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Abstract
This final project is an investigation about the responsibility in rooms where the walls
and floors are exposed or partly exposed to irrigation of water, as a bathroom, laundry
room and WC.

The cost for all water damage is valued for 5 000 000 000 SEK each year. How is this
possible with all information about the problem and good materials? Who is
responsible?

Incites had been made in the subject throw reading reports and participation in courses
about how to make a room mention above. Discussions have been made with workers in
the trade of making the walls waterproof.

The conclusion in the rapport is about who´s responsible for the damages and will pay
the cost of the renovation. The responsibility is discussed between the contractor and the
insurance company. If the room is waterproof system is made by the rules the insurance
company pays. If it’s not the contractor is paying or if they don’t know how the
carpenter is the owner has to pay for the new bathroom.





Sammanfattning
Detta examensarbete är en undersökning om ansvarsfördelningen inom våtrumsarbeten.

Kostnaderna för fuktskador uppskattas till 5 miljarder kronor varje år, vilket är mycket
pengar. Hur kommer detta sig när informationsflödet kring problemen är stort och bra
material finns? Vem bär ansvaret?

Vattenskadeundersökningar har gjorts och publicerats under åren. Genom att studera denna
statistik kan en jämförelse göras och eventuell förändringar kan ses när nytt material och
tätskiktssystem har introducerats inom branschen.  Statistiken visar att problemen inom
våtrum idag är samma sedan 70-talet. Utifrån detta har slutsatsen dragits att
tätskiktssystemen har utvecklats till det bättre men bristerna idag finns fortfarande på
samma ställen som förr då antalet skadeanmälningar har minskat drastiskt.

Provning av foliesystem visar att det finns stora brister inom systemen. Då det kommer att
införas hårdare krav på foliesystem under åren 2012/2013 kommer förhoppningsvis en
fortsatt utveckling av material och förbättring visas i statistiken.

Gällande ansvar så har hanverkaren alltid ansvaret för tätskiktet som monteras samt ytan
det monteras på. Då det visats att markanta brister finns i tätskiktssystemen kan det antas
att tillverkare av material borde anses vara mer ansvariga. Samtidigt borde det ha funnits
hårdare krav så att risken för fuktskador minimerats. Kanske skulle
branschorganisationerna Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll satt
hårdare krav på deras godkända tätskiktssystem. Samtidigt framkom det under intervjuer
att stor osäkerhet råder bland hatverkare då branschreglerna ständigt ändras och förvirring
kring vad som verkligen gäller idag föreligger. Även att de två organisationerna säger olika
saker orsakar förvirringar. Om branschorganisationerna kunnat samarbeta samt vara
konsekvent med ändring hade detta underlättat för hantverkarna.

I jämförelse med övriga nordiska länder visar det sig att Finland har betydligt mindre
problem med fuktskador i våtrum. Finlands motsvarighet till Sveriges Boverkets
Byggregler innehåller inte bara regler om att det ska utföras så att vatten inte ska kunna
skada konstruktionen utan även hur. Det i kombination med att finländska våtrum
konstrueras på så sätt att fuktkänsligt material eliminerats är en stor skillnad mot de
svenska reglerna. Genom att ställa högre krav på material och utförande minskas
fuktskadorna inom våtrum.

Slutsatsen blev när det gäller ansvarsfrågan får entreprenör och försäkringsbolag diskutera
fram vem som är ansvarig. Rätt utförande enligt gällande regler vid våtrumsarbetet gör att
försäkringsbolaget står för kostnaden. Där entreprenören inte går att få tag i blir det en
diskussion mellan beställare och försäkringsbolag. Om då våtrumsarbetet inte utförts enligt
gällande reglerna så får beställaren stå för kostnaderna.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 	
I Sverige uppgår kostnaderna för fuktskador till cirka 5 miljarder kronor varje år/1/.
Anticimex gjorde under åren 2008-2010 över 110 000 badrumsbesiktningar och det visade
sig att i 26 % av dessa badrum fanns det en risk för fuktskador. I 2 % fanns redan en
pågående fuktskada. Anticimex undersökningar har visat att fuktskador är vanligast i
dusch, badrum och övriga våtrum/2/.

De första branschreglerna för arbete med tätskikt i badrum togs fram 1988 och detta
gjordes för att försäkringsbolagen uppmärksammade en markant ökning av antalet
anmälningar av fuktskador i badrum under 1980-talet. Dessa regler innehöll anvisningar
om hur arbete med tätskikt skulle utföras på ett korrekt sätt samtidigt som ett hårdare krav
ställdes på utförandet och resultatet/2/.

Idag finns det två branschorganisationer gällande arbete med tätskikt; GVK
(Golvbranschens Våtrumskontroll) och BKR (Byggkeramikrådet) som tillhandahåller
regler, krav, utbildningar och anvisningar av tätskikt.

GVK har enligt anvisningar i Säkra våtrum arbetat fram regler och krav som ska följas vid
arbeten med tätskikt i våtrum. Med GVKs certifiering ges företagen tillstånd att på ett
godkänt sätt utföra vätskebaserade tätskikt kombinerat med keramik för arbeten med
plastmattor samt plastmattor kombinerat med keramik/3/.

BKR arbetar på samma sätt som GVK, skillnaden är att BKR har gett ut PERs
(Plattsättningens Entreprenörers Riksförening) branschregler för keramik i våtrum. BKR
godkänner tätskiktsystem enligt reglernas krav och utbildar företag i våtrumsbehörighet
enligt reglerna/1/. En av dessa organisationsregler och anvisningar ska följas för att utöva
ett fackmannamässigt arbete.

Hur kommer det sig att det blir så många fuktskador när det finns regler och anvisningar
som är tillgängliga hos varje leverantör, att det inte borde vara några problem för en
kompetent hantverkare att göra rätt?
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1.2 Syfte
Syftet är att undersöka när, var och hur det uppstår fuktskador. Utifrån detta
uppmärksamma problem och möjlighet att kunna ta reda på vem som är ansvarig eller kan
hållas ansvarig för dessa fuktskador. Idéer på hur regler och krav borde förbättras kommer
att presenteras.

1.3 Metod
Efter insamling av bakgrundsinformation och insättning i ämnet görs en introduktion om
hur våtrumsbranschen är uppbyggd. Detta behövs då reglerna gällande tätskikt, fuktspärr
och material ständigt ändras och utvecklas. En jämförelse av gjorda
vattenskadeundersökningar görs.

Via samarbete med Länsförsäkringar Halland ges möjligheter till studiebesök. Det görs
även intervjuer med aktörer inom branschen och medverkan på kurser via BKR där
kunskap om bland annat hantering av tätskikt tas upp.

1.4 Avgränsning
Rapportens fokus kommer läggas på att ta reda på hur fuktskadorna har sett ut genom åren,
vad som har förändrats i takt med att utveckling har skett inom material och
tätskiktskonstruktioner. Hänsyn till eventuella kostnader kommer inte att tas.
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2 Begreppsförklaring
Idag finns det tre olika tätskiktssystem, som det även berättas om i rapporten. Det äldsta
tätskiktet är plastmattan. Idag monteras den enligt ”H-metoden” vilket innebär att den
monteras horisontellt så att mindre antal skarvningar förekommer. Skarven placeras över
dörren då den oftast inte är i direkt kontakt med vatten. Då plastmattan är 2 meter bred blir
det då endast en skarv runt hela rummet uppe vid taket. En metod som används idag i
kombination med montering är trådsvetsning. Detta innebär att plastmattan limmas på golv
och väggar och att skarvarna svetsas ihop så att ytorna blir helt täta.

Vätskebaserat tätskiktssystem är en gummimassa som monteras via rollning, kan liknas
med färg. Detta tätskikt används idag endast på massiva konstruktioner. Detta är för att
konstruktioner av trä är mer rörligt vilket medför att det vätskebaserade tätskiktet lättare
kan spricka.

Foliesystemet är det nyaste tätskiktssystemet av de materialen som används idag.
Foliesystemet är en duk som ”tapetseras” upp. Olika leverantörer har olika lösningar på hur
deras system ska bli täta. En del dukar ska överlappas ett visst mått och andra ska monteras
kant – i – kant för att sedan förseglas med en remsa duk.
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3	Skadestatistik	

3.1	Utveckling	av	skador	och	material	under	åren	
Redan år 1976 beslöt försäkringsbolagens Byggreparationskommitté att göra en
undersökning av vattenskador. Tack vare stort intresse från försäkringsbolagen, som har
tillhandahållit med rapporter från skadeinspektioner, har undersökningen varit
genomförbara. Även enkätundersökningar gjordes under skadeinspektioner för att få fram
mer material/4/.

Sedan år 1977 har det getts ut fem vattenskadeundersökningar, alla i samarbete med
försäkringsbolag. Alla rapporter har även samma syfte, att kartlägga var vattenskadorna
inträffar.  Den andra rapporten är från 1987 medans de tre sista är från 2000-talet/5/.

I rapporterna framgår det att under 2000-talet har vattenskadorna i villor sjunkit från 85 %
till 80 % av alla rapporterade vattenskador. År 2009 var 25 % av dessa vattenskador
orsakade av tätskiktet i våtutrymme, vilket överensstämmer med övriga undersökningar
under 2000-talet.  Skada orsakad av tätskikt i våtrum hade en topp 1987 då det orsakade 36
% av alla vattenskador/1/.

Vattenskadeundersökningarna redovisar inte huruvida ledningssystemen orsakar
vattenskador utan dessa faller bort och fokus läggs därför på tätskiktet.

3.1.1 Golv
Som framgår i Figur 3.1 är det idag stora problem med tätskikt på golv. Det finns olika
typer av tätskikt. Det som visat sig vara mest sårbart är det vätskebaserade tätskiktet som
rollas på ytan, 2009 stod detta tätskiktet för 63 % av skadorna. Skadeorsaker gällande alla
de olika tätskikten visar att 36 % är tätskiktet och att 33 % är anslutningen till golvbrunn i
plast. Denna undersökning visar ungefär samma resultat som undersökningen året innan.
Detta visar på att det blivit mer problem att ansluta tätskiktet tätt till golvbrunn i plast.
Även anslutning till golvbrunn i gjutjärn ger problem (14 %). Men då renovering av
våtutrymme sker 2011 ska alla golvbrunnar installerade innan 1991 bytas ut/5/.

Den trådsvetsade plastmattan har använts sedan 70 – talet. Problemet idag är till största
delen att anslutningen inte blir tät till golvbrunnen i plast. Två stora orsaker till detta är att
det är fel höjd på brunnen och/eller att det blir för stor spänning i mattan då den ska
anslutas till golvbrunnen. Spänningarna påverkar klämringen på så sätt att den tvingas
uppåt och till slut släpper. Större risk för fuktskada uppkommer då/6/. Den näst största
skadeorsaken är, relativt liten i förhållande till anslutningen till golvbrunn, skarvning/fogar
mellan de olika våderna av plastmattan/5/.
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3.1.2 Vägg
Tätskiktet på vägg har, precis som tätskikt för golv, problem med vätskebaserat tätskikt.
Hela 56 % av skadorna beror på brister i detta system. Problem med rörgenomföringar och
anslutning mellan vägg/golv finns, dock inte i samma utsträckning. När det gäller
plastmatta som är trådsvetsad är största problemet skarvning och fogning. Efter diskussion
med plattsättare, med kunskap inom området, framgick det att om inte limmet bakom
mattan får torka innan svetsning av fog görs finns en risk att luftbubblor bildas under
plastmattan. Luftbubblorna kan bidra till fuktproblem i framtiden. Detta problem är inte
lika stort vid plastmatta på golv då mattan som läggs på golvet är betydligt tjockare än
väggmattan och risken för luftbubblor är avsevärt mindre/5/.

En ny metod har introducerats – ”H-metoden” – mattan monteras då horisontellt för att
eliminera skarvar/fogar vid ytor där vattenkontakt är vanligt. Mattan monteras på så sätt att
skarven kommer så långt från vattnet som möjligt, vanligtvis placeras skarven/fogen över
dörren/1/.  Enligt Vattenskadeundersökningen 2002 framgick det att endast 1 % av årets
vattenskador inträffade vid tätskikt utfört enligt ”H-metoden”.

Under åren 2006-2007 introducerades en ny typ av tätskikt, foliesystem. De två senaste
vattenskadeundersökningarna har visat på att få läckor vid detta tätskikt har rapporterats.
Endast 2 % vilket motsvarar ett antal på 22 stycken/5/.

Figur 3.1 Förhållande i procent mellan
fuktskador i golv och vägg från de
publicerade Vattenundersökningarna
Källa: Vattenskadeundersökningen
2009

%

Årtal
llllllll
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3.1.3 Genomföringar och golvbrunnar
Vad gäller rörgenomföringar i vägg med kakel inträffade endast 12 % läckage i 2009 års
skadeundersökning. Vid en jämförelse mot tidigare undersökningar visar det sig att
procentandelen skador orsakade av rörgenomföringar har stigit under åren samtidigt som
antalet rapporterade skador har minskat. I undersökningen daterad 1987 representerade
endast 6 % av skador i vägg av rörgenomföringar, vilket är en markant skillnad från den
sista vattenskadeundersökningen som gjorts/5/.

Skador som inträffat vid trådsvetsad matta på vägg har varit utsatt för fler skador än vid
kakelbeklädda väggar. Undersökningen som redovisades för året 2009 visade att fler
skador orsakas vid detta tätskikt jämfört med föregående. Dock är det ingen markant
ökning. Procentandelen som motsvaras av rörgenomföringar har varit jämn genom
undersökningarna men som nämndes tidigare har antalet skaderapporter minskat med åren
vilket resulterar i att vattenskador orsakade av rörgenomföringar har minskat/5/.

Anslutning mellan golvbrunn (av gjutjärn och plast) orsakade enligt
Vattenskadeundersökningen 2009 47 % av alla fuktskador i våtutrymme med keramiskt
material på golv. Detta är en liten procentuell ökning jämfört med respektive
undersökningar samma årtionde. Men som nämnts tidigare har antal rapporterade skador
minskat, vilket även här resulterar i att antalet skador har minskat. I
vattenskadeundersökningen från 2002 gjordes en extra undersökning beträffande hur
många av vattenskadorna som upptäcks inom en 10-årsperiod. Denna utredning visade att
så mycket som 37 % av rapporterade läckage härrör till anslutningarna mellan golvbrunn
och tätskikt/6/.

Dock visar vattenskadeundersökningarna att det alltid har varit större problem med en
korrekt anslutning mellan trådsvetsad plastmatta och golvbrunn. 2009 representerades 56
% av skadorna av läckage vid golvbrunn. Detta motsvarar en siffra på 146 stycken
vattenskador. Emellertid var det större problem år 2002 då denna rapport redovisade att
551 skador upptäckts/5/.

Kursledaren under Mira kursen var väldigt noga med att förklara hur viktigt det var att
golvbrunnen hamnar på rätt plats vid installation. Om golvbrunnen inte placeras i rätt höjd
kommer inte brunnsmanschetten kunna monteras på ett korrekt sätt. Det finns även stor
risk att klämringen kommer utsättas för så stor spänning att den inte kommer klara av att
spänna fast tätskiktet utan klämringen kommer krypa upp vilket i sin tur kommer leda till
fuktskador.

Figur 3.2 Anslutning mellan golvbrunn med
klämring och tätskikt.
Källa: Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum, BBV 10:1
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4	Branschregler	och	krav		
Boverkets byggregler ställer krav på att byggnader ska vara utformade på ett visst sätt.
Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll kompletterar Boverkets
byggregler med råd och anvisningar på hur det kan utföras. Det finns två olika
organisationer som riktar sig mot arbeten i våtutrymmen gällande tätskikt,
Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll. Byggkeramikrådet riktar sig mot
plattsättare medan Golvbranschens våtrumskontroll riktar sig mot mattläggare. För att
utföra ett fackmannamässigt arbete krävs att en av dessa branschregler följs. När det gäller
VVS-installation finns det egna branschregler.

4.1 Byggkeramikrådet
Byggkeramikrådet, BKR, är en organisation som till hälften ägs av PER (Plattsättnings
Entreprenörers Riksförening) till hälften av Kakelföreningen. Sammanlagt är det omkring
ett hundratal företag som tillsammans äger organisationen BKR/7/. Byggkeramikrådets
uppgift är att ”Främja god användning av byggkeramik i Sverige” /8/. Byggkeramikrådet
ger ut BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Dessa regler är grundade på den
kunskap och erfarenhet som varit känd inom byggkeramikbranschen i Sverige fram till år
2010/9/. BKR godkänner även tätskiktssystem enligt reglernas krav/1/. Reglerna har
accepterats som norm för fackmässigt/vedertaget arbetsutförande av hela byggsverige samt
de ledande försäkringsbolagen. BKR tillhandahåller även utbildningar och kurser där
plattsättare och arbetsledare får behörighet för golv- och väggkonstruktioner i
våtutrymmen enligt branschens regler/10/.

För att kunna bli behörig enligt BKR krävs en del förkunskaper, bland annat ska företaget
ha en etablerad och fortlöpande verksamhet inom plattsättning. En förutsättning är även att
företaget ska vara medlem i branschorganisationen PER samt ha en ordnad ekonomi. Alla
anställda som utför tätskiktsarbete inom ett företag ska genomgå bestämda kurser via
BKR, se kapitel 5 Utbildning. Därefter ska giltigt behörighetslegitimation från BKR kunna
uppvisas för beställaren/kunden/11/.

Om företaget bryter mot några av de uppställda krav som BKR har kan behörigheten
återkallas. Detta kan gälla; om företaget inte genomgår föreskriven utbildning av BKR, om
företaget försätts i konkurs eller hamnar på sådant obestånd att det inte kan fullgöra sina
ekonomiska åtaganden eller om företaget inte har plattsättning som en etablerad och
fortlöpande verksamhet/11/.

BKR riktar sig till myndigheter, byggherrar, försäkringsbolag, skolor, press, projektörer,
arkitekter, entreprenörer, allmännyttan, allmänheten/8/.
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4.2 Golvbranschens Våtrumskontroll
Golvbranschens våtrumskontroll förkortas GVK vilket kommer användas hädanefter i
rapporten. GVK är en stiftelse som består av Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund,
Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Sveriges
BostadsrättsCentrum (SBC), Villaägarnas Riksförbund, VVS Företagen och
Golvbranschen (GBR) ingår. Tillsammans ger dessa organisationer och företag ut
branschregler för tätskikt i våtrum via GVK. Deras mål är att gemensamt komma fram till
lösningar på att minska och så småningom eliminera vattenskador i våtutrymmen då de
medför stora skadekostnader. Det administrativa inom GVK sköts av stiftelsens bolag, AB
Svensk Våtrumskontroll/3/.

Branschreglerna sammanställs i ett kompendium vid namn Säkra Våtrum. Säkra Våtrum
omfattar branschregler för golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum. De uppdateras
generellt en gång per år.

GVK har gjort att en helhetssyn fåtts på hur ett våtrum ska utformas för att hålla tätt.
Återkommande kontroller och nya egenskaper har gjort att GVKs regler ständigt
uppdateras och förbättras/3/.

”GVKs branschregler möjliggör en fackmässig våtrumsinstallation” /3/.

Ett GVK-auktoriserat företag har i uppgift att följa de råd, anvisningar och
rekommendationer som GVK utfärdar. För att bli ett GVK-auktoriserat företag och kunna
utföra våtrumsarbeten enligt GVKs branschregler krävs att hantverkare och arbetsledare
går utbildningar som GVK ordnar. Som hantverkare finns olika behörighet de kan få hos
GVK utöver sin grundutbildning:

Plastmatta som ytskikt och/eller tätskikt

Tätskikt under kakel och klinker

Utökad behörighet: En kombinerad behörighet för plastmatta och tätskikt under
kakel och klinker

Vid godkänt prov får hantverkare och arbetsledare sin behörighet som bevis får de en
fotolegitimation. Denna fotolegitimation visar de upp när de utför våtrums arbeten för att
styrka att de är certifierade/3/.
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4.3 Säker Vatten

Säker Vatten AB riktar sig först och främst till VVS-företag. Det vill säga företag som
arbetar med värme, ventilation och sanitet. Det kan vara bra för plattsättare och
mattläggare att veta vad det ställs för krav på VVS-arbeten, då de sätter tätskikt och
godkänner tidigare utförda arbeten gjorda på den ytan. De kan då ställa mer/rätt krav.

Säker Vatteninstallation är VVS-branschens branschregler som ges ut av Säker Vatten AB.
Säker Vatten AB startades 2005 av en förening där de auktoriserade VVS-företagen är
medlemmar. De arbetar mot målen; minska antalet vattenskador och legionellafall samt
även med att förhindra förgiftning och brännskador. Säker Vatten AB tror att genom att de
auktoriserade VVS-företagen följer branschreglerna kommer problemen att minskas/12/.

Säker Vatten AB har i uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschregler Säker
Vatteninstallation. De auktorisera och kontrollera även VVS-företag. VVS-företagen har
tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter kommit
fram till, Säker vatteninstallation, som är ett kvalitetssystem. Ett auktoriserat och godkänt
företag tilldelas branschlegitimation/13/.

För att få branschlegitimation krävs att företaget är auktoriserat och går en obligatorisk
utbildning. Den arbetsledande personalen samt hantverkare som arbetar med VVS arbeten
behöver gå utbildningen/13/. Då branschen ständigt utvecklas rekommenderar GVK att
hantverkarna går om utbildningen vart femte år/12/.

VVS-installationer är en viktig del av husets funktion. Därför vill branschreglerna Säker
Vatteninstallation ge brukaren livskvalitet och säkerhet. De vill förhindra person- och
egendomsskador genom att utföra dessa regler gällande utförande och kvalitet/13/. Vilket
även är deras mål/12/.

Säker vatteninstallation följer kraven i Boverkets byggregler (BBR) och är anpassade till
GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum (Säkra Våtrum) och Byggkeramikrådets
branschregler för våtrum (BBV). Branschreglerna Säker Vatteninstallation samordnar även
med AMA VVS & Kyl/13/.

Till skillnad från BBR gäller branschregler Säker Vatteninstallation även vid ombyggnad
och reparation. BBRs krav gäller endast nybyggnad och tillbyggnad/13/.

De branschregler som kommer ut innehåller tekniska beskrivningar på hur skydd mot
vattenskador ska utföras, vilka kontroller som behövs göras och hur personskador kan
förhindras. I slutet finns även information om vilka krav Säker Vatteninstallation ställer
angående produkter och dess anvisningar/13/.



12

4.4 Finlands branschregler
Finland har färre antal rapporterade fuktskador än de andra nordiska länderna. Finland har
precis som Sverige anvisningar och föreskrifter gällande hur en byggnad ska konstrueras
för att undvika fuktskador. I de svenska Boverkets byggregler står det beskrivet att
konstruktionen ska utföras på ett sådant sätt att fuktskador ska undvikas/14/. Finlands
Byggbestämmelsesamling, C2, innehåller motsvarande information samt anvisningar om
hur det ska utföras och vilka konstruktioner som är godkända för våtrum/15/.

Den absolut största skillnaden mellan de finska och svenska föreskrifterna och
anvisningarna är att fuktkänsligt material, så som trä, är eliminerat ur konstruktionen som
omsluter ett våtutrymme/16/. Finlands regler säger klart och tydligt att våtrum ska
konstrueras på så sätt att vatten inte kommer åt konstruktionen så att förflyttning av vatten
via kapillärkraft kan ske. En lutning på golvet ska finnas så att vatten kan rinna till brunnen
utan hinder, för att detta ska ske krävs en lutning på minst 1:100. Krav som dessa finns inte
i Sverige. Däremot finns det nämnt i branschreglerna som rekommendationer. I en artikel
från VVS-Forum framgår det att Sverige har betydligt slappare regler jämfört med Finland;
”I Sverige får man göra lite som man vill”/17/. Det framgår i finska regler att installationer
av anläggningar för vatten, avlopp, ventilation, uppvärmning och kylning ska ske så att
läckage kan upptäckas innan för stor skada inträffat, inte heller detta visas tydligt i de
svenska reglerna/4/.

De finska regler ger exempel på hur väggar ska konstrueras vid våtrum. De förordar
stålregelvägg men används träreglar måste en sockel av stenmaterial med en höjd av 100-
150 mm användas/16/. Några sådana krav står inte beskrivet varken i Boverkets byggregler
eller några av branschorganisationerna för våtrum.
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5	Utbildning	
Efter diskussion med gymnasielärare inom byggutbildning framkom det att det endast
nämns för eleverna att arbete med fuktspärr kan få allvarliga konsekvenser om det inte
monteras på korrekt sätt. Eleverna informeras att det är bättre att lämna över det arbetet till
en som är auktoriserad eller utbildad inom området. Det är upp till företagen sedan som
anställer eleverna att utbilda dem eller inte.

5.1 Golvbranschen våtrumskontroll
Det krävs olika kurser för olika arbetsuppgifter. För att auktorisera sig som golvläggare
krävs en kurs där tät- och ytskiktsplast gås igenom både praktiskt och teoretiskt. En
plattsättare behöver gå en teoretisk kurs om tätskikt gällande keramik. För en plattsättare
krävs teoretisk kurs i tätskikt gällande plast och keramik/3/. Uppdateringar sker genom att
det skickas ut nyhetsbrev och andra utskick/18/.

5.2 Byggkeramikrådet
Byggkeramikrådets kurser är uppdelade i tre behörighetskurer, kurs 1-tätskiktskurs teori, 2-
behörighetskurs för företagen och praktisk tillämpning av godkända konstruktioner. Den
för första och sista kursen är riktade till hanverkare medan den första i kombination med
den andra är riktade till ansvarig arbetsledare. Avsikten med kurserna är att utbilda
hantverkare om aktuella branschregler och hantering av tätskiktssystem och arbetsledare
om hur arbetet juridiskt sätt ska hanteras och vad det kan har för konsekvenser. Om
hanverkaren vill behålla sin behörighet krävs det att han/hon går om kurs 1och 3 vart femte
år/9/.

5.3 Leverantör och tillverkare
Mira är en tillverkare/leverantör av tätskikt. Detta tätskikt är godkänt enligt
Byggkeramikrådet. Det är även godkänt enligt ETAG 022. Mira riktar sig till kunder i form
av hantverkare. Syftet med denna kurs är att utbilda hantverkare om hur just deras
produkter ska användas på ett korrekt sätt. Under kursens genomgång tas även information
upp om aktuella branschregler enligt BKR. Vanligare problem som orsakar fuktskador
diskuteras också och tips på hur dessa problem kan undvikas tas även upp. Hantverkare
väljer själv hur ofta de vill gå kursen men med tanke på hur ofta branschregler och material
ändras och uppdateras är det rekommenderat att delta på kursen en gång om året.
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6 Utveckling av material

6.1 Provning av material
Studiebesök har gjorts då försäkringsbolag har inspekterat/undersökt/kontrollerat
fuktskador. Vid studiebesök av fuktskador i badrum med Länsförsäkringar Halland har
intrycket getts att trots att allt arbete är utfört enligt regler och krav kan det ändå resultera i
fuktskador. Brister i materialet och system blev då tydliga. Hårdare krav borde ställas på
materialet så att det verkligen håller tätt. Kanske går utvecklingen lite väl fort fram inom
branschen, så fort att alla material inte testas tillräckligt. Från och med år 2013 måste alla
foliesystem vara godkända enligt ETAG 022 för att få lov att användas/6/.

6.2 ETAG 022
European Organisation for Technical Approvals, EOTA, har tagit fram riktlinjer för
vattentäthet runt genomföringar och andra detaljer i våtrumsgolv med flexibelt material,
ETAG 022. Syftet med EOTA:s arbete är att utvärdera normalt användande av detaljer, så
som golvbrunn och rörgenomföringar, men även inre och yttre hörn, när de utsätts för
vatten och mekaniska påkänningar. Prövningen är ämnad för att simulera mekanisk
belastning och exponering för olika grader av tempererat vatten som kan förväntas under
långvarig användning.

Metod enligt ETAG 022 är avsedd för våtrum med inriktning på golv med flexibelt
material, så som plywood, spånskivor, m.m.

En provtagning enligt ETAG 022 genomförs med speciella anvisningar om och ritningar
på hur en provlåda ska byggas. Dessa speciella anvisningar och ritningar gör att
systemprovningarna blir jämförbara med varandra. Provlådan som byggs utsätts för olika
tester för att konstatera att tätskikt och anslutningar klarar normerna. Provningarna
innehåller viktnedsläppning och vattenbesprutning med olika temperaturer på vattnet. De
olika delprovningarna upprepas i olika många cykler. Provningen med det tempererade
vattnet repeteras i upp till 1500 gånger. /19/
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6.3 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Sveriges tekniska forskningsinstitut, [SP], är ett oberoende forskningsinstitut som ägs av
den svenska staten. De utför prov och tester på material, konstruktioner och maskiner. SP
innefattar sex dotterbolag med olika inriktningar/20/.

6.3.1 Provning av tätskikt
I februari/mars 2011 redovisade Sveriges Tekniska Forskningsinstitut rapporten Tätskikt i
våtrum – funktionsprovning av foliesystem som rörde om rejält i branschen. SP hade då
testat fem (inom branschen) välkända foliesystem enligt ETAG 022. Inget av
foliesystemen klarade provningen/21/.

Resultatet av provningen visar att ”inget system klarade systemprovningen helt utan
läckage” och att fyra av fem system har mer eller mindre omfattande systembrister som
leverantörerna tvingas åtgärda för att deras produkt ska bli godkänd och kunna säljas på
marknaden/21/.

Tätskikten som monterades i lådorna sattes upp av leverantörernas egen personal, trots
detta frångick de sina egna monteringsanvisningarna som finns tillgängliga från varje
leverantör. ”Följs inte monteringsanvisningarna vid en funktionsprovning kan man
generellt säga att man provar ett system men säljer ett annat”. Av de fem provade
systemen var det tre som frångick anvisningarna så att noterbara betydelser för resultatet
blev uppenbara/21/.
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7	Resultat	

7.1	Skadeundersökningar	
När en fuktskada har konstaterats i ett våtrum och försäkringsbolag har kontaktats börjar
en undersökning gällande orsaken till fuktskadan. Det är försäkringsbolaget som driver
undersökningen. Om det inte finns en klar anledning till vad som kan ha orsakat
fuktskadan kontaktas kriminaltekniker. Kriminalteknikerna undersöker materialen för att
se vad det finns för möjlig orsak till skadan. Beror skadan på brister i tätskiktssystemet,
slarv från hantverkare eller åverkan på tätskiktet? Först när försäkringsbolaget vet vad
orsaken till fuktskadan är samt vem som kan hållas ansvarig betalas eventuell
skadeersättning ut.

I samband med att en fuktskada upptäcks är det viktigt att snabbt kontakta företag som kan
hjälpa till med uttorkning av konstruktionen så att den kan räddas och att onödig spridning
av fukt i huset förhindras.

7.2	Intervjuer	
Här följer en sammanfattning av resultat från genomförda intervjuer med arbetsledare
inom mattläggning, VVS och entreprenad.

Som nämnts tidigare sker det en certifiering av hantverkare, vilket försäkrar kunden om att
hantverkaren kan utföra ett fackmannamässigt arbete. En certifierad hantverkare ger
förutsättningar för vattensäkert byggande då det kan garanteras att branschreglerna följs.
Sedan branschreglerna Säker Vatteninstallation infördes har kommunikationen och
förståelsen mellan olika hantverkare förbättrats.

Försäkringsbolagen borde informera sina kunder mer om de branschregler som finns så att
skador kan undvikas. I nuläget informerar försäkringsbolagen sina kunder då en skada ska
åtgärdas. Vid oklarheter tar kunden kontakt med hantverkaren istället för sitt
försäkringsbolag, vilket är krävande för hantverkarna då det därigenom kan ske onödiga
konflikter med kunder. Det borde vara försäkringsbolagen som tar diskussioner när det
gäller åtgärder. Här är hantverkarna anlitade av försäkringsbolaget och inte
försäkringstagaren. Konflikterna kan handla om vem som betalar vad, det kan hända att
golvbrunnen är tillverkad före 1991 och då måste den bytas. /13/

När branschreglerna ändras så ändras även hantverkarnas rutiner, vilket gör att det är större
risk att de gör fel. Ju färre rutiner som ändras desto bättre. Att använda en sorts flytspackel
både inomhus och utomhus kan vara en bra lösning för att minska risken att fel flytspackel
används. Branschreglerna (BKR och GVK) för tätskickskonstruktioner borde samarbeta, så
att den bästa lösningen används. Det största problemet är att komma överens om vilken
lösning som är bäst.

Arbetsledare för mattläggare får nästan alltid stå för ansvaret för det arbete som andra
hantverkare har utfört, så som flytspackel och rörgenomföringar. När mattläggaren lägger
matta på en flytspacklad yta och det senare visar sig att den ytan är felkonstruerad, innebär
det att mattläggaren har godkänt underlaget och ansvarar för att det var fackmannamässigt
utfört, vilket betyder att mattläggaren har ansvaret för både tätskiktet och underlaget.

Under en av intervjuerna framgick det även att stress är en vanlig orsak till att fel görs. Om
företaget som ska utföra arbetet inom våtutrymme arbetar som underentreprenörer till en
större byggarbetsplats, kommer detta företag ofta in i en stressig tidpunkt då alla bara vill
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bli klara. Denna stress och press på att deras arbete ska bli klart så fort som möjligt gör att
risken för fel och slarv ökar markant.

En av de intervjuande arbetsledarna jobbar på så sätt att han själv ser till att allt är förberett
och korrekt utfört så att när hans arbetare/män väl kommer dit så har de bara sitt eget
arbete att tänka på. De känner då inte av all den stress som finns där utan kan istället
koncentrera sig på sitt eget arbete. Däremot tar arbetsledaren över all denna stress, vilket
kan påverka hans arbete istället.

7.3	Utveckling	av	material	
En utveckling av branschen gällande våtrumsarbete kan antydas genom att jämföra den
statistik som finns tillgänglig angående skadeorsaker gällande vattenskador i våtutrymme.
Efter att de mest förekommande skadorna har kunnat fastställas kan en utredning angående
orsaker till skadorna göras. Beroende på typen av skada är det olika personer som bär
ansvaret. Då orsaken till skadan är identifierad kan ansvarsfördelningen fastställas. Av de
undersökningar som gjorts tidigare framgår det inte någon form av bakgrund till skadorna.
Eftersom undersökningarna är kvantitativa finns inte mycket mer information än om var
skadorna inträffat. För att kunna dra nytta av och göra någon form av utveckling av dessa
undersökningar krävs det att de blir mer omfattande i framtiden. Resultatet av
Vattenskadeundersökningen ger visserligen en bra bild av var, av de skador som
rapporterats, skadorna uppkommer.

Statistiken från vattenskadeundersökningarna visar en klar minskning av antalet
fuktskador. En tydlig förbättring av material och utförande kan konstateras. Vid
utvärdering om vad som har förändrats kan en jämförelse göras mellan de olika
undersökningar som publicerats. I undersökningen från 2002 redovisades att mellan åren
1995 till 1999 ledde 76 % av rörgenomföringarna i keramikplattor till skada inom en
livstid på 10 år eller tidigare. Undersökningen omfattade åren 1993 till 2002. Vätskebaserat
tätskikt har använts sedan 80-talet och sedan det utvecklades har det använts mer flitigt.
Under genomförandet av intervjuerna framkom det att plastmatta fungerar bättre än
vätskebaserat tätskikt på träkonstruktion. Då branschorganisationerna BKR och GVK inte
kommer överens och plattsättare tillhör BKR blir det automatiskt så att hantverkarna
monterar tätskikt som godkänts enligt BKR. Resultatet av detta var att vätskebaserat
tätskikt användes flitigt bakom keramik. Detta visade sig i Vattenskadeundersökningen
2002. Idag används vätskebaserat tätskikt endast vid massiva konstruktioner, då
träkonstruktioner är i rörelse, vilket riskerar att tätskiktet spricker.

Trådsvetsad plastmatta har använts sedan 70-talet, som tidigare nämnts och än idag finns
problem med tätning mellan tätskikt och golvbrunn. I vattenskadeundersökningar framgår
det inte om skadorna uppstår på grund av att golvbrunnen är felmonterad. Det kan hända
att det inte har använts någon monteringsplatta eller förhöjningsring. På de kurser som
undersökts sågs detta som ett av de största problemen och det vanligaste felet. Genom att
lägga till en förhöjningsring kan golvbrunnen justeras enkelt.

Då något så enkelt som en förhöjningsring kunnat förhindra många av de skador som
uppstått genom åren ställs frågan varför dessa ringar inte använts mer. Är det på grund av
okunskap eller brist av engagemang? Om det är okunskap som är orsaken borde alternativa
lösningar och produkter belysas mer under kurser för hantverkare. Kanske borde mer fokus
under kurser och utbildningar läggas på vanliga skador och hur de kan förebyggas.
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I den senaste publicerade vattenskadeundersökningen framgår det att antalet rapporterade
fuktskador har minskat markant. Samtidigt finns det inga utstickande siffror som visar en
större procentuell skillnad gällande skador. Slutsatsen som kan dras av detta är att någon
form av förbättring har gjorts inom branschen, dock långt ifrån en tillräcklig sådan, samt
att sårbara detaljer har varit desamma under alla år.

Av de publicerade vattenskadeundersökningsrapporterna kan det utläsas att vätskebaserat
tätskikt använts då många fuktskador rapporterats. Av detta kan slutsatsen dras att detta
tätskikt inte är lika tätt som plastmatta. Dock framgår det inte i rapporten vilken
konstruktion tätskiktet är applicerat på, vilket gör stor skillnad. Som nämnts tidigare i
resultatetdelen är det godkänt att sätta vätskebaserat tätskikt på massivkonstruktioner då
det håller bättre. Åren 2006-2007 introducerades en ny sorts tätskikt: foliesystem. Sedan
detta system började användas har inte många fuktskador rapporterats inträffa vid
användning. Detta i kombination med information som framgår i SP-rapporten angående
provning av tätskikt visar att det antagligen inom några år kommer upptäckas en hel del
fuktskador. Provningar som utförts bevisade att foliesystemen inte var så täta som
tillverkaren hävdade. Det krävs således mycket från tillverkarna av materialen innan ett
tryggt foliesystem finns på marknaden.

Som hantverkare måste det kännas osäkert att komma ut till en kund och inte veta om
produkter som används ”fungerar” eller ej. Det är klart att en hantverkare måste kunna lite
på det material han använder då det är han som, i första hand, står för ansvaret ifall det
skulle bli en fuktskada.

7.4 Ansvarsfördelning
Det som framkommit under de genomförda intervjuerna är att den hantverkare som
monterar tätskiktet har ansvar för att det ska vara korrekt monterat och tätt. Då denna
hantverkare monterar tätskiktet på en yta har han även ansvar för att förarbetet är korrekt
utfört. Innan tätskikt monteras krävs det bland annat att fallet på golvet är rätt, vilket måste
kontrolleras. Dock finns det inga klara regler för vem det är som bär ansvaret vid arbete
med fuktspärr i våtutrymme. En viktig detalj som kom fram under en intervju var att
ansvaret ligger på företaget som monterat tätskiktet. Oavsett vilken typ av entreprenadform
som företaget arbetar under är det alltid arbetsledaren som bär ansvaret på arbetsplatsen.
Dock är det inte arbetsledaren personligen som bär ansvaret utan företaget. Om den
ansvariga inte finns tillgänglig av någon orsak, till exempel på grund av byte av
arbetsplats, tar överordnad inom företaget över ansvaret. Även hantverkaren har ett ansvar
som att anmäla eventuella felaktigheter på tidigare utförda arbeten till sin arbetsledare.

När det gäller VVS-installation bär installatören ansvaret. Installatören ska se till att till
exempel rörgenomföringar görs enligt krav. Det har skett en klar förbättring sedan Säker
Vatten har introducerats. VVS-företagen har även gett ut en Teknikhandbok som lätt kan
tas med ut på arbetsplatser då monteringsanvisningar från branschkraven inte alltid kan
nås, då de kan vara databaserade. När avvikelser från de angivna kraven har gjorts måste
det dokumenteras så att informationen kan delges fastighetsägaren.

Ur intervjuerna har det framgått att det inte verkar vara många som gör fel inom branschen
idag, trots detta uppgår kostnaderna för vattenskador årligen till 5 miljarder kronor i
Sverige. Då intervjuer gjordes och kontakt togs med betydelsefulla personer inom
branschen, personer som arbetar dagligen inom våtrumsbranschen, verkade det som om en
viss censurering gjordes, erkännande om att fel görs förfinades.
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Försäkringsbolagen ansvarar aldrig för några fuktskador. Däremot arbetar de hårt med att
försöka minska antalet fuktskador genom att stödja vattenskadeundersökningar och andra
undersökningar inom branschen. Skadeersättning från försäkringsbolag kan utebli om det
kan bevisas att våtrumsarbetet är felaktigt utfört eller inte enligt branschkraven.

Ett mål att sikta mot är en mer integrerad byggprocess. Enligt SP:s rapport 2010:42 skriven
av Carolina Hiller, vore det bättre om entreprenörerna hade ett visst inflytande i
projekteringen så att de skulle kunna känna sig mer bekväma med projektörernas val av
lösningar.

Många viktiga aspekter på samverkan kommer upp under intervjuerna i rapporten. Det är
viktigt med gemensamt fokus och förståelse för varandras roller. När det gäller hantverkare
är det lättare att arbeta med samma hantverkare för att gemensamt skapa ett förtroende för
varandra. Det poängteras även att det kanske underlättar om en hantverkare utför flera
moment i våtrummet.

De flesta av beställarna i intervjustudien anser att det är de som bär det yttersta ansvaret för
vattenskadesäkerheten i sina projekt. Det är många entreprenörer som tycker att det finns
tydliga riktlinjer för vem som bär ansvaret. Ansvaret delas upp under de olika leden i
processen, där entreprenören bär det övergripande ansvaret.

När det gäller försäkringsbolagen säger de själva att de kommer ut med skadeförebyggande
tips och råd på sina hemsidor. De nämner även att informellt så får försäkringstagaren ofta
en så kallad spontan rådgivning vid besiktning. De råd som ges då är både generella och
specifika med avseende på val av lösning och material. Försäkringsbolagen kan endast
rekommendera till sina kunder att de väljer en professionell hantverkare som utför arbetet.
En riktlinje är att det ska vara fackmannamässigt utfört, vilket bland annat innebär att
branschregler ska följas.

När det gäller vad försäkringstagarna ställer för frågor så handlar de nästan uteslutande om
renovering/ombyggnation och åtgärder och inte om skadeförebyggande.

7.5 Slutsats
Det är lätt, som kund, att hålla hantverkaren ansvarig för eventuella fuktskador även om
det inte är hon/han som monterat tätskiktet. Om hantverkaren i fråga inte har använt
produkter som är tillräckligt kvalificerade kan det dock tyckas som att det borde vara
materialtillverkarna som ska hållas ansvariga för eventuella skador. Samtidigt borde
hårdare krav ställas på materialen, vilket kommer att göras nu år 2012/2013 i och med
ETAG. Dessa krav borde kommit tidigare eftersom brister i tätskiktssystemen har varit
tydliga länge. Skulle Boverket kunna hållas ansvariga då kraven på byggregler inte är
tillräckligt hårda och instruktionerna inte tillräckligt tydliga? En jämförelse kan göras med
Finlands krav, där det inte bara är beskrivet att det ska göras utan även hur, vilket fattas i
de svenska kraven. En utveckling av Boverkets byggregler bör göras.
Branschorganisationerna Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll finns för
att komplettera Boverkets byggregler. Problemet med BKR och GVK är att de har olika
regler och anvisningar. Detta skapar stora problem för hantverkarna, att inte veta exakt
vilka regler som gäller för tillfället, vilket kan bidra till fuktskador. Ett samarbete mellan
BKR och GVK skulle öka kunskapen i branschen då alla arbetar utefter samma
förutsättningar. Ifall bra samarbete skulle kunna utarbetas kan ett bättre samarbete ske även
med Säker vatten. Byggkeramikrådet och/eller Golvbranschens våtrumskontroll
tillsammans med Boverkets byggregler motsvarar de regler som Finland har. Med
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undantag av att i Sverige finns möjligheten att skriva en avvikelserapport och fortfarande
följa branschreglerna. Dock har inte konstruktionsmässiga lösningar tagit hänsyns till, så
som elimination av fuktkänsligt material. Inga eller ytterst få undantag i
kvalitetsdokumentet skulle vara tillåtna då det utnyttjas på fel sätt.

Ur statistiken kan en klar förbättring utläsas. Antalet rapporterade skador har minskat
betydligt under de ca 40åren som undersökningarna har genomförts. Detta påvisar en klar
och positiv utveckling av branschen. Men trots detta finns det mycket kvar att utveckla.
Detta gäller både utvecklingen av materialet och av kraven.

Kunskapen finns där,
produkterna finns där,

tekniken finns där
nu ska de bara kombineras.
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8 Diskussion

8.1 Provtagning enligt ETAG
Frågan som kan ställas är varför representanter från respektive leverantörer gör
provningarna utan att följa de monteringsanvisningar som finns tillgängliga? Avvikelserna
som gjorts kan ha påverkat provningen både positivt och negativt. Själv kommenterar SP
att avvikelserna inte ska ha spelat någon större roll för resultatet, men vad var då meningen
med att frångå monteringsanvisningarna? Om monteringsanvisningarna ska frångås under
provningen enligt ETAG 022 måste det tas hänsyn till detta av leverantörerna så att
monteringsanvisningarna ändras.

En stark reaktion framkom då avvikelser gällande torktider uppmärksammades. Enligt de
olika produkternas monteringsanvisningar varierar torktiderna från ”efter någon timme” till
”efter 12 timmar”. Leverantörerna till tätskiktssystemen begärde inför provningen längre
torktid, allt från ”1 dygn” till ”28 dygn”. Torktiderna som användes under provningen
uppgick till 31 dygn. Under denna förlängda torktid hinner tätskiktet att torka. I rapporten
skriver SP själv att när keramiska plattor monteras kommer all uttorkning av inbyggd fukt i
tätskiktssystemet att hindras i och med den fuktiga fästmassan som appliceras under de
keramiska plattorna. Under provningen gavs möjligheten att ”bygga in” ett helt torrt
tätskikt, vilket innebär att risken för fukt minskar. Speciellt nu när det åter är godkänt att
använda pappbeklädda gipsskivor i våtzon två. Detta innebär att när hantverkarna följer
monteringsanvisningarna utsätts de pappbeklädda gipsskivorna för fukt samt att de inte får
en chans att torka ut vilket resulterar i en ökad risk för fuktskador och mögel.

SP nämner själva i rapporten att de är medvetna om att systemprovningen verkar väldigt
tuff men samtidigt ska den simulera flera års användning. Efter funderingar är det inte helt
orimliga provningar som görs. Snarare borde kanske fler tester göras.

8.2 Provning av tätskiktssystem utfört av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, SP
När det gäller ETAG:s provning påstår SP själva att det kan verka som en hård provning. Om det
förutsätts att tätskiktet ska hålla i 10 år så utsätts tätskiktet för påfrestningar och slitage. Det är inte
en helt orimlig provning. Det är bättre att prova för högre påfrestningar och att de klarar dem än att
det blir skador. Då provningarna som gjorts tidigare inte har varit tillräckligt omfattande, tycker vi
att det är på tiden att det blir gjort ordentligt och grundligt för en bra utveckling och för en framtid
utan fuktskador. Under våra studiebesök upptäcktes att nytt material introducerades utan vidare
prövningar. Kunskap om hur materialet reagerar med andra material och hur mycket de tål var
oklart. Det är riskabelt att inte veta hur materialet ”uppför sig”.

Nu verkar det som om det kommer att dras tillbaka en hel del material från olika leverantörer tills
materialet ifråga blir godkänt enligt ETAG 022 och efter det känns det som om det kommer bli ett
säkrare/tätare tätskikt.

Något som vi reagerade starkt på var att trots att tätskikten monterades upp av leverantörens egen
personal så följde inte denna personal de tillgängliga monteringsanvisningarna. Om nu en prövning
enligt ETAG 022 ska göras kan en bra förutsättning vara att tätskikten och genomföringarna ska
utföras på samma sätt som står i anvisningarna därför att det förhoppningsvis är så som det
monteras ute på arbetsplatser av hantverkare.
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8.3 Golvbrunnar
Om jämförelse görs med de vattenskadeundersökningar som gjorts tidigare står
anslutningarna mellan golvbrunnen och tätskiktet för över 50 % av de rapporterade
skadorna. Denna information i kombination med kunskap som erhålls genom kurser, och
som framgått av leverantörernas hemsidor leder till frågan varför det blir så många
fuktskador. Dock framgår det inte ur vattenskadeundersökningarna vad som orsakat
vattenskadorna. Är en felmonterad golvbrunn orsaken till många av dessa skador? Har en
monteringsplatta och förhöjningsring använts för att stabilisera samt få rätt höjd? Då stor
vikt under kurserna har lagts på golvbrunnar och förklaring till vad som var ett vanligt
problem, kan det ifrågasättas om förhöjningsringar verkligen används eller om en sådan
konstruktion hade kunnat förhindra många av skadorna. För att en förbättring ska kunna
göras krävs grundligare undersökningar av vattenskador samt av bakgrunden till varför det
har blivit en skada, i den mån det framgår tydligt eller då orsaken går att fastställas. Både
kunskapen och tekniken finns där. Problemet idag verkar vara att få praktiken att
överensstämma med teorin.

Idag har det blivit populärt med designade golvbrunnar, golvbrunnar som placeras i hörn
eller golvränna som installeras längs väggen. Den första statistiken om dessa golvbrunnar
redovisades i 2009 års vattenskadeundersökning och den visade att dessa ansvarar för 0.5
% av skadeorsakerna i anslutning till trådsvetsad plastmatta. Denna låga procentenhet
beror på att det inte installerats lika många designbrunnar längs med vägg som golvbrunnar
mitt i duschområdet.

8.4  Jämförelse mellan kursinnehåll
Skillnaderna mellan de två kurserna vi har tagit del av var inte stora, vilket var väntat då
den leverantör vi fick kurs av arbetar efter BKR. Kurserna hade givit mer om dessa hade
arbetat efter olika branschregler. Då chansen till deltagande på en av denna leverantörens
kurser uppstod, togs den direkt. Efter denna kurs gavs möjlighet till deltagande även till
BKR:s kurs, självklart gavs positivt besked tillbaka likaså här. Under båda kurserna
redogjordes för aktuell information om utveckling samt branschreglerna och
utvecklingen/ändringarna i dessa. Även vanligare problem belystes under båda kurserna.
Samma exempel om golvbrunnarna belystes. Dock var den största skillnaden mellan
kurserna att BKR inte tog upp hur problemet med golvbrunnar kunde lösas/undvikas utan
det gjordes bara under den andra kursen. Under kursen hos BKR blev det en större
diskussion bland deltagare och kursledare angående rörgenomföringar/stambyten och
kommunikationen med kunder. Samarbetet med kunder kan vara avgörande då det kommer
till större, ej medkalkylerade, kostnader. Det är vid dessa tillfällen det framgår om det
handlar om en seriös firma.

Att inte vara utbildad enligt BKR (eller GVK) utan endast av leverantörerna till de material
som används var något som de intervjuade inte tilldelade samma status. Något som kan
diskuteras, för då systemet är godkänt enligt BKR kan det tyckas som att det inte spelar
någon större roll vem som lär ut hur det ska monteras. Vid första tanken kan det verka
bättre om leverantörerna själva utbildar sina kunder, eftersom de olika tätskiktssystemen
monteras olika och om hantverkaren håller sig till en leverantör och lär sig detta borde det
resultera i bättre slutresultat.

8.5 Finlands krav
Samarbetet mellan de nordiska länderna måste vara en bra tillgång. Att kunna jämföra egna
krav, erfarenhet och kunskap med andra länder ser vi bara som en tillgång och ett bra
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verktyg för att kunna utveckla produkter/ branschen till de/den bästa. Att Finlands krav är
betydligt hårdare anser vi bara vara positivt. Som framgår i artikeln Finland förebygger
vattenskador med nya byggregler ur VVS-Forum verkar praktiken överensstämma väldigt
bra med teorin. Sverige kompletterar sina byggregler med krav via branschregler, som inte
är bindande, utan avvikelser kan lätt göras och det blir ändå godkänt av
branschorganisationen så länge en avvikelserapport fylls i. En stor skillnad som vi tycker
verkar avgörande är att Finlands krav innehåller regler om hur konstruktionen ska
utformas. Speciellt ska fuktkänsligt material elimineras från golvytor och ytor i anslutning
till golv. Att undvika organiskt material i konstruktioner i anknytning till våtrum anser vi
vara det vinnande konceptet och anledningen till Finlands låga antal rapporterade
vattenskador.

8.6 Framtidsutsikten
Vi tycker att framtiden ser väldigt ljus ut för framtida våtrumsarbeten. Speciellt nu när
ETAG 022 ska introduceras och högre krav ställs på tillverkarna av material. Ett samarbete
mellan branschorganisationerna hade varit att föredra, med hänsyn till hantverkarna. Då
Säker Vatten är relativt nytt inom branschen ser vi att ett bättre samarbete mellan de olika
hantverkarna kommer ske i framtiden. Detta fås genom att större förståelse för varandras
hantverk uppnås. Att bygga ett våtrum, utefter Finlands krav, där det organiska materialet
är avlägsnat från närliggande konstruktioner i våtutrymme, ser vi som en önskan att införa
även i Sverige. Även att bygga med mer massiv konstruktion ser vi som en lösning på
många fuktskador.

Drömscenariot vore att all badrumsinredning och utrustning skulle monteras på ett sådant
sätt att tätskiktet inte skadas. Vissa lösningar finns idag då inredning och detaljer limmas
upp på väggarna istället för att skruvas.
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Bilaga	1		 	 	 	 	 	 	
Intervju utför på Roberts coffee, Halmstad                    2011-03-28
Golv- och mattläggningsföretag med plattsättning

Är det halmstad golvservice?
Ja
Vad är det ni gör? Vilka badrumsarbeten?
Både golv, vägg, kakel och klinker.
Sköter i stort sett alla försäkringsbolag. Både länsförsäkringar, Trygg hansa, folksam. Vi
sköter deras vattenskador.
Gör ni några privata annars också?
Ja. Sen sköter vi även golvmatta, väggmatta privat också. Alla vattenskador kommer inte
bara från golvet utan det kommer från väggarna med.
Det är nya jobb också, inte bara gamla?
Ja, absolut.
Är ni med några underentreprenörer på totalentreprenörer?
Vi är nästan alltid underentreprenörer. Den ända gången vi inte är underentreprenör är när
vi gör ert badrum hemma, då är det jag som tar in rörmockare. Då blir jag huvudansvarig.
Hur är ansvarsfördelningen på de olika varianterna? Är det du som har ansvaret
eller är det den som anlitar dig som har ansvaret?
Jag har alltid ansvaret. Det sjuka i den här branschen är egentligen att lägger vi på en yta
eller sätter på en yta så har vi godkänt det och vi har ansvaret. För vi går som poliser och
kontrollerar ”det här var inte bra det får ni rätta till” ”det här var heller inte bra, det får ni
också rätta till”. Vi måste stå på tårna hela tiden. Att jobba med detta vi håller på med är
sjukt, du kan ha rörmockar som gör mycket fel, snickare kan göra hur mycket fel som
helst, du kan ha elektriker som gör fel men sätter vi på den ytan så ansvarar vi nästan lite
för deras jobb också för då har vi godkänt den ytan.
Så då blir det ert fel om det läcker sen?
Kan bli en diskussionsfråga. Om snickaren sätter fel konstruktion på golvet så kan inte vi
se de vi borrar ju inte hål. Utan börjar det då läcka och det är 80 cm mellan reglarna eller
fel bjälklag då är det ju hans fel men kunden ringer alltid mig.
Så då får du undersöka det?
Ja. De felen vi kan se måste vi säga till om. Det kan vara en rörmockare som har varit där,
allting är löst, brunnen är inte fastsatt, kopplingar är lösa då måste vi vara på honom och
”det här får du rätta till”. Innan vi börjar för annars så bygger vi in allting och en golvbrunn
som sitter löst går inte att skruva fast. Det är det ansvaret vi har. Vi har mycket mera
ansvar egentligen, vi går som poliser.
Vi kan ta dit en flytspacklingsfirma och de tar betalt för att flytspackla fall i badrummet, 28
lägenheter, och så tar de betalt så kommer vi in och lägger golvmatta och väggmatta och så
visar det sig att det är bakfall och så är det vi som få ta ansvaret. Då ska vi kontrollera detta
och ringa honom eller arbetsledaren och säga att ”det här blev inte bra” så får de åka dit
och fixa det då. Vi får då inte gjort vårt jobb och då helt plötsligt ligger vi ju efter, vad gör
vi nu, vi har andra grejor som väntar i planeringen. Lägger vi då på det så får vi sota för det
för att någon annan har gjort fel. Vilken bransch har det så? Så är byggbranschen uppdelad
och det är väl det enda sättet att komma åt problemet, man måste ha någon som
kontrollerar det. Vi tycker egentligen att det är de som flytspacklar som ska åka dit och
kontrollera sitt jobb och sen ge klartecken till oss.
Hur är det då med kvalitetsdokument?
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De kan fylla i ett kvalitetsdokument att allt är rätt men det är upp till oss att kontrollera det.
Vi ska fylla i att vi har kontrollerat fallet, att vi har kontrollerat deras jobb. Har vi då lagt
på det och trott att det var bra, vilket vi har förutsätt eftersom det är en firma som har tagit
betalt, så blir det vårt fel.
Är det någon som gör kvalitetskontroll på er?
Det är samma kille som utför jobbet som gör kontrollen, kontroller görs hela tiden.
Vad tycker du är mest sårbart i processen när man lägger en plastmatta?
Många gånger handlar det om att när det blir stressfritt så är det inga problem. Stress
skapar problem och ofta på stora byggen det är bråttom och alla är sena och vi kommer in
sist och det ska vara färdigt.
Vi var och flytspacklade två badrum i fredags, idag åker vi dit och kontrollerar fallet och
kan justera det och sen kommer då golvläggaren dit och kontrollerar fallet en gång till och
kan då justera det. Då har vi varit där på fredagen, på måndagen och så kommer han dit där
på tisdagen och nu kan han börja lägga. Det är inte bara att åka dit och kasta in något och
tro att det blir bra.
Tar det lång tid att kontrollera?
Nej, vi är rutinerade killar. Men det är fruktansvärt svårt eftersom det är så lite som skiljer.
Inga stora marginaler. Med perfekt fall och en punkt på tre millimeter kan fördärva hela
badrummet. Tre millimeter, om den punkten ligger på fel ställe får vi göra om alltihopa.
Kollar ni mest vid brunnarna?
Det måste vara fall i hela badrummet idag, lite mindre utanför duschzonen och mer i
duschzonen.
Vanliga problem ni upplever med kakel och klinker?
Problemet vad som hänt i branschen är att det är tv organisationer, GVK och BKR, dem är
som hund och katt. 1995 ville GVK tillsammans med BKR göra ett samarbete, se hur man
skulle göra fuktspärr, ”nä sa BKR, vi klara oss själv”. Så BKR har kört sitt race och GVK
sitt race och detta skapar då ett problem där man pratar lite olika språk och så står en
hantverkare emellan och så vet man inte riktigt vad man ska göra.
Man kan kolla på dagens fuktspärr, vi lägger till exempel mattor under på alla träbjälklag
som tätning. Det tycker vi är säkrare, bättre, skulle en platta gå sönder kan man rätta till
det. Förr i tiden fanns det rollande tätskikt, idag används folie – som liknar plastmatta. Det
tog från 1995 till dagens datum för BKR att komma fram till att mattor är ett bättre system,
det är tätare, det är inget ångtryck – vi har inte problem med det, vi kan byta plattor, vi får
ett säkrare badrum. De godkänner inte mattor men de godkänner folie. Hade de nu varit
smartare så hade de gått ihop och snackat och fått en bättre lösning på alla träbjälklag så
lägger vi en godkänd plastmatta, då hade vi inte haft så mycket vattenskador. BKR har
kommit närmare och närmare plastmattan med sitt eget foliesystem.
Hur länge har man godkänt att sätta plattor på plastmattor?
Alltid, det finns två sätt att lägga. De heter tjockskikt- och tunnskiktsmetoder.
Tunnskiktsmetoden det är fix, tjockskiktsmetoden är finsats. I finsatsen finns ett ämne som
kan bryta ner mattan men aldrig i fixet. Men de som bara säljer det här, gummimembran
och det här, har inte alltid inte skilt på de här och säger att det äts upp av mattan.
Däremot ser man att sen man börjat jobba med det här gummimembranet, så kan man se
hur mycket procentuellt vattenskadorna har ökat. Innan hade vi plastmattor och så började
man med det här och då gick den kurvan så här. Sen kan man diskutera om plastmattor är
bra eller dåliga, bara positivt.
Men du säger ändå att det blir fuktskador i vissa plastmattor, hur skulle då en skada
kunna se ut?
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90 % är gjutjärnsbrunnar, de andra 10 % så kan du ha en tröskel där tätskiktet ska vikas
upp – blir inte alltid gjort. Blandarfästet är inte riktigt tätt, klamrar på väggen som håller
fast rören – inte tätade vid håltagning i väggen.
Fel anslutning vid montering av golvbrunn. Det vanligaste är fel sträcka, golvbrunnen
ligger för djupt. Om det är träbjälklag – att det inte är förstärkt, gäller även kakel och
klinker då.
Hur gör ni med lärlingar? Hur mycket kan dem?
Verkligheten är den bästa. Man kan prata om sådana här höjdskillnader men det är inte
förrän man är ute som man förstår. Skolan är ett viktigt instrument men jag tror inte du lär
dig mer än 30 % men det är kanske inte meningen heller för att dem andra 70 % får du på
vägen. De bästa plattsättarna och golvläggarna är någonstans mellan 40-50 år. Lärlingarna
följer med golvläggarna/plattsättarna och ser hur man gör. Ögonen pratar mer än text
tycker jag då, det är ju ändå ett hantverk med händerna. Måste få se de och vara med om
det, det är misstagen man lär sig av. Kunskapen, får man nu vara med en som varit med
länge och får reda på alla misstagen och hur man inte ska göra. ”du kan inte flytspackla på
det” ”du kan inte göra så”. Vissa saker kan du inte läsa dig till utan du måste vara med om
det, framförallt gäller det hantverkare.
Största problemet BKR har gjort är att de har ändrat reglerna så många gånger de senaste
åren. Som nu med våtzoner, det fanns ju inte för ett år sedan. Och nu har man godkänt
gipsen i våtzon 2 men inte i våtzon 1. Innan dess var det specialskivor i hela badrummet
och nu har man backat med det och godkänt detta istället. Det kommer ju en undersökning
nu som visar att vissa folier håller ju inte tätt.  …
Här ska man utföra tjänster och man vet fortfarande inte om det är bra, hur roligt tycker
man det är? Man vet inte om det blir bra och då har vi 10 års gararnit. Men nu är det
egentligen fuktspärrsleverantörernas garanti, det är inte vi som står för det – vi utför bara
som dem säger och så får dem ta det i så fall. Det känns ju sådär olustigt ibland.
Problemet idag är att ju mer man ändrar desto mer problem får man.
- Och så glömmer man, hur gjorde man nu, vad är det som gäller idag? Det är ofta där
problemet är.
Exempelvis; vi använder bara ett sorts flytspackel, man kan använda det både ute och inne,
det blir aldrig fel – koncentrerar oss på en och kan denna produkt. Men om jag då har tre
flytspackel, ett för kök, ett för ute och ett för badrum, förr eller senare är det någon som tar
fel flytspackel. Kontentan jag menar med detta är att man kör på rutin och inte håller på
och ändra desto mindre problem får du. Det här har de gjort de sista 5-6 åren, nya regler
varje år, desto mer virrar man ihop det, ”vad är det nu som gäller”, ibland blir till och med
jag osäker.
Vi bara matar på, vi gör väl ca 200 badrum om året och då vill man ju ha rutiner. Skapar
man rutiner skapar man mindre problem. Men om man håller på och ändra hela tiden, till
slut vet man inte själva vad som är rätt och fel.
Problemet tycker jag är att de ändrar så mycket, jag har folk som kommer ner till mig
rutinerade plattsättare som bara ringer mig och frågar vad som gäller idag. Vilket jobb kan
ha det så? Hur bygger vi bilen idag? Det fungerar ju inte, men i vår bransch så är det så.
Det är något som vi tycker är ganska jobbigt i branschen och kunden som är rätt medveten
och ställer tusen frågor. ”men jag hörde att han gjorde så, ja men de är tyvärr inte så”.
Det gäller att skapa rutiner. Det är väl det idag att tyvärr har inte GVK och BKR pratat
tillsammans om ett. GVK och BKR är ju inget regelverk, det är en rekommendation men
att dem pratar om ett sätt att göra golvmatta, ett sätt att sätta kakel och klinker. Du kan
alltid ha två tre sätt men du har en pärm som du ska följa och i den pärmen står det att du
kan göra si och så, bägge två är godkända.
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Problemet är då att har du en kund som kommer in ”ja men min granne gjorde på detta
viset – jo men då var det en plattsättare som följer BKR och vi följer GVK ”. Men är det
bra då? Ja alltså bra, bättre tycker vi men där får vi en osäkerhet bland kunderna.
Hur har våtzonsindelningen påverkat er?
Vi sätter samma fuktspärr i hela rummet. Rutin och åter rutin, gör likadant hela tiden så
blir det inga problem.
När det frångår principen och rutinerna så skapar det ofta problem. Nyhet i all ära men inte
för ofta. I alla fall inte som vi har fått i vår bransch då där det är ständiga ändringar,
förhoppningsvis till det bättre men ibland så blir det att byggbranschen hetsar fram
materialet. 2008 när de kom med ångtrycket genom tätskiktet skulle vara mer än ~1 miljon,
då fanns det 20 leverantörer av fuktspärrar här i Sverige och detta fick de reda på i oktober
och det skulle vara klart till januari och hade de inget godkänt tätskikt så kunde de inte
använda det. Då var de tvungna och ta fram detta, det ska upp till SP och kostar 40 000 att
få detta provat. Ta fram det, testa det och få det godkänt. Så det innebär att alla stressande
som fan, det känns som om det är så brottom i byggbranschen. Prova, prova och se vad
som händer det känns inte så tryckt. Godkänt gipsen i vissa delar, nu har de hoppat
tillbaka, varför gjorde man inte det första gången? De hoppar fram och tillbaka bestämmer
sig aldrig. Det är därför det skapar problem många gånger, tror jag. Man vet inte riktigt hur
man ska göra.
Hur tycker du samarbetet med underentreprenörer fungerar?
Jag anlitar folk jag kan samarbeta med, jobbar bra med och kan lita på. Fungerar det inte så
bytar man.
Hur fungerar det när även du är underentreprenör?
…
Jag var i fem badrum vi skulle göra i ordning, fem olika rörmockare och det var fel i alla. I
ett badrum så kom det upp tolv rör genom ett skuret hål i gipsskivan, med silvertejp runt
om. I ett badrum så var brunnen alldeles lös och i ett annat var varm- och kallvatten
alldeles lösa. Därför infördes Säker Vatten för ca 2 år sedan. En av grejorna är att de ska gå
dessa kurser så att det är färdigt till när vi kommer och inte ska behöva ringa. De roliga är
att GVK och BKR kom i början på 90-talet men säker vatten väntar man med i 12-13 år,
det kanske skulle varit med under alla åren. Det har blivit betydligt bättre nu de senaste
åren och framförallt förstår dem också när jag ringer ”varför sitter inte den fast? Varför har
du inte gjort så?” de förstår att det inte är bra men det är bara att man lämnar det så.
Återigen kommer det på vårt bord, ”så kan du inte göra” det tar massa tid  stressande
kan bli fel.
Mina killar vet inte vad som händer, de har inte en aning, när de kommer dit ska allt vara
färdigt – det är jag som ser till att det är färdigt. Det blir inget stressmoment för dem.
Har du många som jobbar för dig?
Nej med lärlingar så är vi sju man.

Jag tror LF Halland 6000 skador varje år.

Min pappa startade detta företag 1962 och jag är född 63. Jag är född med golv. 96 satte de
igång med renovering. …
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Bilaga 2
Intervju utförd på företagets kontor, Kungsbacka                    2011-04-06
Entreprenadföretag

Vi jobbar med alla typer av entreprenader men vi är inriktade på snickeri och
byggnadsarbeten.
Jobbar ni ofta som totalentreprenörer då?
Vi har alla typer av entreprenader, generalentreprenader, partning entreprenad,
totalentreprenad. Vi har ofta ansvaret.
Vad är det just du jobbar med?
Jag jobbar med försäkringsbolagen utefter hela kusten, från Malmö till Strömstad.
Samordnar alla inom Erlandssons bygg, försäkringsuppdrag. Alla bolag och deras
upphandlingar ansvarar jag för sen så ligger skadorna på respektive ort. Vi har kontor i
Strömstad, Tanumshede, Uddevalla, Göteborg, Kungsbacka, Varberg och ett systerbolag i
Malmö.
Ansvarsfördelningen, hur ser den ut?
På företaget har vi en VD och sen har vi tre stycken affärsområdeschefer som jobbar med
två stycken, varav en är jag, jobbar med byggservice. Jag har inriktning på
försäkringsskador och sen har vi en kille som jobbar med entreprenader och det är alla
typer av entreprenader som vi pratade om förut.
Men om vi ser på en arbetsplats, hur ser ansvarsfördelningen ut där?
Om man tar ett litet jobb så har ju vi arbetsledare eller produktionsledare under oss så vi
har alltså, här i Kungsbacka sitter det tre killar som jobbar då som arbetsledare och de har i
sin tur sju till åtta snickare under sig, och dem är då ansvariga för sina arbetsplatser som
omfattar då alltifrån försäkringsjobb till vanlig service. Pratar vi om entreprenad så har ju
det affärsområde chefen platschefer och det finns certifierade platschefer som är rätt så
tunga ute på arbetsplatserna och sen så har dem arbetsledare under sig. Då svara ju dem för
arbetsplatsen men dem sitter mer fysiskt på arbetsstället liksom på själva
byggarbetsplatsen. Försäkringsskador och byggservicearbetsledare sitter lokalt på varje
ställe och med hjälp av telefon så ringer dem då till underleverantörer.
Så efter arbetet är klart så är det arbetsledaren som har ansvar för sina snickare?
Ja. När arbetet är slutfört och alla parter är nöjda, kunden, beställare och vi, då blir ansvaret
företagets. Är det så att det händer något, en garanti kallas in eller det blir någon uppgift, så
antingen löser någon på företaget det och jobbar den killen kvar som var
arbetsledare/platschef så tar han hand om det. Jobbar jag kvar då som arbetsområdeschef så
tar jag det och är inte jag kvar så tar VD:n det. Ansvaret ligger i företaget.
Vi såg att ni jobbar enligt ISO…
Ja det är mycket jobb. Det är certifiering, kontroller och kontinuerliga möten. Vi har
sådana ordningar vid startmöten så att allt följer en viss ordning då. När det gäller
arbetsmiljö OHAS är uppföljningar efter skador och förbättringar. Om man går rätt ut i en
trafikerad väg kommer man då med ett sådant förslag som lämnas in. Någon belysning
som inte fungerar i en nödutrymningsväg, det finns ju alltid en invändig trappa som
fungerar och är det ingen belysning i den tar man upp sådant där. Årligen har dem
kontroller att vi följer våra mål/metoder, på det sättet vi har sagt att vi ska jobba. ISO
betyder ju inte att alla företagen i Sverige sköts på samma sätt utan man skapar sina egna
normer och regler så godkänns dem och så kommer de ut och certifierar dig då och
kontrollerar att du följer det du har talat om ”Vi gör så här” – hur du följer upp en skada,
reklamation. Har vi tre reklamationer på ett år ska de se dem och hur vi har löst det.
Allting med ISO ger dig poäng i LOU så kan man värdesätta om man har ISO certifiering,
likvädrig eller jobbar mot. Det finns ju FR 2000 och så finns det några andra likvärdiga
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eller tycker är likadant som ISO och så har man poängsatt så att antingen får man fem
poäng om man har alla dessa tre då eller har du motsvarande så får du tre poäng och jobbar
du utefter så får du en poäng. Då blir det en skala så när man sammanställer lönen, påslag,
allting och så detta så blir det en poäng då och då får man jobbet då eller så får man det.
Vad tycker du är mest sårbart i processen?
Det sårbara är alltid information, att den kommer fram. Att våra kunder får rätt
information. Kunden får ofta reda på information i flera led men det är in genom ena örat
och ut genom andra så de frågar väldigt mycket. ”Vad händer nu, vad ska hända, varför?
Kommer inte kakelsättaren i morgon” ”för det vi gjorde igår har inte torkat”. Men det är
väldigt olika men det är väl information. Samordningen är inte heller någonting, det är
information och tillgång och efterfrågan. Det är också en väldigt svår punkt, ibland är det
jättemycket att göra så då hinner man inte med och ibland är det lite att göra och då funkar
det riktigt bra.
Har ni egna VVS-are och el?
Nej vi anlitar underentreprenörer men dem sitter i samma hus som oss så vi har en väldigt
bra kommunikation, snabba vägar. Vi har folk vi litar på.
Om vi fokuserar oss på badrum, är det bara GVK ni följer då?
Vi följer både GVK och BKR men det tenderat till att bli GVK för man hittar brister i
folierade rum nu. Vi vill väl helst använda plastmatta men det är ju kakelsättaren som
väljer vad han sätter upp bakom för han har ju garantin mot oss. Men det är en
underentreprenör som lämnar sina branschregelgarantier.
Har ni samma folk där som med elen eller brukar ni använda olika?
Det blir lite olika beroende på tillgång och efterfrågan. Vi måste hela tiden ha ett visst
flöde på jobb och ibland blir det väldigt mycket arbete för plattsättare och då klarar inte
den lokala av det och då ringer vi någon annan. Men alla kakelsättare är ju godkända och
certifierade. Vi måste ju kolla upp dem så att dem har f-skattsedel och allt sådant där och
att dem är godkända av de lokala fackföreningarna.
Det har inte uppstått några problem när ni gör så?
Nej utan vi kräver ju bara att dem skickar in sina handlingar till facket och vill dem inte det
så kan vi inte anlita dem.
Är det några speciella konsekvenser ni har sett när det gäller skador som den
mänskliga faktorn eller om dem har valt fel konstruktioner?
Det stora dilemmat handlar om att de här två olika branscherna, keramik och plastmattor,
skulle komma överens om ett sätt att jobba bakom keramiken. Sen så byter man väldigt
ofta sätt, man har rollade tätskikt man hade folierade som man vulkade. Nu upptäcker man
läckor på dessa och det handlar väl om temperatur när man monterar den här folien. SP.
Vår målsättning är att använda mattor så mycket som möjligt. Det är en kostnadsfråga, jag
tror det är lite dyrare att sätta matta men jag är inte riktigt hundra – vi har för lite
uppföljning på det.
Det är för få som kan det eller?
Ja man ska vara GVK godkänd, gått GVK utbildningen, för att sätta upp den här mattan –
vilket givetvis alla har. Sen är det alla de här nya folierade systemen, man går till den som
tillverkar den här mattan och så lär han dig att utföra arbetet. Det slår inte lika högt tycker
jag. Vi föreslår alltid matta, vi vill ha GVK-matta. Problemet är då också att då ska vi ha
en mattläggare som kommer före kakelsättaren, alltså två branscher, golvläggaren och
plattsättaren.
Så ni har inga som kan båda?
Nej det är svårt att hitta, i Kungsbacka finns det inga. Därför blir det ofta så att
kakelsättaren som får jobbet hänger då också upp folien. Då hänger den och är den
självvulkaniserande så har du manschetterna runt golvbrunnen och runt alla uttagen, i
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hörnor och i vinklar. Så att det funkar om man gör det riktigt men då är det ansvarsbiten
där, man skyller på varandra. Om det är en plattsättare och en golvläggare som har gjort ett
gemensamt jobb. Plattsättaren har ju ansvaret för ytskiktet och han skär ju men det är inga
stora problem, det är inget avgörande problem när vi väljer utan det ända är att branschen
kommer på att folierade tätskit läcker och det är inte vi som kommer på det. Utan det är
någon som undersöker detta med ångtryck och allt sådant där.
Men ni har inte så mycket sådana problem när ni har fuktskador?

De problem som uppstått på grund av att folierade tätskikt läcker har inte blivit så många
ännu för folierade tätskikt har vi använt i ca 3 år och är dem applicerade på rätt sätt under
rätt värme och tidpunkt så kanske dem är täta, det kanske är ett av 500 som börjar läcka
men det är ändå så att det läcker. Men vi har inte haft många sådana jobb, det är väl andra
brister i så fall.
Vad är det som ofta är felet?
Klämringar, golvbrunnar – det vanliga. Kan även vara runt blandarna, om man har gjort ett
rollat tätskikt så kommer rörläggaren dit och då sticker det bara ut två rör och så kommer
rörläggaren och så ska han anpassa det här, drar han lite i dem så släpper/spricker tätskiktet
men de gör det inte med folien då för du trär ju på en manschett då. Så vi hoppas ju att det
ska bli tätt.
Men när upptäcker man det? När det droppar i källaren eller i grunden – nej det är ingen
som kryper där.
Vad tycker du om ETAG 022?
Det vet jag inte vad det är.
Men det är klart att det ska provas, så att det håller tätt.
Men hur är det med nyanställda?
När man jobbar som snickare hos oss kontrollerar vi att snickaren har yrkesbevis och han
får lära sig vårt ISO system med information i vårat ISO kvalitetssystem. Sen blir han
informativt utbildad när det gäller normer och regler eller när det gäller fall och allting
sådant här. Det är egentligen då arbetsledaren som har ansvar för detta och snickarna har ju
inte så stort ansvar mer än att snickarna gör grunden för ytskiktskillarna, golvläggarna och
kakelsättarna, så att det är rakt. Sen ska ytskiktskillarna själv se till så att det är fall, det
ingår i deras egenkontroll tycker vi, det får inte vara bakfall.
En nyanställd arbetsledare, är det andra krav där?
Vi tittar på hans CV, vad han har gått för kurser och allting sådant där när det gäller detta.
Just nu ska vi ha en liten informativ utbildning med Tarkett för arbetsledarna sen så ska vi
ha under våren och sommaren att arbetsledarna går den här GVK - utbildningen fast för
arbetsledare, de blir inte utförare då utan dem lär sig GVK.
Sen är det så att det är hantverkarna som gör jobbet som har den här stora GVK –
utbildningen. Men vi har en golvläggarfirma och vi vet ju vad som gäller där. Varje jobb
skrivs ner och skickas till GVK och kunden får ett bevis på att det är utfört enligt GVK:s
normer.
Vi får fakturor från våra underleverantörer, golvläggare och kakelsättare, och ibland får vi
med det så vi kan skicka det till kunden och ibland ger underleverantören det till kunden
direkt. Men i alla fall finns det dokumenterat så skulle det vara någon som saknar det så är
det bara att vända sig till den firman så tar dem fram ett bevis.
Är det något du vill tillägga om våtutrymme och fuktproblem?
Nej det är att våra kunder och beställare ser till att arbetena utförs av kvalificerad
arbetskraft, yrkesfolk. Alla tv-program och gör-det-själv, man lär sig hur man ska göra och
man använder arbetskraft som kanske inte är kvalificerad och då kanske man får förståelse
när man ser att vi lägger lite pengar på att utbilda vår arbetskraft. Att det kostar lite mer att
använda en auktoriserad firma. Man blir ofta konkurrensutsatt kanske mot firmor som
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kanske inte lever så länge, kan inte stå upp mot konsumenttjänstlagen och kanske gör
jättemånga badrum och kanske lever i tre år och kanske har gjort fel på alla 400 badrum
han har gjort och den kunden får egentligen stå sitt kast själv. Om det är utförandefel, som
ett försäkringsbolag kan hävda – att det inte är gjort enligt branschreglerna, så täcker inte
försäkringen skadan. Men det är inte vår sak att bedöma det där utan det är varje
försäkringsbolag skadereglerare då, vi kan bara göra dem uppmärksamma på att ”det har är
inte utfört rätt”. Man kanske har använt en gammal golvbrunn, gör man nya badrum idag
måste man byta alla golvbrunnar äldre än -90, och det är en sak som
kunden/försäkringstagaren får betala själv – alltid. Och är det då i en bottenplatta så kostar
det några tusen. Men det är viktigt att det görs, det är kanske många som säger ”skit i det”
och är det då en firma som inte är så noga så byter man inte golvbrunn utan man kör på
ändå och lägger dit en ny matta och använder den gamla klämringen. Och så kommer
försäkringsbolaget och så får dem själva betala. Försäkringsbolaget täcker ju inte heller om
det läcker genom klämringen eller mattan.
Det är väl bra man undersöker så att vi kan få lite billigare försäkringspremier.
Det går i cykler, ett par månader så är det tvättmaskiner som pajar så det bara står härliga
till och sen brinner det så det står härliga till och sen fryser alla sommarstugor och sen
fryser det i golvbrunnarna och då ringer inte vattnet ut och då fyller man hela huset.
Aktsamhetskrav
Badrum – det är klämringarna som är ett stort problem, att man gör det själv också tror jag.
Råkar ni ut för många gör-det-självare?
Det är inte lätt att upptäcka dem och ta ställning och säga att ”det här har du gjort själv –
nej det hade vi en firma till, kommer inte ihåg vad dem hette” så får vi aldrig reda på det.
Vi i vår roll går inte och kräver kvitton och att få se vem som har gjort det utan det blir att
vi kan öppna ögonen på försäkringsbolaget ”de här få ni nog ta en vidare teknisk utredning
på”. Men det är inte ofta det händer eftersom då blir vi inte väl sedda av kunder.
Försäkringsbolagen vill ju behålla sina kunder och då vill det ju till att vi också är trevliga
mot försäkringstagaren.
Men vi ser inte allt heller, inte jag i alla fall, det är ju arbetsledarna som är ute på plats som
ser mera.
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Bilaga 3
Intervju utförd på företagets kontor i Kungsbacka                    2011-04-11
VVS-företag

Vad gör ni för typ av arbete?
Rörarbete, i hela huset vid renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad.
Vad är din position?
Avdelningschef, jag dirigerar ut jobben. Vi har en ansvarighetschef också.
Har ni något kvalitetssäkringssystem?
Ja det har vi, vi följer ISO 9001.
Jobbar ni ofta som underentreprenörer eller är ni ofta egna?
Det är lite både och faktiskt, då vi jobbar för privatpersoner är vi ofta egna men om man
kollar omsättningsmässigt så är vi till 90 % underentreprenörer. Jag föredrar att jobba som
underentreprenör mot byggarna. Det fungerar bra.
Hur ser ansvaret ut för rörläggar ute på bygget?
Den enskilda installatören ansvara för att installationerna är enligt Säker vatten så långt det
går och går inte det så ansvarar han då för att meddela kunden detta. Sen kan kunden
antingen vara en byggare eller en privatperson.
Hur fungerar det efter arbetet är utfört, skyller på varandra?
Nej det kan jag inte påstå, den gränsen är ganska klar idag. Mattläggaren och kakelsättaren
ansvara för tätningen av genomföringen och vi ansvara för att det är gjort rätt fram till den.
Plattsättare påstår att när det blir fel med tätningen runt rören så är det
rörmockarens fel, hur ser du på detta?
Det gäller då att plattsättaren säger till att det inte går att täta där men då försvinner inte
vårt ansvar utan snarare belyses, kommer upp till ytan, att vi måste göra om det så även om
det kommer fram att ”fan jag har gjort fel här” så tycker jag att gränsdragningen är rätt klar
idag.
Är det bättre nu när Säker vatten har kommit, har den gjort någon stor betydelse?
Ja det har den gjort men jag efterlyser mer information från försäkringsbolagen till sina
försäkringstagare, för dem vet inte vad det är. Dem tror knappt på mig när jag säger att ”ni
kan inte ha den och den utan jag måste byta ut den och det kostar si och så mycket”, den
biten har blivit krångligare.
Vad är det för något ni vill byta ut som dem klagar på?
Det kan vara blandarfästen, det kan vara alla rör på grund av att dem kommer ut fel genom
väggen eller mitt i duschen i en våtzon.
Om vi ser till ett våtrum, när kommer ni in i processen?
Vi kan komma dit först och koppla bort grejorna så att säga och proppa rören innan
rivning. Vi kan demontera tvättstället också men framförallt plocka bort det då eller om det
är en diskbänksblandare.
Vi kan proppa rören och vattnet så att andra sen kan riva utan att det läcker då och så
vidare. Om ytskikten ska rivas kan vi då komma in igen för rören kanske var dolda från
början men de kanske var i väldigt dåligt skick och sådär och så ska man dra om dem så
det är olika. Ibland kan snickarna demontera utan att det behöver proppas. Så snickarna rör
aldrig rören för det är dumt. Det händer att dem gör det och då gäller inga försäkringar
eller någonting.
Om det är ett nytt badrum, hur går det till då?
Då kommer vi in tidigt för då drar ju vi avlopp och så vidare och golvbrunn och detta här
innan golvet är lagt och så drar vi ofta tappvattenrör och så vidare i golv och vägg innan
golv och vägg är satta så att säga då. Då är vi inne tidigt det är vi.
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Ibland så kan vi fixera golvbrunnen annars gör snickaren det och sen kommer mattläggaren
och ansvarar för tätningen och tätskiktet.
Hur tycker du samarbetet fungerar när ni gör antingen ett nytt eller renoverar
mellan alla de olika underentreprenörerna?
Samarbetet fungerar ganska bra med reservation för att planeringen aldrig fungerar utan
det är alltid ”KOM NU!”. Det är precis som om de inser fem minuter innan att brunnen
måste sitta där om fem minuter. Men annars produktionsmässigt så fungerar samarbetena
bra, det är trånga utrymmen – det är bäst att vara vänner!
Vanliga problem?
Dem är som regel ekonomiska. Vi har många försäkringsjobb och där uppstår alltid, till 99
%, vem ska betala vad. Då kommer man tillbaka till försäkringsbolaget, som säkert har
informerat i pappersformat men försäkringstagaren läser det kanske inte eller förstår inte
fullt ut eller tror inte på det. De var försäkrade och hade ett badrum innan då ska de ha ett
badrum efter också. Men jag kommer inte från försäkringsbolaget utan jag är entreprenör –
vem ska betala? Det blir väldigt ofta tjafs.
Är det ofta ni får byta gamla brunnar och så också?
Ja, och det vet dem inte heller – är brunnen före -91 så ska den bytas helt enkelt, utan
undantag. Man tvingar på dem en kostnad där då som dem egentligen inte får vara med och
välja.
Hur tycker du samarbetet mellan BKR, GVK och säkert vatten?
Jag kan inte GVK men som sagt verkar det vara ganska bra gränsdragningar nu. Säker
vatten är inte så hemskt gammalt då.
Men hur var det innan Säkert vatten fanns?
Då jobbade inte jag inom detta. Generell så drog man mer utanpåliggande rör och borrade
igenom tätskikten. Det i säg är ett problem men det insåg man ju inte då i samma
utsträckning, nu försöker man undvika alla sådana.
Hur säkert är det att ha vattenrören innanför?
Om man har dolda, inbyggda, vattenrör innebär det att du har färre brott eller
genomföringar i tätskiktet. Du skruvar inte upp en massa grejor och så vidare utan där du
drar skruv rakt igenom. Dessutom om du har dolda rör så drar man rör – i – rör, det innebär
att händer det någonting så kan du byta röret. Du kan alltså dra ut så att skyddsröret sitter
kvar och dra in ett nytt helt rör, i alla fall rent teoretiskt ibland så kärvar det en hel del –
större skyddsrör kan behövas. Men det går, möjligheten finns. På så sätt så är det bättre
men å andra sidan är det många människor som kommer passera det rummet och bo i den
lägenheten eller den bostaden och alla människor är olika, det räcker med att den personen
som bodde där när det renoverades han vet hur rören går på ett ungefär och så flyttar han
och nästa människa har ju inte en aning och så borrar han.
Jag ska inte säga att man bygger in problem men man bygger in potentiella problem det
gör man. Jag menar om rören är utanpåliggande så vet varje människa att där borrar jag
inte.
Man gör ingen förtäckning över var rören är dragna?
Nej inte i badrum så utan någon skiss kanske om kunden begär det. På större objekt så
finns det ju ritningar men är det ett bardrum så är det ingen som sätter sig ner och ritar upp
var rören är dragna. Jag skulle kunna göra det men vem skulle betala det? Då kommer
ytterligare en kostnad.
Om vi pratar om fabrikat, använder ni många olika?
Ja vi använder många olika, det finna många olika också. Men det beror i och för sig på,
om man tänker på dolda installationer och då finns det väl tre-fyra väl etablerade varav vi
använder oss av en till två. När det gäller blandare, kranar och porslin och sådant där så
försöker vi hålla oss till svenskt för där vet vi garantier och vi vet kvalitet. Kunden är
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mycket med och väljer här och de väljer hellre annat. De tror att det är svenskt för att det är
ett svenskt företag som säljer det. Det kan vara en agentur och varit utvecklat i Frankrike
och där har de kanske inte alls samma krav som vi har så vi försöker hålla oss till svenskt.
Vet du om det kommer komma någon europeisk standard på sådana grejor?
Nej jag vet inte, säkerligen gör de det, det tror jag. Tyskarna går i bräschen för allt sådant
här, det gör det säkert.
De vill det eller?
Ja det vill jag med, det hade varit jättebra. Jag får problem rent garantimässigt, kunden vill
ha det fabrikatet och jag vill helst inte sätta upp det men jag måste ju tjäna pengar men det
kan leda till ökade garantikostnader för mig då, fler återbesök och så vidare. Om då alla de
här blandarna, eller vad det nu kan vara, hade samma europeiska standard då visste jag
kvaliteten på allt ihop. Drömmål. Då kommer priserna gå upp för kvalitet kostar pengar,
dokumentation kostar pengar, då öppnas marknaden för nästa lågpris/design våg; nyare,
häftigare, billigare – fast med sämre kvalitet utanför EU – vilket inte är så bra.
Om vi tänker på plastmatta respektive foliesystem, jobbar ni med båda?
Vi kommer dit efteråt och det enda vi ser är tätningen runt våra rör.
Det är inga problem att rören sticker ut 90° från väggen och ni måste bocka eller
kapa?
Nej inte så. Men det är klart att man i efterhand är på rören, efter att dem är fixerade, eller
att den här skivan till exempel att man inte har för borrat de här hålen exakt. Ena röret kan
gå rakt ut medan det andra sticker lite åt sidan och då kan de bli lite svårt, pyssligt, löses
med våld. Det blir lite mer problematiskt att fästa blandarfästet men inte mer än så, det är
inte så vanligt heller. Plattsättare och mattläggare vet ju är det satt på 160 c/c så ska det
vara 160 c/c de vet ju vad det är som ska installeras sen.
Utbildning, hur blir man VVS:are?
Du går tre år i gymnasium sedan tror jag att det är två år som lärling och sedan gesällprov
så det är ganska gedigen utbildning och där efter så fortlöper egentligen din utbildning
under hela ditt yrkesamma liv. Som säkert vatten den utvecklas och förändras och då måste
man in på kurs igen, som rörläggare då.
Skolor…
Kräver ni mycket av lärlingarna när de kommer till företaget?
Kom i tid, lyssna och lär! Nej vi kräver inte så mycket, det kan vara lite hård jargong
ibland ”viste du inte det” m.m. alla får ha en startsträcka. Rått men hjärtligt. Sen måste
man tänka på, om vi pratar lärlingar nu, man kan inte säga vad som helst till dem utan man
måste förstå att dem… men om du försover dig till kl. 12 då får du veta att du lever.
Har du hört talas om ETAG 022?
Nej

Det är inte ett jätte stort problem?
Jo det är det, men om du gör om det så blir det ju bra. Det är dem äldre som är ett stort
problem. Rent samhällsekonomiskt så är det enorma kostnader som finns att spara här,
initialt för försäkringsbolagen men vi får hoppas det avspeglar sig i premierna också.
Ni ser inte så mycket problem med dem nya då?
Nej inte mer än det jag nämnde tidigare med att personen som bodde där när det
renoverades flyttar och nästa kommer och ”du, jag ska nog sätta upp en elektrisk
handdukstork är” och så borrar dem rätt i vattenrören. Det är inte säkert att man ser att det
börjar läcka utan så står det och droppar där i två år.
Vem får ta det sen då?
Jag tänker inte ta det! Det är inte jag som har skruvat.
Jag har funderat på det med att bygga in allt, är det så himla vist egentligen?
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När kom det med att bygga in rören?
Det kom med säker vatten. I och för sig så säger inte säker vatten att jag måste dra rör – i –
rör längre utan jag kan lika gärna dra synliga rör men då ska jag använda mig av kromade
limklammer men det håller inte så bra, inte alls faktiskt.
Lima eller skruva?
Så mycket som möjligt ska limmas. Det är bättre ur fuktsynpunkt.
Inbyggnads externer?
Mycket tätningar men ändå kan de läcka vatten. Då måste man riva väggen för att laga
skadan. Ingenting att föredra. Tycker vi kan förbjuda dem.
Vilka varianter finns det?
Helt inbyggd finns det där tätskiktet går runt vattencistern eller framför.
Inbyggnadscistern där hela spolfunktionen och allting är inbyggd i väggen – förbjud dem!
Om det är rätt gjort så har du ett tätskikt utanpå och så kommer stolen rätt på väggen. Det
finns vägghängda men de har vattencisternen utanpå också då kan röret komma genom
väggen. Vilket egentligen är bättre då de inte finns något avloppshåll i golvet. Men då
måste väggen vara tjockare än vanligt. Så detta är inte bra vid ombyggnad men nybyggnad
är det genomförbart på annat sätt.

Enligt Säker Vatten ska de finnas en lucka så att man ser om de läcker. Men även om de
läcker så måste man ta bort för att laga. Vilket gör att det kostar massa pengar. Säker
Vatten är till för att spara pengar vilket gör att jag rekommenderar att man sätter den på
golvet. Man ska kunna damma av bakom toalettsitsen.
Det ser jag som ett stort problem – förbjud dem helt enkelt (vägghängda med inbyggda
cisterner)

Syftet med Säker Vatten är att göra rätt från början för att spara pengar i framtiden.


