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Matlagning ska sprida glädje och trivsel för alla i ett hem.  
– Därför existerar varken fläktbuller eller matos i våra drömkök.

  Stor volym som fångar matoset är förutsättning för god funktion vid låga flöden.

Unik på marknaden: Casamja Skåpkåpa, 90 % osuppfångning vid 15 l/s. Passar i 
S-, F-, FX- och FXT-system. Välj mellan fast injusteringsventil och ventil för grund- och 
forceringsflöde. Mycket lämplig i passivhus.

Läs mer om våra spiskåpor och hur vi tänker på www.casamja.se

Ljudlös matlagning utan energislukande teknik

- Tystare kan 
ingen vara vara

www.casamja.se

Trivsamt för hemmakocken:

H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil
H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd 
rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion!
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Badrum avsedda för bad och inte för dusch, tvättmaskiner igång 
för jämnan och tvätt och handdukar ständigt på tork...

Våra ändrade vanor är definitivt en stor orsak till att antalet 
fuktskador i bostadsrätterna ökat dramatiskt. Mycket går att göra 
för att både förebygga och sedan underlätta arbete och kostnader 

när skadan väl är skedd.

Vattenskador 
allt Vanligare

TexT: eva-LoTTa Sigurdh
FoTo: PeTer NordahL

Special
ENERGI &

RENOVERING

5_fukt i badrummet.indd   47 2013-10-24   14:01



48 | FastighetsFakta | Nummer 4 2013 fastighetsfakta.com

D
et är tidig förmiddag och arbetet är 
 sedan länge igång inne i det som nyligen 
var ett ganska snyggt badrum hos ton-
årsfamiljen i Saltsjöbaden utanför Stock-
holm. Men nu ligger rummet i ruiner. 

Allt kakel på väggarna är nedrivet och det mesta av 
klinkersen på golvet borttaget. Mitt i röran befinner 
sig Simon Aspenson från byggföretaget Dipart. 
– Jag var först på plats och är den som 
gör det mesta av allt tungt och farligt arbete, 
berättar han.

Knappt en vecka har han varit här nu, men 
fortfarande återstår mycket av grovjobbet, 
innan badrummet kan återställas igen. Det 
låter, dammar och luktar konstigt.

– Det är allt detta som gör jobbet farligt. 
Man måste följa Arbetsmiljöverkets bestäm-
melser och använda föreskrivna arbetsme-

toder för att utföra dessa arbeten, förklarar 
han när vi snabbt förflyttat oss ut från ”fa-
rozonen”.

På den provisoriska plasten in mot bad-
rummet står med stora bokstäver: ”OBS: 
Svartmögel. Hälsofara!” För det är förstås 
inte bara Simon Aspenson och hans kollegor 
som utsätts, utan även de boende. 

– Det är en jätteviktig del i mitt jobb, att 
skydda de boende, att alla känner sig säkra, 

är han noggrann med att framföra. Och att 
också hela tiden berätta vad som händer.

På plats i den drabbade lägenheten är 
denna dag även Diparts projektledare Peter 
Karlsson och bostadsrättsföreningen Ljus-
kärrsberget 1:s förvaltare Lotta Iacobi. Det är 
dags att göra en avstämning för det fortsatta 
arbetet och vilka ytterligare entreprenörer 
som ska kallas in efter ”fynden” hittills. Att 
åtgärda en vattenskada av det här slaget är 
en gedigen process, med omfattande logistik 
och många inblandade parter.

– Mitt jobb går ut på att hela tiden hålla 
mig uppdaterad på hur arbetet går, att jag 
kan ta in rätt personer i rätt tid för att allt 
ska löpa på så smidigt som möjligt, förklarar 
Peter Karlsson sin roll. Och det handlar om 
både egen personal och underleverantörer, 
som elektriker och rörmokare.

Han har ungefär 30 liknande projekt på 
gång samtidigt, som han åker emellan.

Om Peter Karlsson är spindeln i nätet på 

ett jätteviktigt steg under en renovering är att informera de boende om vad som händer och att upprätta en tidsplan. ”Jag tycker att det viktigaste är att vara saklig och 
realistisk, att visa medkännande, men samtidigt informera om att det kan bli både stora kostnader och ett antal stökiga veckor innan vardagen blir normal igen”, säger 
förvaltaren Lotta Iacobi.
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byggplatsen, har Lotta Iacobi motsvarande 
roll i föreningen. Hon är länken mellan de 
boende, entreprenörerna, föreningens för-
säkringsbolag och fastighetsskötaren. Det är 
med andra ord mycket att tänka på.

– Som det här med att välja rätt entrepre-
nörer. Det är viktigt för att arbetet ska bli bra 
gjort från början. När det kommer till försäk-
ringsskador bad jag föreningens försäkrings-
bolag om tips. Det tycker jag är ett bra sätt 
om man är osäker, och att gå på rekommen-
dationer.

Att all personal på plats iakttar varsamhet 
och omsorg om både de boende och bohaget 
är A och O, tycker Lotta Iacobi. Här ingår så-
dant som att visa allmän hyfs, hålla ordning 
och passa tider – och att hålla de boende (i 
fall de bor kvar hemma) uppdaterade på vad 
som händer i bostaden och varna i de lägen 
hälsofara uppstår.

– Precis som Simon gjort här! berömmer 
hon och visar på svartmögelvarningen han 
skrivit. 

Fuktskador i badrummen har blivit allt 
vanligare, vilket beror på en kombination av 
våra förändrade vanor (att vi duschar mycket 
mer nu och även använder badrummen som 
tvättstugor) och på gamla fuskbyggen och 
slarv, berättar Lotta Iacobi. Inte minst ser vi 
nu konsekvenserna av de dåligt utförda byg-
gena på 70-talet. 

Enligt både Lotta Iacobi och fuktskadeut-
redaren Björn Armand, som alltid kallas in 
bland de första efter att en fuktskada miss-
tänkts, är de allra vanligaste orsakerna till 
vattenskador i badrum trasiga tätskikt, eller 
läckage i anslutningen mellan tätskiktet och 
golvbrunnen. Det sistnämnda ofta beroende 
på att man vid tidigare renoveringar inte 
brytt sig om att byta golvbrunnen. 

– Det är alltså jätteviktigt att tänka på, be-
tonar de båda.

Andra vanliga skadeorsaker är att det läck-
er från kopplingar, rör eller avlopp. Ibland är 
skadorna tydliga och upptäcks snabbt, men 
ofta kommer de smygande och märks först 
efter många år. Som i fallet på Ljuskärrsber-
get:

– Den boende slog larm när det började 
tränga upp fukt från golvet och då gick vi 
snabbt in och gjorde en fuktmätning, som vi-
sade skyhöga värden, återger Björn Armand, 
som därefter lät öppna upp slitsen för en vi-
dare check. 

Rosten runt ventilationsluckan, de många 
spindelnäten och allt mögel där inne gjorde 
att han rätt omgående kunde konstatera att 
det rörde sig om en gammal skada.

Fuktskador i badrum har ökat, mycket på grund av våra 
ändrade vanor med att duscha ofta och ha tvättmaskin 
i rummet. Gammalt byggfusk ger sig också till känna 
alltför ofta.
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Oavsett bakomliggande orsak, bru-
kar processen vid en anmälan om misstänkt 
fuktskada alltid vara ungefär densamma, be-
rättar Lotta Iacobi, som tycker att hon och 
föreningen numera har väl fungerande ruti-
ner för detta. 

Först av allt besöker Lotta Iacobi, tillsam-
mans med fastighetsskötaren, den drabbade 
bostaden, för en initial bedömning. Därefter 
anlitas fuktskadeföretaget, parallellt med att 
föreningens försäkringsbolag kontaktas.

– Det måste man göra snabbt och även 
upplysa den boende om att kontakta sitt för-
säkringsbolag.

Efter det tar alltså arbetet med att lokali-
sera skadeorsaken vid, följt av nedrivning, 
avfuktning och så småningom återuppbygg-
nad. Nedrivningen och avfuktningen ansva-
rar alltid föreningen för, medan den boende 
står för återuppbyggnaden. Vem som står för 
vad rent ekonomiskt beror på skadeorsaken 
(se juristens svar nedan). När det gäller hur 
bemötandet av de boende ska hanteras, säger 
Lotta Iacobi:

– Jag tycker att det viktigaste är att vara 
saklig och realistisk, att visa medkännande, 
men samtidigt informera om att det kan bli 
både stora kostnader och ett antal stökiga 
veckor innan vardagen blir normal igen. 

– Min huvuduppgift är att vara på plats 
och samordna rätt insatser och att informera 
den boende om vad som kommer att ske. Vi 
bjuder alltid in till ett möte där vi planerar 
startdatum för rivning och tar upp om den 
boende har speciella önskemål, berättar hon 
vidare.

För att underlätta sitt arbete och inte riske-
ra att missa något viktigt följer Lotta Iacobi 
en detaljerad checklista, som hon har gjort 
själv och som hon kontinuerligt bockar av 
under processens gång. Här finns allt, både 
stort och smått, med som rör kontakten med 
såväl de boende, som med fastighetsskötaren 
och alla entreprenörer. Det går inte att ta 
miste på entusiasmen:

– Checklistan är min egenkontroll och mitt 
sätt att få överblick. Det är extra viktigt om 
man sköter om en stor förening som Ljus-
kärrsberget (470 lägenheter), där vi kan ha 
flera skador som pågår parallellt. I listan kan 
jag boka av både entreprenörens och den bo-
endes praktiska behov och önskemål, vilket 
bidrar till att arbetet löper på smidigare för 
alla.

Men bra folk och en smidig process bety-
der inte allt. Mycket handlar förstås också 
om att själva arbetet utförs på rätt sätt och 
att det finns en väl fungerande underhålls-
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plan med förebyggande insatser i bostads-
rättsföreningen, understryker Lotta Iacobi.

Att alltid byta golvbrunnen i samband med 
en vattenskada, till exempel, borde vara en 
självklarhet – som dock långtifrån alltid är 
det, är hennes dystra erfarenhet:

– Då minskar risken för både kommande 
läckage och för att du måste riva upp allt igen 
när det blir dags för stambyte, något som ju 
drabbar både föreningen och den boende.

En annan viktig sak är att fukta av ordent-
ligt innan återställandet påbörjas.

– Egentligen handlar det inte så mycket 
om att bygga annorlunda i dag mot förr, trots 
ändrade badrumsvanor, utan mer om hur du 

bygger, menar Lotta Iacobi, som ofta sett hur 
det slarvats med just uttorkningen.  

När det gäller underhåll och förebyggande 
åtgärder har Ljuskärrsberget 1 en särskild 
informationsträff för nyinflyttade, där ett 
häfte om fuktskador och vad man ska vara 
uppmärksam på delas ut. Därtill görs löpan-
de ronderingar i alla källargångar, där rören 
finns och slamspolning vartannat år. Även 
taken ses över med jämna mellanrum, så inte 
fukt ska kunna tränga in ovanifrån.

– En av de viktigaste saker man kan göra 
är just att förebygga skador genom planerat 
underhåll och försöka ligga ett steg före, 
sammanfattar Lotta Iacobi. n

Så här säger juristen!
en fuktskada i badrummet är en komplex 
historia med många inblandade parter. 
Det kan därför vara svårt att veta vem som 
ansvarar för vad. 

här reder Ulrika Blomqvist, VD på Bo-
stadsrätterna, ut begreppen.

När är det bostadsrättsföreningen och 
när är det den boende själv som betalar 
kalaset?

– I fall ingen av parterna är vållande 
till skadan (vilket är ovanligt), så är det 
delat underhållsansvar. Det innebär att 
den boende ansvarar för ytskiktet och 
det underliggande tätskiktet, beroende 
på vad som står i stadgarna. man kan lite 
förenklat säga att ”allt det som man kan 
se och ta på” är bostadsrättsinnehavarens 
ansvar, medan föreningen ansvarar för det 
som är bortanför detta, det vill säga själva 
grundstommen, reglar, trossbotten och 
isoleringar m m.

Var och hur kommer försäkringsbolagen 
in?

– Varje part har sitt eget försäkringsbo-
lag, som går in och täcker upp för en del av 
den partens ansvarsområde. Hur mycket 
beror förstås på sådant som skadans 
omfattning och hur gammal skadan och 
fastigheten är.

Men här har väl skett en förändring mot 
tidigare, i fråga om ansvarsfördelningen 
och försäkringarna?

– Ja, förr tog nästan alltid föreningen 
på sig hela ansvaret oavsett skadeorsak, 
men sedan självrisken ökat dramatiskt så 
har föreningarna blivit mycket mer nog-
granna med uppdelningen.

Finns det några undantag där ingen part 
är vållande, men där ändå ena parten måste 
ta på sig ansvaret (och därmed kostna-
derna) för skadan?

– Ja, det finns en sådan ”skruv” när det 
gäller vattenledningsskador som uppstått 
utan någons vållande. Då måste ändå all-
tid föreningen ta på sig ansvaret, eftersom 
det handlar om tappvatten eller vatten 
under tryck.

Vart kan bostadsrättsföreningar vända 
sig för att få mer information om vad som 
gäller och hur man bör agera vid en vat-
tenskada?

– en förening som är medlemmar hos 
oss och som råkar ut för en vattenskada 
kan alltid vända sig till oss för att få råd. 
Vad avser den praktiska hanteringen vill 
jag särskilt rekommendera föreningar som 
inte har någon egen teknisk förvaltning 
att ta hjälp av expertis. Vattenskador är 
oftast stora, dyra och komplexa och det är 
oerhört mycket att tänka på.

”Egentligen handlar det inte så mycket om 
att bygga annorlunda i dag mot förr, trots 
ändrade badrumsvanor, utan mer om hur 
du bygger.”

Planering för hur det nya badrummet kommer att se ut.
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