning 

till golvbrunn och 10 % beror på läckage genom tätskikt i golv. Alla ovan angivna 

procentsatser är framtagna från information på 16 114 skador som samlats i en databas 

innehållande 16 114 skador registrerade mellan 2008-2013 och finns med i 

Vattenskadeundersökningen 2013.  

Rapporten Vattenskadeundersökningen 2013 är uppförd av Vattenskadecentrum som drivs 

av organisationerna Folksam, Dina försäkringar, If Skadeförsäkringar AB, Länsförsäkringar 

AB, Trygga Hansa AB, Byggkeramikrådet(BKR), GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, 

Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), VVS Företagen och Säker Vatteninstallation.  

http://www.bkr.se/
http://www.gvk.se/
http://www.vatrumsmalning.se/
http://www.vvsforetagen.se/
http://www.sakervatten.se/
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Vattenskadecentrums mål är att den kunskap som fås genom vattenskade-undersökningarna 

ska leda till ytterligare förbättring av byggmetoder, material och utbildning för de som 

arbetar i de branscher som berörs. På så sätt ska både antal och kostnaderna för 

vattenskador kunna sänkas och risken för olägenheter för boende minskas väsentligt [10].  

2.1.1 FÖRSÄKRINGSBESIKTNINGAR I VÅTRUM 

Anticimex anlitas för att utföra besiktningar på uppdrag av Folksam, det är i huvudsak 

besiktningar för trygghetsavtal, nya försäkringsbesiktningar och övriga 

försäkringsbesiktningar som utförs hos kunden. Dessa typer av besiktningar sker främst när 

en kund har köpt en Villaförsäkring Bas eller Stor och vart 5:e år med Villaförsäkring Stor. 

Efter genomförd besiktning så skapar besiktningsmannen ett besiktningsprotokoll där 

anmärkningar noteras, noteringarna sker efter en fem-gradig skala:  

1. Rekommendation 

2. Risk för skada  

3. Befintlig skada 

4. Ej besiktningsbart utrymme 

5. Befintlig skada annan art 

Rekommendationer är precis som det låter, en rekommendation på en åtgärd som bör 

utföras för ett säkrare boende. Införande av fler brandlarm, införa larmsystem, byta lås och 

införskaffa brandsläckare, är alla exempel på rekommendationer som besiktningsmannen 

föreslår att fastighetsägaren utför för att förebygga skador och få ett tryggare hem. 

Risk för skada innebär att det finns ett fel som kan leda till större skador om de inte 

åtgärdas. Exempel på anmärkningsgrad 2 kan vara att Brunnsmanschett är felaktigt 

monterad, lös klämring, bristfälligt anslutet tätskikt, fogar otäta eller defekta på vägg/golv 

och skada på ytskiktet som kan leda till vattenskada. Detta är fel som ska åtgärdas innan 

skadorna eskalerar, om detta inte görs fast fastighetsägaren fått vetskap om skadan genom 

anmärkningar ska försäkringsbolaget avböja skadan. I de fall fastighetsägaren återkommer 

efter att skadans omfattning har ökat ska skadan avböjas utifrån att skadan nu varken är 

plötslig eller oförutsedd, vilket är grunderna i försäkringsvillkoren för att ersätta en skada.  

Under 2013 (2013-01-01 – 2013-12-31) så gjordes det över 20 000 anmärkningar med 

anmärkningsgrad 2 i badrum/duschrum, hur många av dessa som återkommit eller kommer 

att återkomma till Folksam eller annat försäkringbolag är ett mörkertal som är svårt att 

räkna ut. Folksam arbetar med att införa nya arbetssätt som ska hjälpa till att minska 

mörkertalet, genom att skadereglerare ska få mer feedback på tidigare utförda besiktningar.  
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Under samma period så anmärktes över 1 400 skador med anmärkningsgrad 3 i 

badrum/duschrum, det kan vara skador som till exempel förhöjd fuktindikation, mattsläpp 

runt golvbrunn, befintlig vattenskada och droppläckage från vatten-installation. Vid dessa 

skador så lämnar besiktningsmannen som föreslagen åtgärd att antingen kontakta 

försäkringsbolag för att se om skadan är ersättningsbar eller att kunden ska kontakta 

fackman för rätt åtgärdsförslag av skadan.  

När en försäkringstagare upptäckt att det finns en skada som måste åtgärdas så vänder de 

sig ofta direkt till sitt försäkringsbolag för att få hjälp med handläggning, och i ett senare 

skede ersättning för skadan.  Hjälpen som fastighetsägaren får från sitt försäkringbolag 

varierar utifrån ett flertal faktorer, skadeorsak, ålder på skadat material, befintliga garaniter 

och typ av försäkring vid skadetillfället. De kostnader som försäkringstagaren får gentemot 

försäkringsbolaget är självrisk och åldersavdrag, självrisken varierar utifrån vilken försäkring 

som gäller samt skadeorsak. Storlek på åldersavdraget beror på skadade materials ålder vid 

skadetillfället. 

Folksam och andra försäkringsbolag arbetar aktivt i olika organisationer som arbetar med att 

förbättra och effektivisera byggbranschen. 
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2.2 KRAV I VÅTRUM 

Krav kan ställas från ett flertal olika nivåer, fyra av de mest huvudsaklig nivåerna är 

internationella, nationella, regionala och individuella. Vanligtvis så är det den högsta nivån 

som ställer ett grundkrav eller ett minimikrav. Efter det så ökar kraven ju närmare nivån 

kommer platsen där kravet ställs, detta visas i Figur 1. 

TABELLFÖRTECKNING 

Utifrån minimikravet på internationell nivå kan bara kraven öka på nivån under, den 

nationella nivån kan inte ställa lägre krav än vad som görs av de internationella kraven. Lika 

gäller för alla nivåer. På den individuella nivån så ska de nivåer som är ovan följas som ett 

minimikrav, nivån har inga gränser på hur höga krav som kan ställas då det är individens 

egna åsikter som följs. Med detta menas att den som köper en tjänst eller produkt har 

möjligheten att ställa de krav som de tycker är nödvändiga, exempel kan vara att en köpare 

ställer krav på att all energi till fastigheten skall komma från vind- och vattenkraft.   

De horisontella linjerna i Figur 1 mellan de olika nivåerna representerar att nivån under kan 

som minst ställa samma krav som nivån ovanför, vilket kan ses då linjen är lika lång på båda 

sidorna av nivån.  

 

Figur 1. Krav-omfattningen kan öka desto närmare nivån kommer platsen där kravet ställs.  
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2.2.1 INTERNATIONELL KRAV PÅ VÅTRUM 

European Organisation for Technical Assessment (EOTA) är EU:s organ för tekniska 

godkännanden, de arbetar bland annat med att ta fram European Technical Approval 

Guidelines (ETAGs).  

Etag 022 behandlar: Vattentätningssystem för golv och/eller väggar i våtrum och är utfärdad 

av medlemmar i EOTA. Alla ingående komponenter i systemet provas, enligt Etag 022, som 

en enhet i ett gemensamt funktionsprov [18]. Det är många olika tester som ingår i Etag 022, 

testerna är mycket krävande och ställer höga krav på resultaten. Om alla prover godkänns så  

kan ett så kallat ETA utfärdas, vilket är ett dokument där information om byggproduktens 

utvärdering av prestanda redovisas, den redovisade prestandan utgår från byggproduktens 

väsentliga egenskaper.  

För alla medlemsländer och associerade länder gäller våtrumssystem som är testade enligt 

Etag 022, med efterföljande CE-certifiering, alltid är lagliga att använda. Enskilda länder kan 

dock ha egna, nationella krav, utöver baskraven i Etag 022 [18].  

CE-certifiering eller CE-märkning är en märkning som används inom det europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES), CE står för Conformité Européenne och översätts 

lättast till svenska som ”europeisk standard”. Produkter med denna standard får säljas inom 

EES-området utan ytterligare krav. För att få CE-märka en produkt så krävs det att 

grundläggande krav uppfylls inom exempelvis funktion, säkerhet, miljö och hälsa samt att 

föreskriven kontroll procedur har efterlevts. I huvudsak är det tillverkarna som själva får 

ansvara för att kraven uppfylls, produkter som kräver högre säkerhet kontrolleras av 

särskilda kontrollorgan.    

Sverige är ett av länderna som har egna nationella myndighetskrav som måste uppfyllas, om 

det har genomförts tilläggsprovningar för att uppfylla dessa krav så ska det framgå tydligt i 

ETA. 

2.2.2 NATIONELL KRAV PÅ VÅTRUM 

Boverket är förvaltningsmyndigheten för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och 

vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering [17].  

Boverket arbetar bland annat med att ta fram föreskrifter och allmänna råd som ska gälla för 

svenska byggnader, föreskrifterna är bindande regler och de allmänna råden är inte 

bindande men kan fungera som rekommendationer om tillämpning av olika föreskrifter. 

Samlingen av reglerna och råden går under namnet Boverkets byggregler som förkortas till 

BBR. Myndigheten grundar sitt arbete från plan- och bygglagen(PBL), miljöbalken (MB) och 

bostadsförsörjningslagen.  



12 

 

Ur texten i BBR kan en lista med egenskaper i våtrumsområdet tas fram där det ställs krav på 

[6]:  

 Vattentäthet  

 Beständighet mot alkali från betong och bruk 

 Beständighet mot vatten 

 Beständighet mot temperaturvariationer 

 Beständighet mot rörelser i underlaget 

 Tillräckligt stort vattenånggenomgångsmotstånd 

 Vattentäthet hos fogar 

 Vattentäthet hos anslutningar 

 Vattentäthet hos infästningar 

 Vattentäthet hos genomföringar 

  Rengörbarhet 

Begreppet våtrum definieras i branschreglerna som ett utrymme där golv och väggar kan 

förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen [25].  

I dagens våtrum ställs det höga krav på material och utformning för att öka rummets 

livslängd. I fastigheter som är utformade för en- till tvåfamiljshus så är konstruktionen i 

huvudsak uppbyggt av trä eller betong, följden av användning av trä är att de organiska 

materialen måste skyddas från väta. Om träkonstruktionen utsätts för fukt så kan dess 

materialegenskaper förändras, träet kan svälla, missfärgas och det kan bildas mögel vilket är 

både skadligt för materialet men kan även ha en inverkan på de personer som vistas i 

fastigheten. För att motverka att dessa typer av skador uppkommer så har fackmän samlat 

sedan 1988 från inblandade branscher och tar fram regler som ska följas när nybyggnationer 

utförs, tillbyggnader, renovationer och reparationer, dessa regler är de såkallade 

branschreglerna.  

I dagens branschregler för våtrum krävs det att ett  tätskikt uppförs som skyddar 

underliggande konstruktion från att fukt ska tränga in i konstruktionen och skada 

underliggande material. Tätskiktet är inte att förväxla med ytskikt, även om de vid vissa 

typer av konstruktioner kan vara samma material. När det används plastmatta, tapet eller 

färg fungerar de som både yt- och tätskikt, medan kakel måste ha ett tätskikt bakom 

fästmassan till plattorna. 
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I Sverige finns det flera olika organisationer som ger ut branschregler de mest framträdande 

är Byggkeramikrådet (BKR), golvbranschens våtrumskontroll (GVK), måleribranschens 

våtrumskontroll (MVK) och säker vatteninstallation. 

BKR och GVK har de mest kompletta branschreglerna för våtrum med keramisk beläggning, 

de skiljer sig dock åt på vissa områden bland annat angående hur våtrumskonstruktionen ska 

utformas och vilka material som tillåts. Säker vatteninstallations branschregler riktar sig mot 

installationer som utförs inom våtutrymmet vilket BKR:s branschregler Byggkeramikrådets 

branschregler för våtrum (BBV) och GVK:s branschregler Säkra Våtrum endast täcker på en 

grundläggandenivå.  

Det är ofta svårt för en privat beställare att veta om det är BBV eller Säkra Våtrum som ska 

följas för att uppfylla de krav som ställs vid utförandet, det finns heller inget konkret svar på 

den frågan. En smart lösning är att använda de branschregler som har gett ut den senaste 

upplagan för att garantera att arbetet utförs med bästa möjliga skydd.  

I skrivandes stund är det BBV som har den senaste upplagan BBV 14:1 som började gälla från 

och med 1 Mars 2014 som kommer att användas som grund gällande branschregler i denna 

rapport. 

Till branschreglerna, BBV, hör följande bilagor [28]:  

 Bilaga A är kvalitetsdokumentet som det behöriga företaget får tillgång till och skall 

utfärda efter varje våtrumsarbete. 

 Bilaga B är en lista med beskrivning över krav och provmetoder för de 

tätskiktssystem system som skall godkännas enligt Branschreglerna. 

 Bilaga C är sammanställningen över de godkända tätskiktssystemen. 

 Bilaga D är listan över de behöriga företagen 

Då BBV är omfattande så kommer inte all information att behandlas i denna rapport, den 

mer grundläggande och relevanta informationen kommer dock att behandlas. 

Internetadress för BBV finns under Litteraturförteckning [24].  

I grunden ska alla golv- och väggytor som har en keramisk beklädnad i ett våtrum förses med 

ett godkänt tätskiktsystem, det finns ett undantag till detta. Om golv och väggar av 

massivkonstruktionstyp med direkt markkontakt utan underliggande kapillärbrytande skikt 

och/eller isolering så kan tätskikt uteslutas, då eventuell fukt kan transporteras fritt genom 

konstruktionen genom diffusion. BBV rekommenderar att tätskikt ändå appliceras lokalt på 

duschplast för att inte skapa en lokal nedfuktning av konstruktionen. Om det finns 

underliggande isolering så ska våtrumet utföras med tätskikt på alla väggar och golv, enligt 

gällande branschregler. 

http://www.bkr.se/godkanda-system.aspx
http://www.bkr.se/vem-ar-behorig.aspx
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Sedan år 2010 så har våtrum delas upp i två delar, våtzon 1 och – 2. Våtzon 1 omfattar 

väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt hela golvytan. Om 

det är så att en del av våtzon ett ligger på en yttervägg så ska hela den väggen omfattas av 

våtzon ett.  Våtzon 2 omfattar våtrummets övriga väggytor [23]. I Figur 2 och Figur 3 så 

illustreras de olika våt-zonerna för att få en bättre förståelse av dessa. 

 

Figur 2. Våtzon 1 omfattar hela golvytan samt väggytor vid dusch/badkar och en meter ut ifrån dessa, om del 

av yttervägg ligger mot våtzon 1 ska hela den väggen omfattas av våtzon 1 [25].  

 

Figur 3. Våtzon 2 omfattar väggytor en meter utanför dusch/badkar, om del av yttervägg ligger mot våtzon 1 

ska hela den väggen omfattas av våtzon 1 [25].  

Det ställs olika krav på tätskikt i de olika våtzonerna, i våtzon 1 ska vattentäta golvsystem av 

folietyp (VTgF) och vattentäta väggsystem av folietyp (VTvF) användas, i våtzon 2 används 

övriga godkända tätskiktssystem för golv (VTg) och övriga godkända tätskiktssystem för 

väggar (VTv). De tätskikt som används i våtzon 1 kan även användas i våtzon 2 för att 

underlätta montering och öka fuktsäkerheten i våtrummet. När det används olika material i 
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de olika zonerna så ställer branschreglerna krav på att de olika tätskikten som överlappar ska 

vara från samma tillverkare och att monteringsanvisningar följs. 

Oftast vill fastighetsägare införa någon typ av skruvinfästning i konstruktionen för 

eftermonteringar, detta ska då ske enligt tätskikstillverkarens monteringsanvisningar. I 

våtzon 1 ska dessa typer av infästningar ske i massiv konstruktion, betong, murverk, regel 

m.m. Alla typer av infästningar som bryter tätskiktet kommer att medföra en risk, istället 

rekommenderas eftermonteringar med hjälp av lim eller sugproppar för att bibehålla ett 

komplett tätskikt.  

Ifall det kommer fukt genom konstruktionen så ska det inte finnas material bakom som tar 

skada eller orsakar ohälsa hos de inneboende. Skivor av trä ska inte vara underlag för 

tätskikt och keramik. Däremot kan de förekomma som bakomvarande skiva. Kartongklädda 

gipsskivor ska enligt BBV inte användas i våtzon 1, varken som underlag för tätskikt eller som 

bakomvarande skiva [24].  

Ånggenomgångsmotstånd är ett mått på hur väl tätskiktet fungerar som ångbroms. Hur pass 

högt tätskiktets motstånd är för vatten i ångfas, anges som ett värde uttryckt som s/m 

(sekunder per meter). I BBR framgår att tätskikt bör ha ett lägsta ånggenomgångsmotstånd 

på 1 miljon s/m, om det inte via en fuktsäkerhetsprojektering påvisat att annat ång-

genomgångsmotstånd är tillräckligt [24]. Branschreglerna ställer samma krav på ång-

genomgångsmotstånd som Boverket ställer i BBR. 

85 % av alla vattenskador i våtrum sker på golvet, av dessa vattenskador så är det 65 % som 

orsakade av problem med golvbrunnar, därför ställs höga krav på golbrunnar vid 

renoveringar och reparationer i våtrum. Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska alltid bytas. 

Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns fabrikat, ålder eller funktion bör byte till ny, 

typgodkänd brunn göras [24]. För att se krav och typgodkända golvbrunnar så hänvisas det 

till SVENSK STANDARD, SS-EN 1253-1. 

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för 

Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Behörigheten 

ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt 

våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända 

tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner [27].  

2.2.3 REGIONALA KRAV PÅ VÅTRUM 

De regionala kraven som kan ställas kommer främst från kommuner som anser att de 

nationella kraven inte är tillräckliga. Det ställs inga krav som specifikt inriktar sig på våtrum, 

kommuner ställer ofta högre miljö- och energikrav än på nationell nivå. Att kommuner 

ställer högre krav än de nationella är något som det finns delade meningar om, på 

regeringsnivå så anses det att det är de nationella kraven som ska gälla i kommunerna. Den 
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främsta orsaken till varför regeringen vill detta är för att öka bostadsbyggandet i Sverige, de 

lägre kraven gör det i regel billigare att uppföra fastigheter. 

Regeringen arbetar med att ta fram en lag som kommer stoppa kommuner från att ställa 

ytterligare krav, i nuläget har en lagrådsremiss, vilket är ett utkast av lagtexten som sedan 

blir en proposition, tagits fram. Kommuner som ställer högre krav tycker att detta är fel väg 

att gå och att det är ett steg tillbaka i den hållbara utvecklingen. Många kommuner reglerar 

markanvändningar genom så kallade markanvisningar. Detta innebär att kommunen kan 

ställa miljö- och energikrav på mark som de säljer av till olika företag som ska bygga 

fastigheter. 

2.2.4 INDIVIDUELLA KRAV PÅ VÅTRUM 

De individuella kraven begränsas enbart av en persons kunskaper, ekonomi och egna åsikter 

vilket innebär att kraven kan vara på en väldigt detaljerad nivå. Individen behöver inte ställa 

högre krav än det som anges på den nivå som ligger ovan honom som i huvudsak är 

regionala- eller nationella krav. Exempel på krav som individ kan ställa är, minskad 

kemikalieanvändning, användning av miljömärkta varor, att lokala produkter ska prioriteras, 

högre ånggenomgångsmotstånd, och mycket mer.  

Genom att bidra med liknande krav kommer hela produktionen att bli mer miljömässig och 

personen kommer kunna känna att de varit med och bidragit till ett mer hållbart samhälle, 

när kunden varit med i planeringsprocessen så blir kunden oftast mer nöjd med produkten.  

För att öka chansen att privata beställare ställer högre krav än vad som krävs enligt den 

regionala- eller nationella nivån så bör denna möjlighet framgå i samråd som sker mellan 

beställare, entreprenör och eventuellt andra intressenter.  
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2.3 MILJÖKVALITETSMÅL 

Den 28 april 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Även fyra 

övergripande miljömålsfrågor ingick i miljömålssystemet: Naturmiljön, Kulturmiljön, 

Hälsofrågor och Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader [5]. 

2005 tog riksdagen ett beslut om ett 16:e miljökvalitetsmål, biologisk mångfald.   

Det är det 15:e Miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö som kan kopplas till fuktskador som 

uppkommer i våtrum.  

2.3.1 GOD BEBYGGD MILJÖ 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas" [7]   

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.  

I december 2006 fick Boverket i samråd med Statens energimyndighet, Socialstyrelsen, 

Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån uppgiften från regeringen att ta fram 

underlag på befintligt byggnadsbestånd. Studien skulle ligga som grund för avstämmning av 

då förekommande delmål till Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med hänseende till 

inomhusmiljö, även som grund för att formulera nya delmål. Projektet skulle även få fram en 

uppdaterad beskrivning av det svensk byggnadsbeståndet där fokus lagts på att få fram 

underlag om skador och bristande underhåll, detta skulle Boverket göra med hjälp av 

besiktningar och enkäter.  

Projetet fick arbetsnamnet BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och 

innemiljö) och rapporten som redovisades för regeringen i september 2009 går under 

namnet ”Så mår våra hus”. Efter BETSI så har kompletterande och fördjupande rapporter 

presenderats exempel på dessa är ”God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och 

mögel – Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI” och ”Energi i bebyggelsen– 

tekniska egenskaper och beräkningar – resultat från projektet BETSI” 

Boverket föreslår i rapporten ”God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel 

– Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI” [8]:  

 att en ny strecksats för fukt som kan medföra problem i inomhusmiljön införs i 

delmålet God inomhusmiljö. Målet innebär att skadade byggnader åtgärdas 

successivt fram till målåret 2020”.  

Förslaget till revidering av målet uttrycks som följande: 
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”Fukt ska inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel 

och bakterier eller emissioner från material. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse 

för inomhusmiljön ska år 2020 vara lägre än 5 procent av det totala byggnadsbeståndet”  [8] 

De delmål som använts för miljökvalitetsmålen har nu fasats ut och blivit ersatta av 

preciseringar. 26 april 2012 tog regeringen ett beslut på 10 preciseringar för God bebyggd 

miljö, detta för att kunna arbeta mer konkret med styrningen mot en God bebyggd miljö.  

Fyra av de tio preciseringar av God bebyggd miljö som är relevant för det aktuella projektet 

[9]:  

 Hållbar bebyggelsestruktur 

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av 

byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och 

omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

 

 Hållbar avfallshantering 

Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och 

att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så 

hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö 

minimeras. 

 Hälsa och säkerhet  

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 

radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

 God vardagsmiljö 

Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser 

och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.  

I rapporten Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012 så sammanfattas det 

att ”det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller 

planerade styrmedel”. Detta även fast vissa delar har haft en positiv utveckling, exempel på 

dessa delar är ventilation, sanering av radon och energieffektivare bebyggelse.  
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2.3.2 HÄNSYNSREGLER 

Miljöbalken gäller i stort sett alla företag som riskerar att orsaka olägenheter eller skada på 

människors hälsa eller miljön [20].  

2 kap i Miljöbalken (MB) innehåller de ällmänna hänsynsreglerna och bestämelser kring 

dessa. Det finns idag tio stycken hänsynsregler som ska följas. Alla dessa finns beskrivna 

nedan med tillhörande lagtext från MB. 2 kap på Notisum [21].  

1 § Bevisbördesregeln: När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens 

och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa 

att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit 

verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. 

2 § Kunskapskravet: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 

åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet. 

3 § Försiktighetsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 

åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

4 § Produktvalsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 

en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska 

organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan 

ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 

Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk 

produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). 

5 § Resurshushållning: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 

med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I 

första hand skall förnybara energikällor användas. 

6 § Lokaliseringsprincipen: För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 

vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 

uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  
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 7 § Skälighetsregeln: Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte 

kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan 

av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 

åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för 

totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.  

8 § Skadeansvar: Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd 

som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 

upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den 

mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten 

uppkomma. 

9 § Stoppregeln: Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av 

väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och 

andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas 

eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. 

   En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 

antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras 

avsevärt. 

10 § Dispens för stoppregeln: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från 

allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som 

anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras 

försämra det allmänna hälsotillståndet. Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för 

att tillgodose allmänna intressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K2P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K2P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K2P6S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K2P9S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K2P10S1
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2.4 HÅLLBARHET 

En ofta använd definition av begreppet hållbar utveckling är den som 

Brundtlandkommissionen fastslog 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”  [3].   

När det arbetas med hållbar utveckling så arbetas det med tre delar [4]:  

 Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och 

ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och 

människans hälsa till vad de ”klarar av”. 

 Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

 Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. 

Dessa delar arbetas det med i alla led från individ till globalt för att kunna bygga ett hållbart 

samhälle, att riva hela rum för att laga en mindre fuktskada går emot alla tre delar av strävan 

mot det hållbara samhället.  

2.4.1 SOCIALT 

Eftersom människor tillbringar större delen av sitt liv inomhus så har inomhusmiljön en stor 

betydelse för människans hälsa. Faktorer som påverkar inomhusmiljön är utformningen av 

byggnaden, installationer, material, skötsel, underhåll och användning.  

Enligt Miljöhälsorapport 2009 så kan en dålig inomhusmiljö leda till negativa hälsoeffekter 

som astma och andra symtom från nedre luftvägar och ospecifika symtom som hudirritation, 

ögonirritation, näsbesvär, heshet och infektionskänslighet. Fukt- och mögelskador i 

byggnaden, bristfällig ventilation, kemiska emissioner från bygg- och inredningsmaterial, 

pälsdjursallergener och kvalster anses som de främsta orsakerna till de negativa 

hälsoeffekterna. 18 % (Ca 1,2 miljoner vuxna) har hälsobesvär som de relaterar till besvär 

inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen [12].  

Socialstyrelsen bedömer i Miljöhälsorapport 2009 att 25 000 – 42 000 personer har 

astmasymtom till följd av fuktproblem i bostaden, om inomhusklimatet skulle kunna 

förbättras så skulle det i sin tur leda till att kostnader för hälsovård skulle kunna minska.  

När en skada som kan utvecklas till en fukt- och mögelskada upptäckts bör skadan åtgärdas 

snarast möjligt för att minska risken att fastighetsbrukarnas hälsa påverkas negativt. Om 

omständigheterna runt skadan tillåter att en delreparation kan genomföras så kan de kolla 
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på för- och nackdelar mot att genomför en helrenovation av våtrummet. Generellt så är det 

billigare att utföra planerat underhåll istället för ett akut underhåll. 

FÖRDELAR 
Billigare: En normal vattenskada i våtrum kostar i genomsnitt 75 – 90 000 SEK att åtgärda, 

detta är en kostnad som medför stress för fastighetsägaren som ska bekosta åtgärderna. 

Beroende på hur fastighetsägarens ekonomiska situation ser ut kan de vara tvungna att 

ansöka om lån för att klara kostnaderna. Att lägga till denna stress på en eventuell redan 

pressad ekonomisk situation kan vara det som får bägaren att rinna över. Vanliga symtom på 

stress kan vara att personen [13]:  

 får sömnproblem 

 känner stor trötthet som inte går att vila bort 

 känner sig rastlös, ha svårt att koppla av och varva ner 

 känner sig irriterad, rädd, nedstämd eller få ångest 

 får sämre minne och svårt att koncentrera sig 

 får hjärtklappning, högt blodtryck eller känna att det är svårt att andas ordentligt 

 får problem med magen, till exempel magkatarr eller förstoppning 

 får huvudvärk eller känna sig stel, spänd och få ont i kroppen. 

Om det istället kostar 20 – 50 % av den totala kostnaden att utföra en del-reparation så 

skulle det vara något som fastighetsägaren absolut ska rekommenderas göra utifrån detta 

perspektiv. 

Snabbare: Att utföra en renovation av våtrum tar normalt sett tre till fyra veckar att utföra 

med hjälp av fackman, med renovation så menas det att arbetet är planerat. Vid en 

eventuell skada på tätskikt som upptäckts men inte åtgärdats direkt, tillåter vatten att 

släppas igenom till underliggande konstruktion. Skadan tar längre tid att åtgärda då 

underliggande skadat material måste rivas ut och uttorkning av fukt ur konstruktionsdelar 

måste ske. Utförandetiden för reparationen beror mycket på skadans omfattning och 

uttorkningstiden, uppskattningsvis tar det åtta till tio veckor innan skadan är helt återställd.  

Om en delreparation skulle vara möjlig så skulle åtgärdstiden minska markant, beroende på 

skadans omfattning. Det som är viktigt är att åtgärda skadan så snart som den upptäckts, om 

åtgärder fördröjs så kommer kostnaderna och åtgärdstiden att öka samtidigt som 

skadeomfattningen ökar.   
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Under utförandet av reparationer i våtrum kommer faciliteten i något skede inte vara 

brukbar för fastighetsanvändaren, längden som den är obrukbar beror mycket på skadans 

omfattning. De som använder fastigheten upplever ofta denna period som besvärlig då det 

inte alltid finns något annat badrum eller wc i fastigheten.  

De flesta upplever det som en jobbig period under reparationstiden till följd av detta, att det 

befinner sig personer i sin fastighet som inte är bekanta och det kan finnas barn i fastigheten 

som inte vet om de risker som uppstår. Om det då istället är möjligt att utföra en del-

reparation av det skadade våtrummet så minskar tiden som brukarna utsätts för detta. 

Beroende på omfattningen och våtrummets utformning så uppskattas en del-reparation ta 

ungefär en till två veckor att utföra. 

NACKDELAR 

Utformning: När en delreparation utförs i ett våtrum så finns risken att det material som 

tidigare varit installerat inte längre finns kvar i tillverkarens sortiment, vilket kan leda till att 

det får ett annat utseende än innan skadan inträffade. Detta kan tyckas vara en bagatell i 

början men de som använder utrymmet kan komma att störa sig på det allt mer under 

användningen. Utformningen ska inte vara så att användare känner obehag av att bruka 

faciliteten. Vissa typer av material kommer att vara enklare att ersätta än andra, vitt kakel 

och klinker i standard storlekar bör inte vara problem att ersätta då det är en ”basvara” som 

troligen inte slutas tillverkas. Kakel- och klinkerplattor med speciell formgivning eller 

storlekar kommer däremot i framtiden att bli svårare att ersätta vilket gör att det är större 

chans att brukaren blir missnöjd med delreparationen om andra plattor används.  

Detta problem är något som kommer att dyka upp i större omfattning då delreparationer 

börjar ta fart, då är det upp till fastighetsägaren att ta beslut om hur den nya utformningen 

blir. Rivningen kan antingen begränsas till det minimala med en risk att utseendet får lida för 

besparingarna eller så kan det rivas ut mer intilliggande plattor för att kunna forma nya 

mönster runt skadeplatsen. Omfattningen av skadan är det som kommer vara vägledande i 

dessa fall och i samråd med fastighetsägare och brukare så tar ett beslut om den lämpligaste 

lösningen i det specifika fallet.  

De metoder som används vid delreparationer är i skrivande relativt obeprövade i praktiken, 

bra resultat har visat sig i laborationsmiljö men inga tester i vanlig miljö har hunnits 

genomföras. Detta kan göra att fastighetsägare med skador i våtrum känner sig illa till  mods 

att vara försökspersoner. 
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2.4.2 EKOLOGISKT 

Vid alla typer av byggnationer oavsett om det är en renovering eller nyproduktion så finns 

möjligheten att välja de material som ska användas, alla dessa material har sina egna för- 

och nackdelar som det måste tas hänsyn till. Genom att föra in ett miljötänkande i 

arbetsprocessen så ska slutprodukten vara ekologiskt hållbar.   

Uppskattningsvis står bygg- och fastighetssektorn för cirka 40 % av energi- och material-

användningen och en väsentlig del av avfallet och ca 10 % av transportarbetet i Sverige. På 

grund av den stora procentsatsen så är det viktigt att åtgärder som kan minska andelarna  

utförs på alla nivåer, förutsatt att åtgärderna är ekonomiskt försvarbara.  

Ekonomiskt försvarbart innebär att det ska strävas efter att utföra en typ av åtgärder som 

har en speciell effekt, till exempel att det ska vara miljövänligt. Dessa åtgärder ska utföras 

även om kostnaden blir högre än med andra metoder men har en större påverkan på miljön, 

åtgärderna får inte vara så kostsamma att de som utför åtgärderna inte kan gå med vinst och 

fortsätta driva verksamheten.  

Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en miljöbelastning på 300 kg koldioxid. Det är 

lika mycket som att köra en mellanklassbil i 150 mil [14].  

Det totalla antalet anmälda vattenskador till de svenska försäkringsbolagen uppgår till cirka 

65 000, så uppgår den totala miljöbelastningen för anmälda vattenskador till 19 500 ton 

koldioxid. Detta motsvarar 2 500 flygresor Stockholm-Bangkok tur och retur [16].  

Uppemot 90 procent av materialet som rivs ut vid en vattenskada är ofta helt oskadat. Det är 

förstås en mycket onödig material- och energiåtgång som påverkar miljön negativt. Om 

våtrum byggs så att de kan repareras istället för att rivas ut helt vid en skada kan 

koldioxidutsläppen minska med uppåt 75 procent [16].  

AVFALL 

Genom att utföra en delreparation så kan uppemot 90 % av materialet sparas, detta är 

material som i annat fall skulle rivits ut. Detta är en markant skillnad och en stor bidragande 

faktor till en ekologisk hållbarhet vid delreparation. Det avfall som uppstår vid rivning av 

skador hanteras olika beroende på vad materialet består av, dock ska alltid avfallshierarkin 

följas. 

2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. Förenklat innehåller det nya 

avfallsdirektivet följande delar [15]:  

 definitioner och omfattning av direktivet 

 avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den 
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 hantering av avfall inklusive tillstånd 

 planering av avfallshanteringen 

 administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn 

I avfallsdirektivet lyfts avfallshierarkin fram som prioriteringsordning för lagstiftning och 

politik på avfallsområdet [15]:  

1. Förebyggande 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning 

5. Bortskaffande 

Prioriteringsordningen innebär att avfall helst ska förebyggas, i andra hand återanvända det, 

i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att 

det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt [15].  

Det räknas som avfalls-förebyggande om det går att undvika att riva ut mer än vad som är 

nödvändigt i en skada. Tidigare har detta inte varit möjligt då hela badrumet rivits för att 

lägga om ett nytt komplett tätskikt, då klivs det ner ett steg på ”avfallstrappan” och försöker 

att återanvända de olika materialen. Isolering är ett material som går att återanvända, om 

det inte har skadats vid skadetillfället eller vid utrivning. Samma gäller för installationer av 

porslin som till exempel wc-stol, handfat och bidé. I den mån det är möjligt ska även alla 

typer av våtrumsskivor att återanvändas eller materialåtervinnas. De material som inte går 

att återanvändas eller materialåtervinnas bör energiåtervinnas för att få tillbaka så mycket 

energi som möjligt. Klinker och kakel och porslinsinstallationer som är hela efter utrivning 

kan återanvändas, om det tagit skada under utrivningen så kan de användas i 

utfyllnadsmassor. I annat fall så ska dessa material deponeras säkert hos lämplig 

återvinningscentral.  

Material som innehåller kemikalier måste hanteras så att dessa skadliga ämnen inte kommer 

ut i kretsloppet, som beställare av arbetet kan du ställa krav på att miljömärkta material ska 

användas under hela produktionen för att förebygga detta.  

Som privatperson kan det vara svårt att veta vilka material som har en mindre miljöpåverkan 

och att ta fram information om alla ingående material i en planerad konstruktion kan vara 

för omfattande. Är en entreprenör anlitad för att utföra arbetet så bör de ha kunskapen som 

krävs för att hjälpa till att välja miljösmarta material, ett hjälpmedel som både privat-

personer och entreprenörer använder sig av är Byggmiljöguiden Folksam 2012. 
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Folksam har försäkrat 25-27 % av alla försäkrade villor i Sverige, de beställer bygg-

reparationer för cirka 800 miljoner kronor varje år. Denna situation gör att Folksam har ett 

stort inflytande vilket de gärna drar nytta av, som beställare av arbetet försöker Folksam 

arbeta så miljömässigt som möjligt. Därför har de tagit fram Folksams Byggmiljöguide, som 

på ett enkelt och översiktligt sätt visar olika byggprodukters miljöpåverkan. Folksam 

förespråkar att lokala produkter används för att minska transportsträckor, därför finns 

indikationer om vart produkten är tillverkad på de godkännda produkterna. Folksams 

Byggmiljöguide finns att hämta gratis på Folksams hemsida www.folksam.se. (29) 

2.4.3 EKONOMISKT 

Pengar är överlag sett den bästa drivkraften för att få någon att utföra ett arbete, det 

vanligaste exempel på denna typ av incitament är lön i form av pengar för utfört arbete. 

Drivkraft i form av pengar kan ske i tre olika former, den vanligaste är att pengar tilldelas för 

ett utfört arbete. Det andra är att utföra ett arbete för att spara pengar, som exempel på det 

kan vi se energieffektiviseringar av fastigheter. I det sista fallet används pengar omvänt där 

du kan ställas skyldiga pengar för att du brutit mot lagar eller inte utfört ett arbete, exempel 

på detta är böter och avgifter för inte sorterat byggavfall. 

 När det gäller delreparation i våtrum så är det andra fallet som är det lämpligaste då det 

bästa är om fastighetsägaren utför arbetet så snart skadan är upptäckt. Genom att åtgärda 

skadan direkt så kommer kostnaden att minska då omfattningen av skadan har begränsas 

mot vad den kunnat vara. Hur mycket kostnaderna kommer att minska är svårt att avgöra i 

nuläget då det inte finns någon forskning på detta, eftersom det inte börjat genomföras 

delreparationer ännu så går det heller inte att ta fram statistik som kan användas vid en 

jämförelse. Uppskattningsvis så kommer troligen kostnaderna att kunna sjunka så mycket 

som till 15 – 20 % av de kostnader som hade uppstått vid en renovation. 

Det som gör störst skillnaderna i kostnaderna mellan de två olik metoderna är: 

 Arbetstid 

 Material 

 Transport 

 Avfall 

 Elförbrukning 

När metoder för att helreparera våtrum används, så används mer av alla de fem punkterna 

till skillnad om en delreparation skulle kunna utföras.  

http://www.folksam.se/
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När en delreparation utförs så byts bara skadat och intilliggande material ut, detta kan vara 

en risk som senare kan komma att kosta fastighetsägaren då nya skador kan uppstå. 

Delreparationer har sett lovande ut i laborationsmiljöer som har skapats men det har inte 

haft någon längre test period, detta innebär att det är svårt att veta hur reparationen beter 

sig efter ett par år. Chansen finns alltid att de metoder som tagit fram idag inte är optimala 

vilket kan leda till ytterligare skador som då måste åtgärdas igen, vilket medför nya 

kostnader för fastighetsägaren.  

Vid utförande av delreparationer i våtrum så kommer inte befintliga installationer som wc-

stol, handfat, golvbrunn, inkommande vattenledningar, avloppsledningar m.m. att bytas (om 

de inte är skadeorsaken). Det vill säga att de kommer att återanvändas. Detta innebär en 

ökad risk att eventuellt kommande vattenskador via dessa består, då deras livslängd 

fortsätter att räknas ner från installationsdatumet.  

Vid tillfällen då helreparationer utförs rekommenderas det i vanliga fall att installationer vars 

livslängd ligger i farosonen, byts ut under reparationen. Installationer som wc-stol, handfat 

och badkar är undantag då packningar, avloppsledningar m.m. på dessa kan bytas ut för att 

säkra att inte nya läckage uppstår från dessa. Detta rekommenderas för att ett nytt badrum 

inte ska byggas med äldre installationer som har en markant kortare livstid än resterande 

våtrum, byts dessa ut så kommer hela våtrummets livslängd att bli förlängt. Vid 

delreparation så förlängs enbart de byggnadsdelars livslängd som bytts ut och resterande 

delars livslängd räknas ner från tidigare installationstillfälle. 
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2.5 INVESTERINGSALTERNATIV 

Den egentliga meningen av en investering är att en kapitalinsats ska leda till framtida 

avkastning som efter en viss period ska tjänat in den kapitalinstats som satsats och sedan 

fortsätta att generera inkomst eller vinst. Innebörd kan inte knytas samman med att se en 

renovering eller reparation av ett badrum som en investering, detta för att efter insatsen i 

badrummet skett så kommer badrummet att tappa i värde ju äldre det blir.  

Det finns tillfällen då renovering av badrummet ändå kan ses som en typ av investering, vid 

renovation eller reparation så byts ordinarie kranar m.m. ut till snålspolande kranar 

samtidigt som åtgärder vidtas för att minska energiförbrukningen. Denna typ av investering 

genererar inte direkta inkomster men skapar ett överskott av kapital genom att minska 

utgifterna. Ofta kan det vara svårt att räkna hem denna typ av ”investering” då 

grundkostnaderna för en renovering eller reparation är höga och dessa typer av åtgärder 

ökar kostnaderna för ”investeringen”, om detta ska gå så bör grundutgifterna vara minimala 

samtidigt som minskningen av resurser är omfattande. Badrummets livsläng spelar även in 

om kostnaderna ska hinna generera vinst. 

En investering på resurseffektiva kranar i kök, tvättställ och dusch/bad utan vidare 

renovering eller reparation går att spara in på mellan ett och tre år genom minskad energi- 

och vattenförbrukning. Om alla svenska hushåll byter till resurseffektiva kranar minskar den 

nationella energiförbrukningen med 4 TWH. Detta motsvarar den totala energianvändningen 

i 160 000 villor, och innebär alltså en minskad belastning på miljön [22].  

2.5.1 TEKNISK LIVSLÄNGD  

Den tekniska livslängden är tidsperioden som en byggnad eller en byggnadsdel kan användas 

med sin avsedda funktion, tidsperioden längd räknas vid ett normalt underhåll.  

Det är viktigt att se till att byggnadsdelar och installationer som har en kortare livslängd än 

byggnaden är åtkomliga och lätta att byta ut [14]. Detta gäller även för byggnadsdelar i en 

enhet som våtrum. Installeras en byggnadsdel som har en teknisk medellivslängd på 15 år 

och resterande byggnadsdelars livslängd ligger runt det dubbla ökar risken att de delar som 

har uppskattningsvis lång återstående livslängd kvar måste bytas ut. Detta vill undvikas då 

den ekonomiska livslängden av dessa material blir kortare än den teknsika medellivslängden, 

det strävas efter är att den ekonomsika livslängden ska vara lika med eller längre än den 

tekniska medellivslängden. I Tabell 1 så visas den tekniska meddellivslängden på olika 

byggnadsdelar som kan användas i våtrum [19].  
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Tabell 1. Teknisk medellivslängd på byggnadsdelar i våtutrymmen. 

Byggnadsdel våtutrymmen Teknisk 

medellivslängd 

Plastmatta i våtrum 20 år 

Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme 30 år 

Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 

1980-tal/i början av 1990-talet 

15 år 

Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under 

klinker/kakel 

* utfört före 1995 

* utfört efter 1995 

 

20 år 

30 år 

Våtrumstapeter väggar 15 år 

Avloppsledningar 

*gjutjärn 

*PVC (efter 1974) 

 

50 år 

50 år 

Värmeledningar kall-/varmvattenledningar 50 år 

Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.) 30 år 

Utifrån de tekniska medellivslängder på de delar som ingår i ett våtrum så uppskattas den 

tekniska livslängden på ett våtrum till 20-30 år, detta kan dock variera stort beroende en 

mäng olika faktorer. Exempel på dessa faktorer är ingående material, underhåll, antal 

brukare, ventilation och ytterligare användningsområden.  

Nedan följer fyra exempel på hur den tekniska- och ekonomiskalivslängden kan fungera i 

praktiken.  

Exempel 1. 

En produkt kostar 10 000 SEK och har en teknisk medellivslängd på 20 år, om produkten 

håller i 20 år så har köparen betalat 10 000/20= 500 SEK per år för produkten. Se Figur 4, 

exempel 1.  
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Exempel 2. 

En produkt kostar 10 000 SEK och har en teknisk medellivslängd på 20 år, produkten går 

dock sönder efter 10 år vilket gör att köparen måste laga en del av produkten för 5 000. Den 

tekniska livslängden är 10 år efter reparationen då reparationen i sig inte förlänger 

produktens livslängd. Den totala kostnaden för produkten blir (10 000 + 5 000)/20 = 750 SEK 

per år för produkten. Se Figur 4, exempel 2. 

Exempel 3.  

En produkt kostar 10 000 SEK och har en teknisk medellivslängd på 20 år, produkten går 

dock sönder efter 10 år vilket gör att köparen måste köpa en ny produkt för 10 000 då den 

inte går att laga. Den nya produkten har en teknisk medellivslängd på 20 år, och håller den 

tiden. Den totala kostnaden för produkterna blir (10 000 + 10 000)/(10+20) = 666,6 SEK per 

år för produkterna. Se Figur 4, exempel 3. 

Exempel 4. 

En produkt kostar 10 000 SEK och har en teknisk medellivslängd på 20 år, produkten 

underhålls regelbundet och passerar den tekniska livslängden. Underhållet anses som 

kostnadsfritt då det är fastighetsägaren själv som utför underhållet, kostnaden för detta är 

försumbart. Efter 25 år går den sönder, den ekonomiska livslängden har då passerat den 

tekniska medellivslängden med fem år. Köparen har betalat 10 000/25 = 400 SEK per år för 

produkten. Se Figur 4, exempel 4. 

 

Figur 4. Exempel på skillnader mellan ekonomisk livsläng och teknisk livslängd. 
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3. GENOMFÖRANDE 

Varken en renovation, heltäckande reparation eller en delreparation kan ses som en 

investering då de inte kommer öka i värde över tiden och de skapar ingen avkastning, 

däremot kan det kapital som sparats genom att utföra en delreparation istället för en 

helreparation användas till en investering, den investeringen kan i sig generera avkastning. 

Med samma tankesätt kan kostnaden för en reparation ha ett högre värde än den 

ursprungliga kostnaden. På detta sett så kan pengar i handen idag ha ett lägre värde än vad 

de pengarna har imorgon.  

3.1 VÄRDET AV REPARATIONER 

En av de vanligaste investeringarna som görs är att sätter in pengar på ett sparkonto, detta 

är egentligen ett lån till banken precis som banken kan låna ut till personer. Detta lån räknar 

med ränta precis som ett lån av banken, det är räntan som gör att pengarna får ett högre 

värde över tiden. Detta kan visas med ett enkelt exempel: 50 000 kronor sätts in på ett 

sparkonto med 3 % real ränta, kontot kommer vara låst i fyra år. Efter de fyra åren kommer 

det finnas 56 275 kronor på kontot som då kan användas, uträkningar kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på värdeökning över ett tidsspann på fyra år. 

År 0: 50 000 kronor 

År 1: 50 000 * 1,03 = 51 500 kronor 

År 2: 51 500 * 1,03 = 5 3 045 kronor 

År 3: 53 045 * 1,03 = 54 636 kronor 

År 4: 54 636 * 1,03 = 56 275 kronor 

50 000 * 1,03^4 = 56 275 kronor eller 50 000 * 1,1255 = 56 275 kronor (värdet 1,1255 fås ur 

Bilaga 1) 

Med detta tankesätt kan det ses att ett angett värde inte alltid är det värde som bekostats. 

Om det kostar 85 000 kronor att reparera ett våtrum så är det den kostnaden som eventuellt 

lånas av en bank eller liknade, lånet är satt att betalas tillbaka på våtrummets medellivsläng 

på 25 år. Räntan ligger på 5 % per år för lånet. 

Genom annuitetsberäkning får vi fram en serie framtida lika stora betalningar (annuiteter) 

som motsvarar en idag känd betalning. Med denna beräkning så är det egentliga värdet för 
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reparationen 150 875 kronor och inte de 85 000 kronorna som det utgicks från, uträkningar 

kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Ökat kostnadsvärde på grund av lånat kapital. 

85 000 kronor * 0,0710 = 6 035 kronor/år. (värdet 0,0710 fås från Bilaga 2) 

6 035 kronor kommer att betalas över en period på 25 år. 

6 035 * 25 = 150 875 kronor. 

Om fallet är så att personen som ska göra en reparation för 85 000 kronor inte behöver låna 

dessa pengar utan redan har detta kapital undansparat. Då kan den motsatta vägen än den i 

Tabell 3 användas. Om personen betalar dessa sparade pengar för en renovering så kommer 

värdet av de 85 000 kronorna inte att ändras. Om personen inte lagt pengarna på 

reparationen skulle pengarna kunna investeras i något som skapar avkastning vilket på så 

sätt skapat ett högre värde för den ursprungliga kostnaden för reparationen.   

Om vi investerar de 85 000 kronorna i ett sparkonto med 3 % real ränta som är bundet i fem 

år, får vi 98 538 kronor, vilket fås genom uträkningen i Tabell 4. 

Tabell 4. Ökat kostnadsvärde till följd av möjliga investeringar.  

85 000 kronor * 1,1593 = 98 538 kronor. (värdet 1,1593 fås från Bilaga 1) 

Kostnaden för reparationen kan då sägas var 98 538 kronor, då det är den summa pengar 

som funnits om inte vi bekostat de 85 000 för reparationen. Värdet för investeringen kan 

variera stort beroende på vilket investeringsalternativ som väljs. I dessa exempel väljs 

investering via sparkonton då det är en lågriskinvestering.  

3.2 VÄRDET AV DELREPARATIONER 

Delreparationer är egentligen inget annat än små reparationer vilket gör att metoderna för 

att beräkna ett ökat kostnadsvärde är detsamma som i Tabell 3 och Tabell 4. En av 

skillnaderna med beräkningarna av det ökade kostnadsvärdet är att benägenheten av att 

måsta låna kapital för att kunna åtgärda skador minskar, vilket kan göra att den beräkningen 

inte bör prioriteras om inte kostnaderna anses som höga.  

När möjligheten finns att utföra en delreparation istället för en helreparation så är den 

största fördelen ekonomiskt att grundkostnaden minskar, skillnaden mellan grundkostnaden 

för en heltäckande reparation och grundkostnaden för en delreparation frigörs.  
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Exempel:  

En fastighetsägare ska reparera sitt våtrum efter att en skada i våtrum har uppstått, han får 

en offert på 85 000 kronor vilket då är för en heltäckande reparation. Fastighetsägaren blir 

sedan informerad om att den delreparationen går att utföra i våtrummet, detta går på 

20 000 kronor att utföra. Fastighetsägare har sparat undan pengar för denna typ av 

situationer och har ett kapital på 65 000 kronor att använda.  

Antingen lånar fastighetsägaren 20 000 kronor och utför en helreparation eller utför de en 

delreparation och får 45 000 kronor över till annat. Fastighetsägaren planerar att göra en 

heltäckande reparation efter tio år. De 45 000 kronorna som kvarstår av det sparade 

kapitalet kan fastighetsägaren fritt investera. De hittar en investeringsmöjlighet där 

pengarna är bundna i tio år med 4 % real ränta. Efter tio år har de 45 000 kronorna blivit 

66 609 kronor vilket är mer än vad fastighetsägaren ursprungligen hade på sitt konto. 

Uträkningen finns i Tabell 5. 

Tabell 5. Delreparation istället för heltäckande reparation frigör kapital som kan investeras. 

85 000 kronor – 65 000 kronor = 20 000 kronor 

65 000 kronor – 20 000 kronor = 45 000 kronor 

45 000 kronor * 1,4804 = 66 609 kronor. (värdet 1,4802 får ur bilaga 1) 

Genom denna typ av investering till följd av en delreparation har inte bara kapitalet ökat till 

över grundkapitalet, även den ekonomiska livslängden för våtrummet har förlängts med tio 

år.  

Det som är viktigt att ta i hänsyn med delreparationer är att det faktiskt inte alltid är värt 

det, med samma metod som i Tabell 5 fast med en investering på 5 år skapar ett kapital på 

54 752 kronor. Uträkningen finns i Tabell 6. 

Tabell 6. Investeringsberäkning över fem år med 4 % real ränta. 

45 000 kronor * 1,2167 =54 752 kronor. (värdet 1,2167 får ur bilaga 1) 
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Fastighetsägaren har 54 752 kronor som han kan använda till den heltäckande reparationen 

vilket är ett mindre kapital än vad som ursprungligen fans. Fastighetsägaren måste låna ca 

30 000 kronor för att kunna utföra en heltäckande reparation för 85 000 kronor. 

Uträkningen finns i Tabell 7. 

Tabell 7. Ökad lånekostnad till följd av att delreparationen utförs med för kort ekonomisk livslängd kvar på 

våtrummet. 

85 000 kronor – 54 752 kronor = 30 248 kronor 
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4. RESULTAT 

Ur ett hållbart perspektiv så är delreparationer något som kommer att bidra positivt till 

samhället, detta är i nuläget enbart grundat på utföranden i laborationsmiljö samt i teorin. 

När väl delreparationer är utförda på verkliga objekt kommer de resultat som finns redovisas 

i denna studie att kunna skilja sig mot de verkliga.  

Det kommer alltid att vara upp till fastighetsägaren att besluta om de vill utföra en del- eller 

heltäckandereparation. När fastighetsägare fått en anmärkning med anmärkningsgrad 2 på 

besiktningen av fastigheten bör kunden få information angående hur de ska gå vidare i nästa 

steg, information kan ges genom någon typ av broschyr.  

I broschyren bör det framgå information om möjligheter med delreparation och dess för- 

och nackdelar. Genom att öka fastighetsägarens kunskaper om skillnaden mellan del- och 

heltäckandereparationer så förväntas fler fastighetsägare använda den metod som är den 

mest hållbara. 

Informationen bör gå ut till fastighetsägaren i ett tidigt skede vilket lämpligt kan ske genom 

att besiktningsmännen som besiktar lämnar någon typ av broschyr direkt vid besiktning. 

Fördelaktigt så är det en digital broschyr för att minska miljöbelastningen men då inte alla 

kommer ha möjlighet att ta emot denna typ av filer så kan broschyren ske i pappersformat.   

Om kunden är tillräckligt informerad om hur de ska gå till väga i nästa steg så minskar 

chansen att kunden återkommer för att anmäla samma skada fast med större omfattning 

senare. Denna typ av tillvägagångsätt skulle kunna minska arbetsbelastningen för 

skadereglerarna på försäkringsbolaget genom att minska mängden inkommande samtal, 

samtidigt som det minskar det mörkertal av kostnader som betalas i ersättning i skador som 

egentligen skulle avböjts. 

Informationen som lämnas bör vara fokuserad på grundstenarna till hållbarhet, social, 

ekologisk och ekonomisk. 

4.1 SOCIALT 

Om delreparationer utförs innan skadans omfattning ökar minskar i helhet de olägenheter 

som fastighetsägare och fastighetsbrukare får som följd av att en fuktskada har uppstått. 

Detta genom dels att mögel och andra mikrobiella tillväxter förhindras genom att skada 

åtgärdas i ett tidigt skede, dels då utförande tiden minskar vilket innebär att fastighets-

brukare snabbare kan återgå till att bruka utrymmet normalt. Den förkortade utförandetiden 

kan ta 1/5 av tiden, det vill säga från 8-10 veckor till 1-2 veckor vilket även kan minska risken 

för stress hos fastighetsbrukarna.  
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Dusch/badrum där fastighetsägaren använt sig av ytskikt som är specialbeställt eller på 

något sätt udda kommer att vara svårare att ersätta på grund av att de går ur lagret snabbt. 

Vanliga enfärgade ytskikt kommer att vara lättare att ersätta då de sällan går ur lagret 

altrenativt så finns det likvärdiga motsvarigheter. Det är därför större risk att fastighetsägare 

med udda ytskikt inte nöjer sig med en delreparation, då de vill återföra våtrummet till 

samma standard som innan skadan.  

4.2 EKOLOGISKT  

Ur ett hållbart perspektiv så kan det vara de ekologiska fördelarna som har störst betydelse. 

Uppskattningsvis ska upp till 90 % av materialet i ett våtrum kunna besparas då det inte rivs 

ut vid en delreparation, det vill säga att 90 % av materialet tar ett eller två steg upp på 

avfallstrappan och kan ses som att avfall förebyggs. Detta är väldig positivt för bygg- och 

fastighetsbranschen som idag uppskattas använda 40 % av Sveriges materialförbrukning, en 

minskning på någon front skall ses som positiv.   

En annan ekologisk fördel med delreparationer är att koldioxidutsläppen kan minska med 

uppåt 75 procent till skillnad om en heltäckandereparation skulle utföras. 

I nuläget finns det inga påkomna negativa effekter av att utföra delreparationer, det man 

kan ha åsikter på är hur man ska kunna förebygga att skador inträffar i våtrum. Att utföra en 

delreparation har självklart en större miljöpåverkan än om ingen reparation skulle behövas 

utföras.   

4.3 EKONOMISKT 

Den mest lockande fördelen med delreparationer för fastighetsägaren är troligast de 

ekonomiska fördelarna. Kostnaderna som vi idag lägger ut på heltäckande reparationer 

kommer kunna minska ner till 1/5 av de kostnaderna om en delreparation utförs. Den lägre 

kostnaden antas vara den mest bidragande faktorn till varför fastighetsägare kommer 

föredra att delreparationer utförs.  

Det kommer att finnas fastighetsägare som inte kommer vilja utföra delreparationer i sina 

våtrum främst på grund av utseendemässiga ändringar. I dessa fall är det försäkringstagaren 

själv som kommer att måsta stå för den större delen av kostnaden, försäkringsbolagen 

betalar för de reparationer som är billigast vid samma resultat. Om försäkringstagaren inte 

vill använda sig av denna metod eller vill ha en standardförbättring så står de för 

mellanskillnaden.  
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5. DISKUSSION 

Delreparationer i våtrum är något som kommer att bli högaktuellt inom de närmsta åren, det 

är gynnsamt ur socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv. Det är dock upp till kunden 

om de tycker att det är socialt hållbart, alla individer är olika vilket kommer att leda till att 

vissa eventuellt inte kommer att vilja utföra delreparationer. I de flesta fall kommer det 

troligen att handla om att de inte vill få en utseendemässig förändring i våtrummet eller 

oroligheter över att det är en ”obeprövad metod”, vilket de har rätt angående.  

Ska ägaren av fastigheten ha sista ortet i om det är en del- eller vanlig reparation som ska 

göras i våtrummet eller ska det ställas krav att om det går att utföra en delreparation säkert 

med minimal inverkar på utseendet så ska detta göras. Detta för att minska vår 

klimatpåverkan, detta är en fråga som i sin enkelhet handlar om vilket som kommer först 

människans trivsel eller miljön. Denna fråga kan vara svår att behandla då du lätt kan säga 

miljön de det handlar om någon annan, då du själv sitter i den situationen så anser du nog 

att trivslen går före. 

 En annan viktig fråga är vem som ska stå för den ökade kostnaden om fastighetsägaren vill 

utföra en helreparation även om en delreparation går att utföra på en skada som är ett 

försäkringsärende, skillnaden på kostnaden mellan de olika allternativen kan vara runt 80 %. 

Då alla försäkringsbolag har sina egna villkor så kan det skilja sig åt mellan svaren, enligt 

Folksams försäkringsvillkor utförs den reparation som har den lägsta kostnaden. Detta är så 

länge resultatet blir detsamma på båda metoderna, vill fastighetsägaren fortfarande utföra 

en helreparation så står de för mellanskillnaden som uppkommer. Detta kommer lägga än 

mer tyngd bakom beslutet om att delreparationer ska utföras i så stor mån som möjligt. 

Skadereglerarna på försäkringsbolagen kommer att få göra affärsmässiga kompromisser så 

att försäkringstagaren blir nöjd med sin handläggning. Hänsyn kommer måsta tas till är att 

det inte alltid är billigare att utföra delreparationer vilket visades genom beräkningarna i 

Tabell 5, Tabell 6 och Tabell 7. 

Den nya möjligheten med delreparation kommer försäkringbolagen måsta arbeta in i sina 

försäkringsvillkor, klara riktlinjer hur regleringen av liknade tillfällen sker och vilken 

ersättning kunden är berättigad till bör framgå. Ifall de tekniska meddelivslängder på 

ingående material i våtrum förlängs, det vill säga att avskrivningstiden för ett material blir 

längre, bidrar det till att försäkringstagaren har möjlighet till mer ersättning.  

Att det är en obeprövad metod kommer att ändras då metoderna väl är satta i bruk, efter 

några år efter de första delreparationerna har utförts så kommer resultaten visa om det är 

en metod som är att rekommendera eller inte. Metoderna kommer med högsta sannorlikhet 

att utvecklas allt eftersom och nya säkrare material som är utformade för att kunna utföra 

delreparationer kommer att tas fram, vilket leder till säkrare och mer hållbara våtrum. 
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Under metodens försöksperioder som kommer genomföras på att begränsat antal våtrum så 

kommer inte entreprenörerna kunna lämna garantier på det utförda arbetet på grund av att 

det inte är fackmannamässigt utfört. Folksam har tagit beslut på att de kommer att stå för 

garantin på det utförda arbetet vilket lämnar en trygghet till fastighetsägaren, garantin 

kommer enbart omfatta det arbete som har utförts. Skador som inträffar på annan del i 

våtrummet kommer inte omfattas av denna garanti.  

De våtrum som ingår i de första testerna bör ha någon typ av regelbunden kontroll för att se 

om det finns någon skadeutveckling. Rekommenderat är att en fuktsensor installeras i 

samband med delreparationen, denna gör det enkelt och översiktligt att se om fukt tar sig 

genom delreparationen. I annat fall kan det vara relevant med en kontrollman som 

regelbundet kontrollerar delreparationen. 

Möjligheterna med delreparationer arbetas fram i huvudsak för att kunna bidra till ett mer 

hållbart samhälle, där de ekologiska och sociala fördelarna ligger i fokus. Ekonomin kommer i 

andrahand för de företag och organisationer som är med och arbetar fram de nya 

metoderna. Ändå är det ekonomin som kan användas som det bästa incitamentet till att få 

fastighetsägare att utföra delreparationer vid upptäckt av skada. Detta är egentligen inget 

problem för de företag som föreslår delreparationer, för dem spelar det egentligen ingen roll 

varför det gör bara så länge det görs.  

Som exempel kan det ses på tre olika reklamfraser, vilket slår bäst? 

 Minska utsläppen med 80 % vid delreparation. 

 Minska kostnaderna med 80 % vid delreparation.  

 Minska utförandetiden med 80 % vid delreparation. 

Det finns egentligen ingen anledning varför det inte skulle kunna gå att använda alla tre av 

dessa för att öka slagkraften mer.  

Jag som utfört denna studie ställer mig positiv till möjligheten med delreparationer, det 

kommer vara en tillgång i byggbranschens repertoar. Det är positivt för beställaren då det 

innebär en ekonomisk, ekologisk och social besparing. Frågan är hur detta kommer att 

fungera på företag som livnär sin verksamhet med att utföra våtrumsreparationer. Denna 

typ av verksamheter kommer bli tvungna att förändra sina arbetsmetoder, från att utföra 

färre arbeten under en längre utförandetid för en hög avgift till att utföra fler arbeten på 

kortare utförandetid för en mindre avgift. Hur detta kommer att påverka verksamheterna är 

i nuläget svårt att förutse.  
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6. SLUTSATS 

Delreparationer är något som kommer att bli en del av vardagen inom några år, reparationer 

i våtrum kanske ses som en droppe i havet mot den globala energi- och material-

konsumtionen. Men som ordspråket lyder, ”många bäckar små, blir till en stor å”  

Något som måste arbetas fram är när det är mer värt att utföra heltäckande reparationer 

istället för delreparationer. Det kommer att vara lättare att göra dessa uträkningar då 

delreparationer är en del av vardagen så att det finns tillräckligt med statistik för de typerna 

av beräkningar. I skrivande stund har vissa typer av statistik varit svåra att få fram, statistik 

på skador där foliesystem använts har inte gått att få fram då foliesystem varit ute på 

marknaden för kort tid. I framtiden så kommer gränser kunna dras då det är värt att utföra 

heltäckande reparationer.   

En tid efter att broschyrer skickats ut till kunder, som fått anmärkningar med 

anmärkningsgrad 2, bör det i teorin kunna ses en minskad kostnad för mörkertalet som finns 

för skador som egentligen ska avböjas. Detta märks genom att utgående kapital som 

betecknas för vattenskador i våtrum minskar, minskning av det utgående kapitalet för 

våtrum kommer även minskas som följd av att delreparationer kräver en mindre 

grundinvestering än heltäckande reparationer. Antalet utförda reparationer bör även minska 

då försäkringstagare utför åtgärderna själva utan kontakt med försäkringsbolagen. 

I efterhand så kan det ses att den studie som utförts i form av denna rapport ligger före i 

tiden vilket lett till att avgränsningar tvingats göras till följd av bristfällig information. Men 

resultatet att delreparationer är ett viktigt steg för byggbranschen kvarstår. 

Jag tycker att delreparationer är något som borde infört för flertal år sedan, då det är 

orimligt att måsta riva allt bara för att en del är skadad. Det är självklart viktigt att 

metoderna och materialen testas ordentligt innan de tas i bruk för att kunna garantera 

fuktsäkerheten. Jag anser att det är viktigt att få ut informationen angående delreparationer 

till fastighetsägare, många fuktskador som uppstått efter en skada med anmärkningsgrad 2 

tror jag beror på kunskapsbrist hos fastighetsägaren. Genom utbildning så ska vi kunna få 

fler individer att fatta de miljömässigt bästa besluten som är rimligt för den enskilda 

situationen. 
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6.1 FELKÄLLOR  

Studien har genomförts i ett tidigt skede av utvecklingen av delreparationer vilket har 

medför komplikationer för arbetet, följderna av detta har varit att det har varit svårt att få 

fram relevant information som varit aktuellt för studien. Statistik för skador på foliesystem 

finns inte eller är så begränsad att det inte går att tillämpa på nationell nivå, vilket gör den 

obrukbar i denna typ av studie.  

Något som hade kunnat genomföras i studien var att ta kontakt med personer som fått en 

skada med anmärkningsgrad 2 för att se hur de ställt sig till att utföra delreparationer. 

Denna metod hade kunnat ge en bra överblick på fastighetsägares tankesätt över 

delreparationer, vilket skulle varit intressant i studien.  

6.2 FORTSATT ARBETE 

Fler och mer djupdykande studier kommer med största sannorlikhet att utföras inom detta 

ämnesområde vilket vi kommer att kunna ta del av i framtiden. Fokus bör ligga på att dels 

arbeta fram en formel eller tabell som gör det enkelt för fastighetsägare att avgöra vilken 

som är den mest kostnadseffektiva metoden, delreparation eller heltäckande reparation. Att 

göra LCC- och LCA-analyser för delreparationer är något som är relevant att ta fram, dessa 

analyser är bra verktyg för att visa den totala kostnaden och miljöpåverkan som metoden 

har. LCA är en förkortning av Life Cycle Assessment och beräknar produktens miljöpåverkan 

under hela livslängden, LCC är en förkortning av Life Cycle Costs och beräknar produktens 

totala kostnad under dess livslängd. 

En riskanalys rekommenderas för de företag vars verksamhet idag fokuseras på 

våtrumsreparationer och sedan kommer utföra delreparationer i våtrum. Analysen syftar till 

att undersöka hur om verksamheterna kommer kunna fortsätta bedriva den dagliga 

verksamheten utan förluster av någon typ. 
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