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Skadestatistik  

I förra informationsbrevet belyste vi hur relativt enkla planer kring hur man ska hantera 
vattenläckage kan få stor påverkan på skadans omfattning när väl olyckan är framme. De två 
viktigaste punkterna är; 
 

• Märka ut och kommunicera var avstängningsventiler finns.  

• Ta fram en grundläggande handlingsplan för vattenläckage.  

Dessa åtgärder kan vara skillnaden mellan en lokal skada som saneras på några dagar och en 

skada som påverkar flera hundra kvadratmeter och tar månader att återställa.  
 
Vad kan vi lära av skador?  
Vi fortsätter i detta informationsbrev på temat vattenskador. Denna gång har vi tagit en titt på 
skadehistorik och identifierat några värdefulla slutsatser som vi vill dela med oss av. Vi har tittat på 
skador inom KSFABs kundkrets men även tittat på nationell skadestatistik. 
Under perioden 2005 -  2015 har 163 vattenskador rapporterats till KSFAB. Orsakerna till 
vattenskadorna varierar. I flera fall har vatten läckt ut i liten omfattning men under lång tid och på en 
plats där det är svårt att upptäcka det i tid, till exempel under golv och inuti väggar. Tyvärr visar 
statistiken att mänskligt handlande orsakar många skador, inte minst medvetna sabotage där avlopp 
sätts igen och kranar lämnas påslagna. Hantverkare orsakar en del av skadorna. Den mycket kalla 
vintern 2010 återspeglas i statistiken, då flera vattenskador orsakade av sönderfrusna rör anmäldes 
under januari månad. 
 
Majoriteten av skadorna faller under självrisk. Kommunassurans Syd har under perioden ändå betalat 
ut ca 18 miljoner kronor i ersättningar för uppkomna skador. 
Vad som inte framkommer i skadestatistiken är den belastning på verksamheten och kommunen som 
orsakas av de avbrott i verksamheten som sker i samband med sanering och renovering.  Ytterligare 
något som inte fångas i skadestatistiken men som börjar uppmärksammas på nationell nivå är 
vattenskadornas miljöpåverkan.  Sanering, transport och renovering i samband med en skada leder till 
ökade koldioxidutsläpp. 
En annan slutsats är vikten av att anmäla alla skador och inte minst att göra det så snart som möjligt 
efter det att skadan har uppstått. I några få fall har kommunerna anmält en uppkommen skada lång tid 
efter att den har ägt rum, när renoveringar eller ombyggnationer redan har påbörjats. Ärendena blir 
därmed svåra att utreda, vilket minskar sannolikheten för att få ersättning från Kommunassurans. 
Ersättningen riskerar även att sättas ned i sådana situationer. Det finns exempel på skador som 
anmäldes tre år efter att den hade uppstått. Ingen ersättning betalades ut, huvudsakligen beroende på 
att skadeanmälan var kraftigt försenad och att skadan blev förvärrad under den tid som förlöpte innan 
en anmälan slutligen gjordes. 
 
Om man tittar på nationell skadestatistik framkommer följande; 
 

• Antalet rapporterade vattenskador inom offentliga och kommersiella fastigheter har varit jämt 
de senaste 10 åren. Dock har skadebeloppen och det totala skadeutfallet kontinuerligt ökat. 

• Nästan 50 % av alla vattenskador sker i tappvattensystem. Potentialen för omfattande skador 
är också högst i dessa system då flödet är kontinuerligt till skillnad från slutna vattensystem för 
t.ex. värme och kyla. 

• Korrosion på ledningsnät är den nationellt vanligaste orsaken till läckage och över 80 % av 
korrosionsskador kommer ifrån system som är äldre än 30 år.  
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Riskreducerande råd till våra kunder 
 

• I fastigheter där hela eller delar av ledningsnätet är över 30 år bör det finnas en kontrollplan för 
kontinuerlig översyn av systemet. Tecken på att delar behöver bytas ut är bland annat synliga 
rostangrepp och ärgning vid skruvventiler och kopplingar. 

 
• En vattenfelsbrytare är en teknisk installation på tappvattensystemet som läser av och jämför 

flöde och tryck mot inställda förväntade värden. Vid avvikelser stänger en magnetventil av 
vattnet. Även om denna lösning inte är praktiskt tillämpbar i alla objekt kan den vara en mycket 
kostnadseffektiv försäkring för att förhindra omfattande vattenskador. 

 
• En annan tekniskt lösning som med fördel kan användas på skolor, som är överrepresenterade 

när det gäller medvetet orsakade vattenskador, är att installera rörelsestyrda blandare till 
handfat. 

  

 


