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Abstract 
 
Purpose of this case study is to explore and learn more about the dampness in the bathroom, 

mainly surfaces of walls and floors. Moisture damage is a major part of the construction 

industry and therefore requries greater knowledge about this. The method has been used in 

the investigation is literature studies, case studies and interviews. The data collection was 

done through interviews and observations. The resluts presented in the thesis shows that the 

most common cause moisture damage is the insufficient knowledge in the art. It should also 

be noted about these people in the general have learned the industry rules. The conclusion 

that can be drawn from this study is the conclusion of this word that the majority of the 

moisture damage is not affected by the surface layer, but it is the underlying roofing 

membrane or in some cases the backbone of the building causing moisture damage. 

However, it is the design of the bathroom as a whole, which determines how much risk there 

is to moisture damage. 
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Sammanfattning 

Fuktskador i en byggnad kan ske på många olika sätt och på många olika platser i denna. 

Beroende på var i en byggnad en byggnadsdel är placerad, kan den utsättas för olika typer av 

yttre påfrestningar, som bidrar till att en fuktskada kan uppstå. Gemensamt är dock att en 

fuktskada uppstår då ett material blir fuktigt och där dess kvalitet försämras. Detta kan ske i 

bland annat träreglar inne i en konstruktion och i gipsskivor. Exempel på fuktskador är 

mögel och rötskador. Byggnader utgörs av olika konstruktionsdelar, ytskikt, tätskikt och 

stomme, där ytskikt och tätskikt har som syfte att förhindra att vatten inte går in till 

stommen i byggnaden.  

 

Detta arbete fokuserar endast på fuktskador i badrum och tittar närmare främst på ytskikt, 

såsom golv och väggar och hur dessa påverkas, då en fuktskada uppstår. Arbetet går ut på att 

skapa en rapport, som vilken människa som helst skall kunna förstå krävs en lättförståelig 

genomgång av vad fukt och fuktskador innebär och även en redogörelse för hur olika material 

påverkas av fukt. Metoden som har används är litteraturstudie, intervjuer och fallstudier. I 

intervjun kommer vi att intervjua tre olika experter inom området för att få en större 

förståelse och kunskap kring fuktskador. Intervjuerna kommer att genomföras personligt och 

till intervjun använder vi bandspelare och anteckningsblock. Alla dessa fall är anonyma och 

kommer endast beskrivas med teknisk information. När det gäller fallstudierna så kommer 

sju verkliga fall att presenteras utifrån vårt syfte och frågeställningar. Fall 1 är taget från 

kurslitteraturen medan de övriga fallen är hämtade ifrån skadeprotokoll. 

 

Badrum är det rum i en byggnad, där mest vattenanvändning sker. Ytskiktet utsätts dagligen 

för vatten från främst dusch.  Det är på grund av detta, som badrummet anses vara det rum, 

som lättast utsätts för fuktskador. Det är viktigt att redan i planeringsskedet bestämma hur 

utformningen av ett badrum skall se ut, vilket ytskikt som skall användas, var och i vilken 

lutning håltagningar skall ske, var golvbrunnen placeras osv.  Fukt avser vatten, vattenånga 

och is.  

 

Vattenånga kan transporteras genom diffusion och konvektion. Vatten kan transporteras av 

tyngdkraft, vattenövertryck, vindtryck och kapillärsugning. Diffusion är när luft med hög 

ånghalt färdas genom konstruktioner till områden där luft har lägre ånghalt. Detta sker bland 

annat då dusch används. Konvektion innebär att vatten i luften följer med luftströmmen och 

drivs av en skillnad i lufttryck. Varmluft kommer då att stiga pga. av konsekvenser av termik 

får inte blandas ihop med fuktkonvektion. Att imma bildas då man duschar beror på 

lufttemperaturen intill spegeln understiger daggpunkten. Kapillärsugning sker när vatten i 



 
 

luften färdas genom porösa material, som exempelvis gipsskivor. Beroende på storleken på 

porerna i materialet stannar olika mängd vatten kvar, vilket sedan kan leda till fuktskador.  

 

De vanligaste ytskikten att använda sig av i ett badrum är kakel, klinker, PVC-matta och 

glasfiberväv. De har alla utformats för att klara de vattenpåfrestningar, som de utsätts för, 

men det som varierar är utseende och pris. Kakel och klinker anses i dagens samhälle som 

det mest attraktiva ytskiktsmaterialet, men det är också det dyraste. Kakel används som 

ytskikt på väggar medan klinker läggs på golv. De är till största del utformade på samma sätt, 

men klinker har en högre stabilitetsförmåga då den bränns vid en högre temperatur, men 

också en grövre yta, på grund av att det skall vara säkrare att gå på för att undvika halka. 

Både kakel och klinker anses vara det ytskikt med bäst vattenavvisande kvalitet, dock ligger 

problemet i anslutningen mellan dessa såväl som till närliggande material. Det är svårt att få 

fogar vattentäta, och det krävs alltid ett vattentätt tätskikt bakom plattorna. Ett annat 

problem är att det vid skador på bakomliggande tätskikt ej går att se dessa om plattorna ej tas 

bort. 

 

PVC-matta är det billigaste alternativet, men också det minst populära på grund av dess 

utseende. Fram till 70-talet i Sverige ansågs dock PVC-matta vara det mest attraktiva 

ytskiktet. På dagens marknad har ett flertal nyare alternativ kommit vilka bidragit till att 

PVC-mattan återigen blivit ett populärt val. Den kan användas både som ytskikt och tätskikt 

på grund av att materialet som PVC-mattan utgörs av är lika vattentätt, som tätskiktet man 

använder bakom kakel och klinker plattor.  

Glasfiberväv är en slags tapet, som med hjälp av täckfärg som är tillverkad för badrum som 

kan användas som ytskikt. Det kräver dock ett vattentätt bakomliggande tätskikt, på samma 

sätt som kakel och klinker. 

 

Badrum har en livslängd på ca 20 år, beroende på hur väl omhändertaget det är. Det är 

viktigt att efter denna tid bland annat kontrollera att tätskiktet fortfarande uppfyller sin 

funktion och att golvbrunnen är hel eller behöver bytas ut. Förr i tiden byggdes badrum 

anpassade för enbart badkar, varför lika strikta regler inte fanns upprättade gällande val av 

ytskikt och tätskikt. Det är idag därför viktigt att kontrollera dessa badrum, om de nu 

används med dusch. Ett badrum delas även in i så kallade våt zoner, med två zoner för både 

väggar och golv. Våtzon 1 anses vara den, del där störst vattenpåfrestning sker, och är belägen 

på golvet och väggarna på den yta där vattentillförseln sker, såsom dusch eller badkar, samt 

en meter ut ifrån denna. Våt zon 2 är övrig yta i badrummet. I våtzon 1 skall våtrumsskiva 

användas som tätskikt på alla ytor, och ytskiktet skall vara vattenavvisande, vilket kan ske 



 
 

med hjälp av de ovanstående nämnda materialen. I våtzon 2 kan kartongbelagt gipsskivor 

användas som tätskikt, men ytskiktet skall även där vara vattenavvisande. 

 

De vanligaste orsakerna till att fuktskador uppstår i badrum, baserat på verkliga fall, är på 

grund av felaktigt utfört arbete och att tätskikt saknas. En vanlig orsak är att golvbrunnen 

installeras på fel sätt, att den antingen placeras för nära vägg eller att lutning mellan golv och 

brunn inte är tillräcklig. En annan vanlig orsak är på grund av att vatten på något sätt tar sig 

in bakom ytskikt och tätskikt in till konstruktionen. Detta kan ske genom flera olika orsaker, 

bland annat på grund av sprickor i ytskikt, såsom kakel och klinker, eller på grund av att 

håltagningar eller rörgenomföringar sker utan att branschregler följs. En vanlig orsak är att 

dessa sker i våtzon 1 trots att detta enligt reglerna inte är tillåtet. 

 

Nyckelord: Fuktskador, Ytskikt, Tätskikt, Golvbrunn, Mögel, Röta och Golv. 
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ORDLISTA         

Ord                              Förklaring 

”Avjämningsmassa Cementbaserat spackel som används för golvavjämning 

och vid fallspackling i tjockare skikt. 

Bakfall Golvet lutar åt fel håll så att vattnet inte kan rinna mot 

golvbrunnen. 

Beklädnad Ytskikt på tak- eller väggyta. 

Beläggning Ytskikt på golv, trappor eller dylikt. 

Bjälklag Den bärande delen av ett undergolv. 

Buktighet En linjes eller ytas avvikelse från ett givet plan. 

Fukthalt Vikt av förångningsbart vatten per kubikmeter material. 

Fuktskydd Samlingsnamn för olika typer av material med syfte att 

minska eller stoppa fuktvandring. 

Fall Lutning mot golvbrunn så att vattnet rinner mot 

golvbrunnen. 

Fukttillstånd Nivå på fuktförhållandena i ett material. Fukttillståndet för 

material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ 

fuktighet m.m. 

Keramiska plattor Endast ytskikt, ej tätskikt. 

Förhöjningsring Vertikal distans som används för att möjliggöra anslutning 

av tätskiktet i golvbrunnen när golvbrunnen är för lågt 

monterad (d.v.s. övre kant ej i nivå med angränsande 

tätskikt). 

PVC Polyvinylklorid. Polymer uppbyggda av monomeren 

vinylklorid. PVC ingår tillsammans med mjukgörare, 

fyllmedel, stabilisatorer och färgämnen i PVC-plast för 

golv- och väggmattor i våtrum m.m. 

Klämring Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen så 

att läckage och kapillärvandring förhindras. 

Vattenbeständighet Förmåga hos ett material att motstå påverkan av vatten 

Våtzon 1 Duschplats eller motsvarande, + 1 m på vägg (om dusch är 

placerad mot yttervägg räknas hela väggen som våtzon 1) 

och hela golvytan med uppvik. 

Våtzon 2 Övrig väggyta som inte räknas till våtzon 1, kallas våtzon 2 

” [1] 
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Tätskiktsfolie Ett tätskikt som består av heltäckande duk som är både 

vattentät och ångtät och vilken monteras med till exempel 

vägglim, vätskebaserat tätskikt eller särskilt lim. 

GVK  Golvbranschens våtrumskontroll. 

BBV Byggkeramiskarådets branschregler för våtrum. 

BBR  Boverkets byggregler. 

BKR   Byggkeramiskarådet. 

Duschrum  Det är ett rum som bara har dusch men ingen badkar. 

Tätskikt ” Skikt som är tät mot vatten i vätskefas under visst 

övertryck 

Fuktkvot Kvot mellan den förångningsbara fuktens massa och det 

torra materialets massa. 

 

RF (Relativ fuktighet) 

 

Kvot av verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma 

temperatur.   

Ångspärr Skikt med uppgift att hindra eller minska fukttransport 

genom vattenångdiffusion och fuktkonvektion. 

Ånggenomgångsmotstånd Skikts motstånd mot genomträngning av vattenånga på 

grund av skillnader i ånghalt eller partialtryck. ” [2]  
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1  INLEDNING 

Det här är ett examensarbete som handlar om fuktskador i badrum men mer specifikt om 

ytskikt. Målet med examensarbetet är att den skall hjälpa privatpersoner och företag att 

förstå konsekvenserna av problem i badrum, problem som de har fått eller kommer att få. 

Examensarbetet kommer att ge en inblick på verklighetsbaserade händelser som ger en 

bättre förståelse av situationer, som kan uppstå. 

 

1.1 Bakgrund 
De allra flesta fukt och vattenskador drabbar badrum, i genomsnitt cirka 40 procent (i hus 

drabbas badrummet hårdast av fuktskador). För att undvika skadorna är det viktigt att 

arbetet utförs av en kompetent person så att det blir professionellt gjort. Långt tillbaka har 

det funnits regler och specifika lagar för hur man konstruerar golv och väggar i våtutrymmen 

för att undvika vattenskador. Reglerna just då var annorlunda jämfört med hur de är idag. 

Förr i tiden användes mestadels badkar, vilket innebar att det inte var lika hög risk för 

fuktskador i våtutrymmen. Numera används oftast dusch i badrummen och har lett till att 

myndigheternas krav har höjts och vad gäller det vattentäta skiktet på golv och väggar. [3]  

 

Mellan 2008-2010 gjorde Anticimex besiktning på ca 110 000 badrum runt om i Sverige. Av 

de badrum som besiktades visade det sig att 24 procent kunde komma att få fuktskador. Det 

kunde bland annat bero på att badrummen var för gamla; livslängden på ett badrum är ca 15-

20 år. Det kan även bero på felaktighet på byggnaden, att man måste renovera. [4] 

 

Det är viktigt att bygga fuktsäkert i ett badrum och att välja rätt kvalité på material och 

konstruktioner, för att man ska slippa fuktskador. Särskilt ska man kontrollera att materialen 

inte har ”fukt” när det ska fästas i badrummet. Det kan bli svårigheter för t.ex. ”gips” att 

torkat ut. [5] 

 

1.2 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka, varför och hur en fuktskada uppkommer i ett badrum 

med avseende på ytskikt och vilka brister på ytskiktet, som kan leda till stora fuktskador i 

badrum. 

 

1.3 Mål  
Målet med arbetet är det ska användas som hjälp till val av ytskikt och förstå 

konsekvenserna, som kan ske vid skador. Den skall underlätta för privatpersoner eller företag 
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att hitta lösningar för problem som kan ha förekommit i ett badrum pga. felaktighet på 

ytskikten, eller en fuktskada som är svår att identifiera. Examensarbetet ska även vara till 

hjälp för att kunna åtgärda en skada på bästa sätt om det skulle ske fuktskada på ytskikt av 

vägg och golv i ett badrum hos privata personer eller företag. 

 

1.4 Frågeställningar 
1. Finns det krav på vad som skall användas som ytskikt i badrum? 

2. Vilka brister på ytskiktet kan leda till fuktskador i badrum? 

3. Vilket material är bäst att använda som ytskikt i badrum? 

4. Vad är de främsta orsakerna till fuktskador i badrum? 

5. Vilka lagar och regler finns det gällande fuktskador? 

 

1.5 Avgränsningar   
Examensarbetet begränsas till fuktskador i badrum med avseende på ytskikt i duschrum och 

badrum. Det är ett stort problem i samhället idag och kostar både privatpersoner, företag och 

försäkringsbolag miljarder kronor om året. Det som tas upp i rapporten kommer att handla 

om golv och väggar i badrum, duschrum dock inte tvättstugor. I litteraturstudien ingår 

vetenskapliga rapporter och litteraturer som har skrivits i ämnet ytskikt.  

 

1.6 Disposition  

 

 Kapitel 1 Inledning av arbetet 

Detta kapitel är en inledande del i detta arbete och beskriver kort vad arbetet kommer 

handla om, såväl som syfte och mål, frågeställningar och en bakgrundsbeskrivning. 

 

 Kapitel 2 Metod 

Detta kapitel tar upp de olika metoder som används i detta arbete. Dessa utgörs av en 

litteraturstudie, intervjuer samt flera fallstudier. 

 

 Kapitel 3 Litteraturstudie 

Det är i detta kapitel som underlaget för detta arbete tas upp. Det tar upp frågor om 

fukt, fuktskador i badrum, olika typer av ytskiktmaterial såväl som konstruktionsdelar 

i ett badrum men även lagar och regler som används gällande fuktskador i badrum. 

 

 Kapitel 4 Resultat 

Detta kapitel tar upp de olika fall som analyserats såväl som ett antal intervjuer. 

Sammanlagt har tre stycken intervjuer utförts och sju stycken verkliga fall där 

fuktskador har skett har analyserats. 
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 Kapitel 5 Diskussion  

I diskussion har det tagits upp vad som menas med fuktskador och vad som är bäst 

att använda som ytskikt. Vad för fördel och nackdel det finns på ytskikten och vad för 

problem de orsakar. Det togs även ett exempel på ett skadefall som inte får hända.   

 

 Kapitel 6 Slutsats 

I slutsatsen presenteras med hjälp av resultatet och litteraturen diverse slutsatser 

kring olika fuktskador i badrummet. 
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2 METOD 

Detta examensarbete grundas på litteraturstudie, intervjuer och fallstudier. Syftet med 

litteraturstudierna har varit att samla information om ämnet fuktskador i badrum, men även 

att bilda en grund inför skrivandet av examensarbetet. Syftet med fallstudierna har varit att 

få en bild över hur det ser ut i verkligheten jämfört med teorin. 

 

2.1 Litteraturstudie  

Litteratursökning har genomförts där relativa litteratur har använts i undersökningen. 

Litteraturstudier omfattar tidigare forskning, vetenskapliga skrifter i form av rapporter från 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), böcker såsom Våtrumshandboken, 

Fukthandboken, Få bukt med fukt och Anticimex rapport studie. Med hjälp av 

litteraturstudierna har vi kunnat fördjupa oss i ämnet. Vidare har litteraturstudien varit en 

grund för våra diskussioner i arbetet och om hur man kan förebygga fukt och fuktskador i 

våtutrymmen.   

 

2.2 Intervjuer 

För att få en mer djupgående information om vad fuktskador innebär, samt även att få en 

inblick i hur arbetande människor inom ämnet ser på de problem som uppstår har tre 

intervjuer genomförts; en person från Länsförsäkringar, en från Anticimex och en ifrån F100 

Bygg AB intervjuats.  

 

2.3 Fallstudier  

Fallstudierna har gjorts för att på djupet studera vad fuktskador i badrum kan innebära och 

omfattar sju verkliga fall där fuktskador i badrum har skett. Fall 1 är ett verklighetsbaserat 

fall ifrån kurslitteraturen medan de resterande skadefallen är hämtade ifrån skadeprotokoll 

från företagen belägna i Mellansverige. Företagen vill vara anonyma därför hanteras 

fallstudierna i examensarbete som fall 2, 3, 4, 5, 6 och 7.  

 

2.3.1  Beskrivning och analys 

I presentation av respektive fall ingår beskrivning av badrummet, skadan som skett och 

orsaken till denna, men även förslag på åtgärdsförslag. Analysen tar upp följande frågor: 

 Vad är orsaken till skada? 

 Vilken typ av ytskikt har använts där skada skett? 

 Är arbete utfört på rätt sätt, enligt Branschregler? 

 Vilket år byggdes, eller renoverades senast, badrumme 
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3. FUKT 

 
I detta kapitel om fukt sker en teoretisk genomgång av vad som menas med fukt. Det 

kommer att tas upp vad fukt egentligen är, hur det uppstår och hur badrum påverkas av fukt. 

Det inledande stycket beskriver vad fukt är, hur luft påverkas av fuktinnehåll såväl som vad 

relativ luftfuktighet är. Detta följs sedan av ett stycke om fukttransport, om olika sätt för fukt 

att transportera sig som t.ex. diffusion, konvektion och kapillärsugning. Kapitlet tar upp 

några av de lagar och regler som finns upprättade utav Boverket och Byggkeramiska rådet, 

vad gäller fukthantering i badrum. De lagar som tas upp inriktar sig på de delar som detta 

arbete i stort fokuserar på, såsom ytskikt, vattentäta skikt, golvbrunnar och våtzoner. 

Dessutom kommer faktorer som påverkar fukthantering i badrum, såsom konstruktionens 

uppbyggnad, ventilation och mögel att beskrivas. Kapitlet avslutas med några exempel från 

Anticimex för hur olika typer av fuktskador har uppstått sammanställda i diagram. 

 

3.1 Allmänt om fukt 

Fukt består av en syreatom och två väte atomer. Fukt finns som gas, vätska och fastform. De 

konstruktions material som inte innehåller någon fukt är glas och metall. (6) Relativ 

luftfuktighet, RF, anger hur mycket vattenånga det finns i luften i förhållande till 

mättnadsånghalten (den ånghalt som luften maximalt kan innehålla vid aktuell temperatur). 

I närheten av rumstemperatur gäller att fuktskador i form av bland annat mögel på organiska 

material (eller organiska beläggningar på oorganiska material, som t ex smuts på kakel) kan 

ske när RF under lång tid överstiger ca 70 %.  För att sänka luftfuktigheten kan man antingen 

ventilera eller värma luften. Däremot drar detta en hel del energi och kan också kosta en hel 

del pengar. Det minst energikrävande sättet att få bort fukt i luften är att avfukta. Det här 

sättet att få bort fukt spar 25-50% mer energi än att t.ex. värma bort fukt. Några exempel på 

fuktkontrollerade klimat är till exempel källare, badrum, tvättstugor, garage osv. Det är på 

dessa platser man vill och behöver kontrollerat fuktklimat. [7] 

3.2 Fukttransport 

3.2.1 Diffusion  

På grund av ångbildning från dusch och matlagning har inomhusluften i bostäder oftast 

högre ånghalt än utomhusluften. Den samlade vattenångan har en tendens att tränga sig 

genom huskonstruktioner vilken leder till att fukt så småningom kan kondensera i de kallare 

delarna av konstruktionen. Det är denna process som kallas för diffusion. För att undvika 

eller också bromsa diffusionen ska man alltid ha ett ångtätskikt på den varma sidan av 
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konstruktionen. Användningen av något material med högre ånggenomgångsmotstånd 

längre ut i konstruktionen medför risker för skador. Med detta menas att flera ångtätskikt 

kan medföra risk för att stänga in fukt i konstruktionen vilket kan orsaka fuktskada. 

I en del forskning har man kommit fram till att i badrum som är byggda med keramiska 

plattor utsätts tätskiktet för högre ånghalt. I badrum där tätskiktet består av foliesystem finns 

det relativt liten risk för diffusionsskador, detta kan bero på utformningen av konstruktionen. 

Detta beror på att nästan alla tätskiktsfolier har en ganska högt ånggenomgångs motstånd. 

[8] 

3.2.2 Konvektion  

När vatten i ångfas följer med luftström innebär det fukttransport genom konvektion.  

För att luftcirkulationen ska fungera är det en förutsättning att det finns tryckskillnad i 

konstruktionen. Det finns risk för fuktskador och kondensation om luftströmmen går från 

varmt till kallt. Om luften däremot strömmar från kallt till varmt finns ingen risk för 

kondensation. Detta med anledning av att luftens fuktupptagande förmåga ökar ju varmare 

luften blir. Konvektionen kan förhindras ifall ett lufttätt material monteras på den varma 

sidan av konstruktionen. Man bör också vara vaksam på små hål i det lufttäta materialet som 

kan orsaka luftströmning och konvektionsskador. Dock finns det nästa inga risker för 

konvektionsskador i våtrumsgolv och väggar där tätskiktet består av ett foliesystem. Detta 

förekommer i normala fall då man har ett lufttätt skikt på den varma sidan och då ytskiktet är 

av keramiska plattor som är lufttäta. [8] 

3.2.3 Kapillärsugning och vattentäthet  

Fukttransport i porösa material, som utsätts för vatten kan ske via kapillärsugning. d.v.s. 

vattentransport i porsystemet. För att kapillärtransport ska vara möjligt krävs vatten i 

porerna eller att kapillärerna bildar ett sammanhängande system. Fukthalten i materialet 

måste överstiga ett kritiskt värde för att detta skall kunna ha en möjlighet att bildas 

överhuvudtaget. Kapillärsugningen upphör när fukthalten sjunker under det kritiska värdet. 

Kapillärsugning och diffusion kan ske samtidigt i många konstruktioner, i vanliga fall 

dominerar kapillärsugningen över fuktmängden som kan diffundera genom materialet. Man 

får vara varsam med att det vattentäta materialet kan vara relativt diffusionsöppet. 

Exempelvis kan gummimassa användas mellan tätskiktsremsa och folievåder.  

Det finns en relativ liten risk att läckage och kapillärsugning sker genom tätskiktfolierna 

eftersom både ånggenomgångsmotstånd och vattentäthet har provats på alla godkända 

system. Däremot finns det stor risk för kapillärsugning och läckage vid genomföringar och 

skarvar, om våderna råkar ut för blås eller veckbildning. [8] 
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3.2.4 Finns det fukt bakom Keramiska plattor?  

För badrum, som är byggda med keramiska plattor gäller vissa fuktförhållanden. Det skall 

vara kapillärsugande material i fogmassor och fästmassa. Om utrymmen i duschen används 

ofta blir fästmassan under de keramiska plattorna fuktig. När man duschar så kommer 

vattnet in i porerna, där fogarna suger till sig vattnet och går vidare till fästmassan.  

Fästmassan, som har fukt i sig, måste torka ut och det görs genom diffusion via fogarna, som 

finns mellan plattorna vilket tar långt tid. [9]   

Ett experiment har gjorts av SP rapport 2010 där man använde sig av keramiska plattor som 

med fästmassa satts på en glasskiva. De gjorde samma uppbyggnad som görs på en riktig 

vägg i ett badrum. Efter två dygn då fästmassan hade fått vatten på sig blev den fuktigt runt 

hela området där fästmassa fanns. Man började då med att göra en uttorkning av 

badrummet. Men efter ca en månad så fanns fortfarande fritt vatten i fästmassan. Det visade 

sig att uttorkningstiden låg på ca sex månader. När dusch sker normalt i badrum där vatten 

kommer på väggarna ofta, då skall man förutsätta att 100 % RF finns i fogmassa (se bild 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Lagar och regler 

Det finns ett flertal lagar och regler upprättade vad gäller badrum såväl som olika typer av 

material i dessa. De huvudsakliga regler som tar upp fuktskador i badrum är Boverkets 

byggregler, (BBR) och Branschregler som innefattas av Byggkeramiska rådet (BKR), 

Golvbranschen och våtrumskontroll, (GVK). I kapitel 6 i (BBR) tas upp regler om bland 

annat vattentätt skikt, avledning av vatten till golvavlopp och underlag för vattentäta skikt. I 

BKR tas även upp regler om våtzoner i badrum.  

 

Bild 1. Fukt bakom keramiskaplattor [9] 
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I alla dessa lagar och regler står bland annat beskrivet att material som skall användas som 

ytskikt ska vara vattenavvisande och det finns även regler som säger att det måste finnas 

tätskikt som hindrar fukt och vatten att tränga sig in i konstruktionen. För att vid skada 

kunna få möjlighet till ersättning från försäkringsbolag måste nedanstående regler följas: 

3.3.1 Vattentäta skikt 

6:5331§ 

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vatten spill eller 

utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt 

med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara 

beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och 

rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta 

skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, 

anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara 

vattentäta. [10] 

 

Allmänt råd 

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan 

en ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med 

fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta tillåtna fukttillståndet för materialet 

inte överskrids. Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara 

större än 1·106 s/m (1,35·1011 m2 s·Pa/kg) om man inte vid 

fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan 

användas. Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar 

det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % RF. [10]  

3.3.2 Avledning av vatten till golvavlopp 

6:5335§ 
I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot 

avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning 

eller vatten spill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. [8] 

 

Allmänt råd 

I anslutning till golvbrunnen bör golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara 

minst 1:150 för att säkerställa avrinning och högst 1:50 för att minska risken för 

olycksfall. Övriga golvytor bör luta mot golvavlopp. Hänsyn bör tas till eventuella 

deformationer hos bjälklaget. [10]  
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3.3.3 Underlag för vattentäta skikt 

6:5333§ 

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. 

 

Allmänt råd 

Våtrumsgolv med keramiska material och tätskiktsmassa på träbjälklag med skivor 

eller skivkonstruktioner innebär betydligt större risker än då underlaget utgörs av 

bjälklag med större styvhet, t.ex. betong. När tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör 

hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas inbördes rörelser så att tätskiktet inte 

påverkas negativt. Detta kan göras t.ex. genom att förankringen mellan vägg och 

bjälklag anpassas efter tätskiktets egenskaper. [10]  

3.3.4 Våtzoner i badrum 

Badrum delas in i två våta zoner som visas i bild 2 åt zon1 är den väggen som utsätts för 

vatten och bör ha täthetsklasser. Väggarna i zon 1 skall tätas med vattentät vägg system av 

folietyp. När man använder massivkonstruktion kan den även tätas med godkända 

tätskiktssystem. De används för minska fuktskador. Hela golvet i badrummet räknas som 

våtzon 1 eftersom den dagligen utsätts av vatten. Det går att använda samma material som i 

väggarna i zon 1. I väggen skall tätskiktet då dras upp 50 mm. Våt zon 2 påverkas däremot 

inte lika mycket av vatten. Man har därför inte samma specifika krav som i våtzon 1. I våtzon 

2 kan man använda vanlig gipsskiva med våtrumsfärg. [11] 

 

 

Bild 2. Våtzon 1 och Våtzon 2 [11] 
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3.4  Golvet i badrum 
 
3.4.1 Allmänt om Golv 

De vanligaste underlagen för badrumsgolv (våtutrymme) är av lättbetongselement, 

platsgjuten betong, trä eller betongelement. Kraven på lutningen mot golvbrunn påverkar 

konstruktionsutformningen oavsett material för underlaget. Det finns inga specifika regler 

för tröskelhöjder i våtutrymme i Boverkets byggregler men, för de som är rullstolsbundna bör 

det finnas så lite nivåskillnad som möjligt mellan golv utanför och golv i badrummet. 

Skillnaden mellan golv och tröskelhöjden bör inte överstiga 25 mm. [14] 

 

 Det är viktigt att komma ihåg att alltför låg dörrtröskel bör undvikas eftersom det vattentäta 

skiktet, i vissa fall plast matta ska vikas upp minst 15 mm. Vid dolda ytor bland annat under 

badkar och duschplats bör golvets lutning vara minst 1:50 eftersom det finns risk för 

vattenspill och läckage. Golvbrunnens placering i badrummet styrs av den lutning som finns 

på golvet och detta kan påverka även badrummets utformning och planlösning. [14] 

 

 För att kunna utforma en golvkonstruktion där nivåskillnaden mellan golvlinje och 

golvbrunn blir så liten som möjligt och ändå uppfyller kraven på lutning, bör man noga 

överväga golvbrunnens placering. För att möjliggöra ändringar i ett våtutrymme, som 

exempelvis att byta ut ett badkar mot en dusch, bör lutningen vara minst 1:50 mot 

golvbrunn. När man väl har uppfyllt kraven på golvlutning under badkar som ska vara 1:50 

kan det innebära konsekvenser som man inte räknat med. Med detta menas att lutningarna 

under badkar kan komma att bli mycket mer branta än normalt. [14]  

3.4.2 Golvbrunn 

I försäkringsstatistiken har det framkommit att en stor del av alla vattenskador sker runt 

golvbrunn i badrum, varför denna namnges som en känslig detalj. Problematiken runt 

golvbrunnen är att den berör flera olika yrkesgrupper i byggbranschen. Exempelvis i VVS 

ritningen har projektören valt att rita in en typ av brunn som i vanliga fall VVS entreprenören 

levererar vid nya byggnationer. Monteringen av brunnen görs av byggentreprenören i 

bjälklaget och klinkerentreprenören eller mattentreprenören ansluter golvets tätskikt mot 

brunnen. Detta kan många gånger leda till att brunnen blir felmonterad på grund av antalet 

yrkesgrupper inblandade. Just därför är det ytterst viktigt att den som monterar exakt följer 

tillverkarens monteringsanvisning. För att få ett välfungerande resultat måste alla berörda 

vara väl medvetna om monteringsanvisningarna genom att alla tillbehör ritas in och är med i 

bygghandlingarna så att det blir tydligt för alla. [14]   
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3.4.3 Anslutning mellan golvbrunn och keramiska plattor 

Det skall alltid finnas tätskikt under klinker i ett badrumsgolv, och det är viktigt att 

golvbrunnen är anpassad till detta tätskikt. Om tätskiktet exempelvis består av tätande 

fästmassa eller gummiasfalt ska golvbrunnen ha en 100 millimeter bred membransfläns som 

tätskiktet ska fästas mot och gummiasfaltsmassan skall då klistras mot denna fläns. 

Anslutningen bör kompletteras med en självklistrande gummiasfaltmassa runt 

tätningsflänsen om tätande fästmassa används, så att anslutningen klarar av eventuella 

rörelser. Det finns en särskild anpassningsdel för klinkergolv som ska placeras överst runt 

brunnen som underlättar anslutningen mellan dessa delar. Det är viktigt att delarna är 

anpassade till varandra, som till exempel tjockleken på klinikerna (se bild 3). [14].   

 
Bild 3. Anslutning mellan golvbrunn och keramiska plattor [3] 

3.4.4 Anslutning mellan golvbrunn och PVC-matta 

När en golvbrunn monteras måste brunnens överkant och sil vara anpassade till höjden på 

det färdiga golvet. Förhöjningsringar skall aldrig användas till golvbrunnar, som är lämpade 

för anslutning av PVC matta. Även om förhöjningsringen är typgodkänd finns det ändå risk 

för otätheter i golvbrunnen. Man skall börja med att mäta golvbrunnens byggringar i både 

sid- och höjdled och samtidigt skall man i byggbeskrivningen eller på 

byggkonstruktionsritningarna ange hur golvbrunnar i betongbjälklag skall fastgjutas. Det är 

viktigt att se till att brunnens läge inte flyttas under arbetets gång vilket innebär att 

golvbrunnens läge måste fastställas som visas i bilden nedan innan den skall gjutas. När 

golvbrunn monteras i träbjälklag skall det framgå i bygghandlingarna om den skall fästas 

eller motsvarande. I bygghandlingarna skall det även framgå om förhöjningsring får 

användas. Endast golvbrunnar som är typgodkända enligt NKB produktregler nummer 17 bör 

användas.[14]  
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Bild 4. Anslutning mellan golvbrunn och PVC-matta [27] 

 

3.5 Ytskikt för golv 

3.5.1 PVC-matta 

När man konstruerade våtrum på 70 talet använde man mestadels våtrumsmatta, som på 

senare tid ersattes med kakel. Efter dessa turer har man återgått till våtrumsmattan som 

används idag på både väggar och golv. Orsaken är att materialet är lätthanterbart och 

dessutom billigt. Våtrumsmattor anses som ett billigt material och har inte samma kvalitet 

som kakel. Idag börjar det bli mer vanligt att man förser badrum med våtrumsmattor på golv 

och väggar och i vissa fall kaklar endast en del av badrummet. [15] 

 

Utvecklingen av materialet har varit stor genom åren. Våtrumsmattors motståndskraft och 

hållbarhet har blivit bättre. Mängden av färg och mönster har även ökat. Det finns sorter som 

är kakelliknande. Våtrumsmattorna tillverkas av homogen PVC, som är ett ganska flexibelt 

material att arbeta med. Exempelvis är det smidigt att få till kanter och brunnskarvar. 

Eftersom hållbarhetens krav på golvmattor är högre, så är de tjockare än väggmattor. Med 

PVC-matta på golvet blir badrummet lättstädat, det blir smidigt för stora familjer som har 

flera barn. Det är konstaterat att inga fuktspärrar eller liknande behövs när man sätter upp 

våtrumsmattor eftersom materialet i sig är vattentätt. Formar man skarvarna rätt finns det 

ingen risk för fuktläckage. Materialet är mindre kostsamt jämfört med kakel. Vissa 

våtrumsmattor kan användas som fuktspärrar och kan därför sitta kvar vid framtida 

badrumsrenoveringar (se bild 5). [15] 

  

Bild 5. PVC-matta [28] 
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3.5.2 Klinker  

Den vanligaste golvbeläggningen i ett badrum är klinkerplattor dels för att de är mindre hala 

och dels för att de är kompakta och tåliga. Används badrummet mycket utav barn, gäller det 

att välja en klinker som är lättskött och dessutom inte blir alltför hal när golvet blir vått. 

Klinkerplattor finns glaserade och oglaserade. De bränns i en högtemperatur på 1200 - 

1400ºC, och har en högre kemisk och mekanisk resistens än kakelplattor. De har även 

frostkapacitet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den stora skillnaden mellan dessa 

plattor är att klinker har en bättre hållfasthet och större motståndskraft mot bland annat 

kemikalier, frost och avnötning i och med materialet är ett tätare gods.  [15] 

 

Klinkerplattorna är tillverkade av extremt hård gods (se bild 6) Det har nästan ingen 

uppsugningsförmåga och de kräver noggrann hantering och läggning. För att få en bra och 

förbättrad deformations förmåga och vidhäftning ska fästmassan i vanliga fall vara 

cementbunden och modifieras med polymerer. När plattorna ska borras eller sågas är det 

viktigt att det görs med vattenkyld såg med diamantklinga och borras med vattenkyld 

diamantborr. Dessutom måste plattornas vattenabsorption vara en avgörande faktor för 

vilken typ av fogmassa som väljs och används till plattorna. [15] 

 

 

Bild 6. Klinkerplattor [29] 

3.6  Vägg i badrum 

 
3.6.1 Allmänt om vägg 

Det finns olika typer av väggar, icke bärande och bärande samt inner- och ytterväggar. Den 

vanligaste stommen i väggar är träregelvägg. Det pågår nu en utveckling av att kunna 

använda trästommar i flervåningshus. Detta är en utveckling ifrån att använda stolpväggar 

och därifrån utveckla tekniken till att kunna använda trästommar. I byggnader med stål och 

betong stomme är regelväggen vanlig som en icke bärande yttervägg. En vägg kan bestå av 

lätt träreglar, massivträ som kan vara av konstruktions board eller hårt board. Dessa väggar 

är bärande väggar. Idag bygger man en hel del med förtillverkning, både bärande och icke 

bärande väggar, som består av väggelement och volymelement. Väggar utsätts för en hel del 
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fukt. Detta måste man lösa efter väggens behov. Trävägg som t.ex. en skalmursvägg med ett 

utvändigt utseende i puts eller tegel.[16] 

3.6.2 Ytskikt för vägg  

Att skilja på tätskikt och ytskikt är viktigt eftersom ytskiktet är det som syns på golv och 

väggar i ett badrum. Det finns olika material, som används som ytskikt på golv och väggar. 

De material, som kan användas på golv är klinker eller plastmatta, medan man på väggar 

använder vanligtvis kakel. Ytskiktets uppgift är att se till att vatten, som kommer i kontakt 

med vägg eller golv inte har möjlighet att tränga in i konstruktionen. Tätskiktet är 

fuktspärren som finns bakom ytskiktet. Ytskikt som plastmatta kan fungera både som 

tätskick och ytskikt. När man har ett ytskikt som kakel, våtrumstapet eller färg ska man vara 

aktsam så att tätskiktet i väggen inte skadas. När man t.ex. borrar i en vägg för att sätta upp 

ett skåp finns det risk för att en skada uppstår. Man använder sig av kakel inte bara för att 

väggen skall se snygg ut, det fungerar också bra som ytskikt. Keramiska plattor kan inte 

användas som tätskikt, men våtrumstapet, målarfärg fungerar som både tätskikt och ytskikt. 

Våtrumskiva i badrum gör väggen stabil och isoleringen gör det varmt. Reglar kan vara av 

plåt eller trä. [6] 

 

3.6.3 Kakel 

Det som är bra att veta gällande kakel är att det är poröst och används oftast på väggar. Det 

kan också användas på golv i t.ex. badrum men då behöver tjockleken på kaklet vara ca 7-8 

mm och det bör tåla last, samt bör inte vara slätt pga. att det finns risk för halka. Kakelplattor 

är däremot inte passande för värmegolv. [17] Kakel är ett bra material att använda som 

ytskikt i badrum. Det är dock dyrt och investeringen är stor för de flesta. Det är inte ofta man 

köper just den produkten och man vet inte så mycket om just kvalitén på kakel. Man skall ha 

klart för sig att de kakelbutiker som har rabatter på priser som redan är låga inte alltid har 

det bästa alternativet. Det är viktigt att ta hjälp av en expert som vet mer om produkten se 

bild 7. [18] 

 

Bild 7. Kakel plattor i badrum [30] 
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3.6.4 Glasfiberväv 

När man väljer glasfiberyta i badrum är det viktigt att följa de föreskrifter, som gäller i 

våtutrymmen se bild 8. Använd på det torra underlaget alltid en fuktspärr och använd 

våtrumslim vid uppsättning. Glasfiberväven ska ha små fina hål. Det är viktigt att veta att 

man i badrum inte skall använda sig av mönstrad väv. Vid målning är det viktigt att använda 

täckfärg som är speciellt utformat för badrum. Följer man inte dessa krav så kommer inte 

försäkringen att täcka vid fuktskador. Det är därför viktigt att materialet har hög yttäthet. En 

fördel är att om man har tröttnat på färgsättningen så är det lätt att måla om. Väggen tål en 

del nötning och är lätt att torka av. Väven ger även skydd mot brand och förstärker 

säkerheten på väggen.[19] 

 

  

Bild 8. Glasfiberväv [19] 

3.6.5 Fogmassor 

I huvudsak finns det två olika kvaliteter på cementbundna fogmassor för keramiska plattor, 

den ena heter kakel fog och den andra klinker fog. Skillnaden mellan kakel fog och klinker 

fog är att ballast graderingen för kakel fog är finare medan ballast graderingen för klinker fog 

är grövre. Det finns fogmassor, som används i badrum med olika egenskaper såsom 

rörelsefogar och s.k. mjukfogar. För golv i badrum finns det olika fogmassor för rörelse och 

mjukfogar, baserade på olika plaster och avpassade för fuktighet, temperatur och kemisk 

påverkan. Mellan kaklen på inomhusväggar används vanligtvis silikon. Sanitets silikon är en 

speciell kvalitet som finns med mögelskydd och används i våtutrymmen. [20] 

3.6.6 Fästmassor 

Cementbaserade fästmassor kan delas in i tre olika grupper utifrån deras förmågor att uppta 

rörelser och används för de flesta underlag. Det är viktigt att lämplig kvalitet väljs för att 

tillförsäkra god vidhäftning vid montering på underlag av betong. Det framgår av BBV vilken 

typ av fästmassa, som kan användas med tanke på hur lång tid det har gått mellan 

betonggjutning och plattsättning för att garantera tillräcklig deformationsupptagning. 

Cementbundna fästmassor delas ofta in i två grupper, tjockbäddsmassor och tunn medel, 

beroende på tjockleken, som tas upp i den färdiga konstruktionen. Mellan plattor och som 

underlag ska man använda cementbundna fästmassor, som normalt är avsedda för att 

fungera i tunna skikt. När man monterar kakelplattor på väggar i torra utrymmen så används 
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främst organisk bunden fästmassa såsom kakellim. Eftersom bindemedlet är torkande kan 

det inte användas för tät sintrade plattor på underlag av tätskikt, eftersom luft till trä inte är 

tillräckligt för att vattnet i massan ska kunna avdunsta. Det finns en mängd organiskt bundna 

fästmassor, som lätt återupplöses av vatten och därför är inte lämpade för användning i 

våtutrymmen. På marknaden förekommer vattenbeständiga massor som rekommenderas 

endast för väggar men inte för badrumsgolv eller andra våtutrymmen. För att uppnå täthet 

eller krav på keramisk resistens måste speciella applikationer såsom härdplatsbundna 

massor användas. Det är rekommenderat att den som utför arbetet ska vara kompetent av 

arbetshygieniska skäl, samt ha en speciell utbildning. [20] 

 

3.6.7 Tätskikt 

Idag förekommer många olika sorters rollade tätskikt för badrumsvägg och golv. En 

tillverkare kan ha många olika system eller tätskikt som kan vara godkända att använda i 

badrumsväggar och golv. På de senaste åren har tillverkarna lanserat ett flertal nya olika 

tätskikt. En del system har lanserats som inte kräver någon förbehandling och en del primer 

har kommit som endast har vidhäftningsförbättrade egenskaper.  De senaste åren har det 

legat mycket fokus på hur man kan komplettera våtrumskonstruktionernas ångtäthet, och 

därför har det tillverkats en hel del nya produkter, bland annat ångspärr. [21] 

 

3.7 Förebygga fuktskador på bästa sätt 

Ett badrums livslängd är ca 20 år. Det spelar ingen roll om badrummet är helkaklat eller inte, 

man tittar inte på ytskikten man tittar på vad som händer bakom.  De badrum som är byggda 

på 30–50-talet är gjorda för badkar där man sitter still och där vatten inte når väggarna eller 

golvet på samma sätt, som då man duschar. Det kan leda till skada i badrummet, om man 

duschar pga. att de inte är bygga för det. Om man väljer att helkakla ett badrum, som är 

byggt före 70 bör vara extra uppmärksam pga. att fuktskydden, som användes vid 

uppförande inte vara tillräckligt bra. [22] 

 

Det är viktigt att förebygga så att man inte får några skador i badrummet. Då är det viktigt att 

ventilationen fungerar som den skall. Man ska även öppna sovrummets och vardags rummets 

dörr så att det går in luft i badrummet. Efter ca 30 minuter bör det vara torrt i badrummet. 

Rörgenomföringar är känsliga och det är vanligt att skador förekommer i just dessa. Man bör 

därför undvika rörgenomföringar i duschdelar samt håll badrummet rent. Varningssignaler 

när det gäller fukt kan bland annat vara att man känner dålig lukt. Om det känns obehagligt 

och instängt, så kan det vara risk för en fuktskada. Då är det bra att vara uppmärksam. [21] 

Varningssignaler kan även vara om sprickor i kakel eller om missfärgningar och öppning på 

vinyltapets skarvar på vägg och golv. Orsaker som är vanliga gällande fuktskador är att 



 

17 
 

Fuktspärren är inte tät bakom kakel, vägg och golv. En annan anledning är att 

rörgenomföringar inte är tätade. Till sist kan det även bero på att golvbrunnar inte är korrekt 

monterade. [22] 

 

3.8 Ventilation 

Det är viktigt att ventilera badrummet så att man minskar riskerna för fukt och mögel 

skador. Tre metoder används för att ventilera, nämligen självdrag, mekanisk frånluft och 

mekanisk till- och frånluft.  I flerbostadshus och äldre småhus förekommer 

självdragsventilation. Under året, då det är kallt och temperaturskillnaden är stor mellan 

inne- och uteluften, fungerar ventilationen som bäst. Det är på grund av de termiska 

stigkrafterna, som ventilationen drivs av. När luften tar sig in i huset, sker det via otätheter 

och springor eller via spaltventiler i fönstren eller andra ventiler. I flerbostadshus 

förekommer frånluftsventilation. Den är oberoende av utetempraturen på grund av att en 

fläkt driver frånluften. När luften tar sig in i huset sker det via otätheter och springor eller via 

ventiler i husets fasad. [8] 

 

Mekanisk från och tilluft är ett system som tar in- och uteluften med hjälp av värmeväxlare. 

Den hjälper att ta ut och in den exakta luften som behövs för att få ett bra inneklimat. [23] 

De områden i ett hus som har mest luftföroreningar, är badrum och kök. Man kopplar in 

ventilation i sovrum och vardagsrum där luften kommer in utifrån igenom ventiler eller 

tilluftsdon. Sedan strömmar luften därifrån till badrum och kök och därefter ut från huset. 

Skulle dörr vara är stängd går luften genom små öppningar i dörren. [ 8 ] 

3.8.1 Luftväxling 

När det gäller badrum och kök finns det rekommendationer för luftväxling. Om ett badrum 

inte har något öppningsbart fönster ska det vara minst 15 l/s luftflöde och om det finns ett 

öppningsbart fönster i badrummet ska det vara minst 10 l/s luftflöde. Luftflödet ska öka med 

1 l/s för varje m2 om golv arean är större än 5 m2. [ 8 ]  

3.8.2 Ventilationens effektivitet 

För en bra ventilation är det viktigt att det genom frånluftsdonet kommer rätt luftflöde. Dock 

är detta inget mått på hur bra ventilation flödet är. Luftfuktigheten i ett badrum ökar då man 

badar eller duschar. Detta gör att det naturligt blir kondens i badrummet och att väggarna 

blir nedstänkta. Ventilationens viktigaste uppgift är att påskynda upptorkningen genom att få 

ut vattenångorna, att öka avdunstningen och att begränsa luktspridning till resten av 

lägenheten/huset. Det är därför viktigt att luften i ett badrum fördelas. Under ett badkar är 
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det ofta dammigt och smutsigt då man sällan kommer åt att städa där. Vattnet som då ligger 

kvar under badkaret binder samman med dammet och fördröjer upptorkningen. Det är 

viktigt, att det är bra cirkulation under badkaret, då vattnet finns under badkaret på golvet. 

På vissa ställen kan cirkulationen vara helt stilla. Det är viktigt att cirkulationen är effektiv 

överallt annars kan det bildas mögel. För att hindra ev. mögelbildning är det viktigt att 

uttorkningen på golvet blir ordentlig. En golvbrunn där vattnet kan rinna ner är därför 

nödvändigt. Golvet måste luta mot brunnen för att få bort det mesta av vattnet, även om 

golvet fortfarande är fuktigt på ytan. Skulle golvet luta bort från brunnen kan det bildas 

vattensamlingar som med tiden kan orsaka skador som t.ex. mögel. [ 8 ] 

 

I badrummet kan det uppstå vattenånga och då är ventilationen mycket viktigt. Vid 

ventilationsproblem kan man märka det genom att kondensen på speglarna finns kvar längre 

än vad den borde vara. Det kan bero på att ventilerna suger in luften dåligt eller att det sugs 

ut för lite luft eller kombination av de två. Det är viktigt att det finns en springa på 

undersidan av dörren eftersom det är golvet som är känsligast för den fukt som bildas (se bild 

9). [24] 

 

 

Bild 9. Springa under dörren [31] 

 
3.9 Mögel 
  
3.9.1 Allmänt om mögel 

Mögel innehåller vanligtvis mikrosvampar och vissa bakterier som etablerar sig på 

byggnadsmaterial. För kunna tydligt definiera svampar och bakterier kan man konstatera att 

dessa två är skilda typer av organismer. Det finns en gemensam nämnare för båda två, de 

saknar klorofyll och därmed kan de inte tillverka sin egen näring. Mikrosvampar och 

bakterier är beroende av andra organiska material, när det gäller energi och näring. De får 

näring genom att bryta ner dött organiskt material. Till skillnad från de 

badrumskonstruktioner där de ibland lever har de i naturen en viktig roll i kretsloppet. 

Mikroorganismer frigörs till luften på många olika sätt, men de växer inte i luften utan gör 

det endast på material (se bild 10). [25] 
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Bild 10. Mögel [26] 

3.9.2 Är mögel farligt? 

I vardagen ställs människor mot olika sorters mögel, vissa av dessa organismer kan vara 

skadliga, men ibland nyttiga. I de fall där mögel orsakar skada är då den växer på 

byggnadsmaterial, på matvaror och på mjölkprodukter. Men mögel kan användas i läkemedel 

vid behandling av infektioner. När en byggnad drabbas av mögel finns det stor risk för en 

ohälsosam miljö där människorna i den kan riskera sin hälsa. Tidigare har man kunnat 

konstatera att det finns ett samband mellan människors ohälsa och deras vistelse i fuktiga 

byggnader men exakt vad sambandet mellan fuktskadan och ohälsan är, har varit ovisst. Det 

har inte heller framkommit vad det är hos mikroorganismerna som orsakar ohälsa. Hur pass 

mycket människor skadas av mögel är beroende av deras immunförsvarsystem. Barn och 

äldre är väldigt känsliga och mottagliga för mögel. I en del arbetsmiljöer såsom sågverk och 

jordbruk kan människor utsättas för mögel i höga halter, det vill säga mer än normalt. Detta 

kan jämföras med byggnader, där halterna är en bråkdel av de som finns i dessa 

arbetsmiljöer. Beroende på hur och var man exponeras för mögel orsakar de olika 

hälsoproblem. Det är inte de förhöjda halterna av partiklar från mikroorganismerna i sig som 

är orsaken för ohälsan, utan det är gaserna som finns i dem, som tros vara hälsofarliga i 

fuktiga konstruktioner och miljöer. [26] 

3.9.3 När inträffade skadan? 

I alla tider har det varit svårt med säkerhet bestämma exakt hur gammal en fuktskada med 

efterföljande mögelangrepp är. Dock kan man mäta fukten för att på ett ungefär få en 

uppfattning om angreppet är aktivt eller inte. [26] 
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3.9.4 Olika arter 

Det finns över 150 olika välkända sorters mögel, som kan angripa byggnadsmaterial och 

dessa sorter har hälsoeffekter på olika sätt, d.v.s. risk för ohälsa kan förekomma. Oavsett 

mögelsort ska skadan åtgärdas och tas på allvar. [26] 

3.9.5 Hur kan man se skillnad på olika arter? 

Det finns många sorters mögel och man kan skilja dem åt på följande sätt: mögelsvampar 

orsakar missfärgningar och har olika färger och de växer i stora mängder. Svartmissfärgning 

är till exempel ett vanligt tecken på svartmögel. Missfärgningar kan orsakas av olika sorters 

svampar med olika egenskaper, därför är det svårt att tyda utifrån missfärgningen hur farligt 

ett angrepp är. Det räcker inte med att endast studera möglet för att kunna avgöra vilken sort 

det är. Ibland visar proven sporer, som kan identifiera sorten, men faktum är att många 

sorter liknar varandra. För att kunna med säkerhet veta vilken sort, som har angripit 

materialet måste man kunna se konidioforer som är specifika för var och en. [26] 

3.9.6 Hur skall man sanera en byggnad? 

Första steget att tänka på vid sanering av mikroorganismer är att säkerställa att skadan inte 

upprepas, och med detta menas att avlägsna orsakerna. Därefter ska det skadade materialet i 

sin tur saneras. Vid sanering används ofta kemiska ämnen, såsom biocider för att avlägsna 

mögel men det finns en rad nackdelar med detta ämne, speciellt om det används inomhus, då 

det kan orsaka ohälsa. Det kan inte föra bort den illaluktande odören, som finns och 

dessutom kan svampen ändå finnas kvar i efterhand. [26] 

 

I vissa fall kan dödandet av den aktuella mögelarten orsaka att andra nya arter kan börja 

etablera sig och växa fritt och de kan då stå emot det använda medlet. Det resulterar i att man 

får en ökning av mögelsvamp och användningen av kemikalierna kan påverka miljön som i 

sin tur påverkar de berördas hälsa. Det räcker inte med att torka den mögeldrabbade 

konstruktionen, som en fullkomlig åtgärd. Visserligen kommer en god mängd av angreppet 

att avlägsnas, men eventuell illalukt stannar kvar och i detta fall kan det fortfarande finnas 

risker kvar till ohälsa. På grund av dessa faktorer vore utbyte av skadat material helt och 

hållet den bästa åtgärden. Syftet med att avlägsna sporer är inte att ta bort dem helt och 

hållet, eftersom det alltid finns mer eller mindre mängder av mikroorganismer i luften i 

byggnader. Dock är det viktigt att se till att dessa inte kommer upp i en sådan nivå, som kan 

orsaka och skada inomhusmiljön, som i sin tur orsakar hälsoproblem för människorna. [26] 

3.9.7 Hur skall man skydda sig vid sanering? 

När sanering sker av angripna material i stora mängder är det viktigt med skydd, exempelvis 

användning av handskar och munskydd. Det är en förutsättning för att inte riskera hälsan. 
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Dessutom kan undertryck i det drabbade rummet användas vid sanering, för att hindra att 

sporer sprids till andra delar av byggnaden. [26] 

 

3.10 Statistik om fuktskador  

Anticimex rapport om fuktskador i badrum pekar på de vanligaste orsakerna till att 

fuktskador uppstår i väggar, golv och golvbrunn i bostäder. Den ger därför en överblick om 

hur man bör prioritera när man skall förebygga, hitta och åtgärda fuktskador. [4] 

3.10.1 Badrummets tre problemområden: golvbrunn, vägg och golv 

I figur 1 kan man se resultatet av Anticimex besiktning av 110 000 badrum. Undersökningen 

delas in i fyra områden nämligen, väggar, golv, golvbrunnar och övrigt. Det framgår att de 

allra vanligaste bristerna som är relaterade till golvbrunn och uppgår till 37 procent av alla 

skador. 29 procent av felen är på väggar och den tredje största gruppen är badrumsgolv, som 

har hela 24 procent av bristerna. [4] 

 

  

Figur1. Visar fördelning av skadefall i badrum [4] 

3.10.2 Golvbrunnar - största risken för fuktskador 

Ungefär 37 procent av fuktskador i badrum orsakas av golvbrunnen och det beror främst på 

att golvbrunnarna är för gamla och utslitna. Skadorna på golvbrunnen delas in i tre 

underkategorier. De vanligaste skadorna som uppgår till 39 procent berör gjutjärnsbrunner 

av äldre datum. Den näst vanligaste skadeorsaken är lös eller saknad klämring (24 procent) 

och sist gamla golvbrunnar (21 procent). Förutom dessa skador och orsakerna till dem, finns 

det även brister i tätskiktsanslutning mellan olika delar av badrummet. Detta visas i figur 

2.[4] 
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Figur 2. Visar vad skadorna på golvbrunn beror på [4] 

Golvbrunn är den känsligaste delen i badrum:  

Det är inte ovanligt att man renoverar ett badrum för hundratusentals kronor, men låter 

den gamla golvbrunnen sitta kvar. Man sparar kanske några tusenlappar just då men det 

får tyvärr ofta ödesdigra konsekvenser lite längre fram”, säger Robert Ros, 

byggnadsexpert Anticimex [4] 

3.10.3 Gjutjärnsbrunnar är en stor risk  

Golvbrunnar är gjorda av olika sorters material såsom rostfritt stål, plast eller också gjutjärn. 

En golvbrunn, som är gjord av gjutjärn tyder på att den är mycket gammal i och med sådana 

inte används längre. Detta kan troligtvis bero på att de anmärkningar, som har gjorts har 

handlat just om gjutjärn. Gjutjärnbrunnar har inte varit tillåtna sedan 1988, då de nya 

branschreglerna kom. Har man sedan dess renoverat badrum och inte bytt ut gjutjärnsbrunn 

har man brutit mot reglerna och har inte rätt till skadeersättning vid eventuella fuktskador. 

Det är viktigt att klargöra att det inte är gjutjärnsbrunnen i sig som är en risk för 

fuktskadorna utan rosten som kommer ner när den blir alltför gammal. Detta leder till att 

ytan på golvbrunnen blir grövre. Antingen blir det inte tätt eller också uppstår sprickor 

mellan golvbrunn och tätskikt. Då riskerar badrummet att få fuktskador (se bild 11). [4] 

 

 

Bild 11. Rostig gjutjärnsbrunn där klämring saknas [4] 
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3.10.4 En lös klämring måste åtgärdas   

Den näst vanligaste fuktskadan på golvbrunnar beror på klämringen. Detta framkom när 

man upptäckte att 24 procent av fallen berodde på detta. Klämringens huvudsakliga uppgift 

är att sitta ordentligt och hålla fast tätskiktet mot golvbrunnen. Den ska vara tillräckligt fast 

så att den inte ska kunna dras bort för hand. I många av fallen kunde man konstatera att 

klämringen ofta var felmonterat, inte satt fast eller i värsta fall saknades.  [4] 

3.10.5 Gamla plastbrunnar  

Den tredje vanligaste anledningen till fuktskadorna (21 procent), har handlat om 

golvbrunnar av plast som inte har bytts ut vid renoveringar.  Den fuktskada, som uppstår är 

att golvbrunnen när den är gammal orsakar läckage mellan tätskikt och golvbrunn. Detta 

leder senare till att vatten tränger in i väggar och golv och orsakar vattenskador (se figur 3). 

[4] 

 

3.10.6 Väggar – näst största risken för fuktskador  

Den näst största källan till skador är brister på badrumsväggar, där arbetet inte har utförts 

som det ska. Exempelvis kan problemen vara att ytskikten har varit gamla eller också av 

material som är olämpliga att använda i badrumsväggar. [4]  

 

 

 Figur 3. Visar vad skadorna på vägg beror på. [4] 

3.10.7 Äldre Ytskikt   

Den allra största delen av anmärkningarna (40 procent) handlar om att ytskikten på 

badrumsväggarna är mycket gamla eller också att de inte längre är godkända enligt 

branschreglerna som kom 1988. På badrumsbilden nedan kan man tydligt se att badrummet 

är slitet, eftersom man har använt olika material såsom kakel och målad yta. Dessa är 

olämpliga att använda tillsammans enligt dagens branschregler. Förr i tiden placerades 
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fönster i badrum i närheten av eller också ovanför duschstället. Detta ledde många gånger till 

fuktskador eftersom det är svårt att täta runt omkring fönstret så att vatten inte tränger in 

genom konstruktionen (se bild 12). [4]   

 

Bild 12. Illa placerat badrumsfönster med fuktskadad vägg [4] 

3.10.8 Risker med plastmattor  

Anmärkningar gällande våtrumstapet som har släppt i skarvarna är näst vanligast och 

motsvarar 25 procent. Andra anmärkningar kan t.ex. vara skruvhål som inte är ordentligt 

täta t.ex. handfat, tvålkoppar eller duschstränger. I ett badrum är det mycket viktigt att man 

tätar så att det inte kommer in vatten i konstruktionen och orsakar skador. [4] 

 

Plastmatta är ett bra yt- och tätskikt, men den är dock inte lika modern som kakel. Det är 

viktigt att komma ihåg att vatten kan komma in i väggen, om det blir hål i plastmattan. Att 

byta ut mattan efter ett antal år är att rekommendera, då den kan spricka med tiden vilket 

gör att vatten kommer in i konstruktionen (se bild 13) . [4] 

 

Bild 13. Ett löst våtrumstapet i skarven [4] 

3.10.9 Gamla slitna golv  

Ca 36 procent av anmärkningarna på golv brukar röra gamla plastmattor. En del golv är inte 

godkända och fastsatta på ett fackmässigt vis. Är mattan spröd, hård eller har krympt och har 

tappat sin spänst så är det ett tecken på att den är gammal. Det kan då visa sig att det vid 

skarvarna uppstår glipor, som gör att vatten tränger in under mattan. [4] 
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3.10.10 Synliga skador i golv  

Den näst vanligaste anmärkningen på golv ( 36 procent)  är otäta skarvar på ytskiktet, hål och 

sprickor som lätt leder in fukt i konstruktionen. [4] 

3.10.11 Anslutningar till golvbrunn och trösklar  

Anmärkningar ges angående dålig anslutning till golvbrunn 13 procent. Lika många av felen 

beror på tätskiktet mot tröskeln eller på att tröskeln helt enkelt inte finns. Det är viktigt att 

golvet lutar i anslutning till golvbrunnen så att vattnet inte rinner runt i hela badrummet. Det 

kan annars bli fuktskador i rum intill badrummet (se figur 4). [4] 

 

  

Figur 4. Visar vad skadorna på golv beror på [4] 
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4 Resultat 

4.1 Intervju med representanter från branschen 

4.1.1 Intervju med Informant 1 från F100 Bygg AB 

Vilka brister på ytskiktet kan leda till fuktskador i badrum? 

Brister på ytskikt har inte större betydelse när det gäller fuktskador i badrum. Skulle t.ex. en 

kakelplatta lossna ifrån en vägg så kan man åtgärda problemet utan att det finns fuktskador. 

Det viktigaste egentligen är att tätskiktet inte ska vara skadat. Skulle man exempelvis borra i 

tätskiktet, när ytskiktet består av kakel och klinker så är det viktigt att man vet var man tar 

hålen och hur man åtgärdar tätheten det efteråt. 

 

Finns det krav på vad som skall användas som ytskikt? 

Det finns krav i badrum på vad som ska användas som ytskikt. Om man använder t.ex. kakel 

och klinker skall det vara första sortimentet man använder i Sverige. Det skall alltid finnas 

tätskikt bakom kakel och klinker.  Använder man sig av plastmatta på väggar så funkar det 

både som yt- och tätskikt. I våtzon 2 kan man ha våtrumsväv eller tapet. Men dessa material 

börjar försvinna mer och mer. Det används inte så mycket tapet i badrum eftersom nu 

förtiden ska det vara fukt tätat i hela badrummet. 

  

Vilket material är bäst att använda som ytskikt? 

Så länge ytskikten är godkända så spelar det ingen roll vad för ytskikt används. Ytskiktet kan 

vara allt från kakel, klinker, plastmatta eller glasfiberväv. Kakel och klinker är snyggast men 

att plastmattan skapar minst problem och är enklast att montera och är billigast.  

 

Vad använder man för material på zon 1 och zon 2? Måste man inte använda 

något speciellt?  

Ett badrum delas in i två våtzoner, i våt zon 1 ska man använda våtrumsskiva. Som ytskikt 

kan man använda sig av kakel och klinker så länge man har tätskikt bakom plattorna. I våt 

zon 2 kan man ha en annan variant t.ex. en roller som tätskikt. Det är viktigt att använda sig 

av samma leverantörs tätskikt. Man måste använda sig av våtrumsgips i våt zon 1 men i våt 

zon 2 kan man använda kartongbelägengipsskiva. 
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4.1.2 Intervju med informant 2 från Länsförsäkringar 

 

Vilka krav måste man som kund uppfylla för att få rätt till ersättning?  

Att få ersättning från försäkringsbolagen när det har skett en fuktskada i badrum måste 

kraven uppfyllas. Om en kund ska ha rätt till ersättning vid vattenskadade badrum måste 

kunden sett till att dels Boverkets byggregler har följts, aktuella branschregler och deras krav 

som t.ex. byggkeramik regler och GVK och säker vatteninstallation. Har kunden däremot inte 

uppfyllt de rekommendationer och krav som finns, har försäkringsbolaget rätt att säga nej till 

ersättning. I villkoren står det att arbetet ska utföras enligt regelverket, det vill säga de regler, 

som finns och är aktuella när utrymmet renoverades. 

 

Har försäkringsbolaget egna specifika krav och regler som kunden måste 

uppfylla för att få ersättning vid vattenskador? 

Försäkringsbolagen har inga specifika regler eller villkor för att ersätta en kund när det har 

skett en fukt skada, bolaget lutar sig mot de branschregler, som finns och är aktuella för det 

året eller perioden då arbetet utfördes. Ett exempel på detta kan vara att en kund har 

renoverat sitt badrum 2004 och fått en vattenskada några år senare, i detta fall tittar vi på de 

regler som gällde för år 2004 då arbetet utfördes. 

  

 Vilka är de allra vanligaste fuktskadorna som anmäls till Länsförsäkringar? 

Det finns flera faktorer som orsakar fuktskador i badrum. De allra flesta skador är läckage 

genom tätskikt eller ytskikt som dels beror på att plastmattan spricker i uppviket läge mot 

väggen eller där man har tänjt ut den mot vägg och även där man har sträckt ut den mot 

golvbrunn. En annan orsak kan vara att plastmattan blir gammal och sliten, den blir hård och 

drar ihop sig och det medför att plastmattan inte räcker ner till klämringen, som ska hålla 

fast plastmattan. Det är också vanligt att det sker läckage genom tätskikt för att det är 

felaktigt utfört. Dessutom kan det finnas fall där man har fel i anslutningen till golvbrunn 

som är det absolut känsligaste stället i badrum eftersom det är där allt vatten samlas och 

rinner. På grund av allt detta är det ytterst viktigt att arbetet utförs noggrant och enligt 

gällande regler som är aktuella. 

 

Det har hänt att försäkringsbolaget har nekat kunden ersättning på grund av att badrummet 

har totalrenoverats men man har inte bytt ut en gammal 80-tals golvbrunn. En av de regler 

som infördes 1989, var att en sådan golvbrunn måste bytas ut vid badrumsrenoveringar. 
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Hur mycket av dessa fuktskador beror på ytskiktet? 

Det finns inte många fall vars skador orsakas av ytskikt, utan många gånger är det tätskiktet, 

som har blivit skadad. I detta fall kan kunden bli nekad ersättning om badrummet inte är 

utfört på rätt sätt enligt de regler som gällde vid uppförandet. För att försäkringsbolaget skall 

har rätt att neka ersättning, måste det finnas en klar koppling mellan läckaget och den 

felaktiga installationen. 

 

Vad har Försäkringsbolaget för plan för att förebygga fuktskador i badrum? 

Försäkringsbolaget arbetar i förebyggande syfte för fuktskador. Försäkringsbolaget kräver att 

entreprenörer och deras underentreprenörer skall vara medlemmar i ändamålsenlig 

branschorganisation. Enligt bolaget, kan man förbättra förebyggandet av vattenskador när 

det gäller villor. Bolaget kan alltid bli bättre på att hjälpa till att förebygga fuktskador, i 

dagsläget skickar man ut informationsblad och liknande till kunder som ringer in och frågar 

om tips och råd vid badrumsrenoveringar. 

4.1.3 Intervju med Informant 3 från Anticimex 

Hur kan man förebygga fuktskador i badrum på bästa sätt? 

För att förebygga fuktskador på bästa sätt, ska man utföra ett badrum enligt gällande 

branschregler såsom BBR, GVK, BBV. Sedan finns det de regler som inkommer från andra 

installatörer, som de som har med vatteninstallationer att göra. Deras regler gäller i både 

badrum med våtrumsmatta och med keramiska plattor och det är då VVS-installatör som 

säkrar vattnet. Det är alltid minst två regler som ska uppfyllas, antigen GVK och säkra vatten, 

eller BBV och säkra vatten.  Följs någon av dessa två regler ska det inte ske några 

vattenskador. Om en skada ändå uppstår har utförandet skett på fel sätt.  Följer man 

branschreglerna, gör som anvisningen säger och följer alla leverantörens anvisningar på hur 

man ska montera deras tätskikt, sätta golv, installera golvbrunnar, göra tätningar för 

förstärkningar etc. blir det inga skador. 

 

Hur stor del av skadorna kan bero på anslutning mellan tex kakel på vägg och 

plastmatta på golv? 

Det är vanligt att en fuktskada uppstår pga. felaktig anslutning mellan t.ex. plast matta på 

golv och kakel på vägg. För att undvika skadan ska man följa tätskiktleverantörens 

anvisningar. Bakom kaklet ska det sitta ett tätskikt och anslutningen mellan tätskiktet och 

mattan skall ske på ett korrekt sätt. Det skall även vara en rejäl överlappning på tätskiktet 

som sitter på väggen och över mattan som viks upp. Det kan därför förekomma fel på grund 

av att människor inte följt anvisningarna från tätskitsleverantören. Dock har alla 

tätskiktleverantörer en anvisning för att hur tätskikt ska anslutas och hur kakel ska sättas 
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upp på en vägg mot en uppvikt plastmatta. Det finns anvisningar, som visar att plast mattan 

skall sättas upp först med ett rejält uppvik, men också hur mycket av mattan som skall vikas 

upp innan man sätter kakel. Denna typ av utformning där man har matta på golv och kakel 

på vägg är inte speciellt förekommande i skadefrekvensen. Det finns nämligen få fogar och 

om man har fog i vägghörnan vinkel sätter man en mjuk fog som t.ex. silikon. Det krävs 

mycket rörelse för att någonting ska hända i väggen, och rörelse i golv är klart känsligare än 

rörelse i vägg. 

 

Är det vanligt att en fuktskada sker på grund av golvbrunnar?   

Golvbrunnar är den vanligaste orsaken till fuktskador.  Golvbrunnar anses vara en djungel, 

där det inte finns någon som kan räcka upp handen och säga ” jag är duktig på golvbrunnar ”. 

Det finns generellt sett alltid ett stort krav på byte av golvbrunn om den anses gammal d.v.s. 

från 80 talet. 

 

Vad gäller nivåförändringar kan godkända förhöjningsringar användas till golvbrunnen. Om 

en nivåförändring ska göras vid en gammal golvbrunn kan dock inte förhöjningsringar 

användas då dessa brunnar inte har en så kallad klack att fästa ringen i. Anslutningen kan då 

inte bli godkänd. Det finns även fall då man inte behöver byta golvbrunn t.ex. när man har en 

gammal plastbrunn med klämring och spännfunktion och endast utför en ytrenovering. Det 

viktigaste med alla golvbrunnsbyten är att en riktig rörmokare utför monteringen och att den 

monteras i rätt höjd och på rätt nivå. Det finns även krav för nivån på golvbrunnar och de 

inte får luta för mycket. Det skall vara max 2 graders lutning på en golvbrunn och om den 

lutar lite för mycket blir det en felaktig anslutning på grund av att tätskiktet drar lite mer i 

ena kanten. 

 

Vad ska man tänka på vid infästning/håltagning i badrum? 

Om det är träregelverk i väggen i badrum bör man vid renovering redan från början veta var 

man till exempel ska sätta upp en hylla eller möbler och var man ska fästa duschblandaren 

etc. man måste då använda kortling så att man har någonting att skruva i. Badrum är 

indelade i flera zoner, zon 1 och zon 2, och om man ska sätta in en hylla i våtzon 2, och bryta 

tätskiktet, så är det i denna zon inte lika känsligt eftersom det är ganska långt från stället där 

man håller på med vatten. Ska man däremot sätta upp en hylla i våtzon 1 är det viktigt att 

följa reglerna så att man har förberett med kortling mellan reglerna. Något annat som slavars 

mycket med är golvbrunnsbyte i träbjälklag. I reglerna står att golvbrunnen ska förankras i 

bjälklaget, men detta brukar det slarvas mycket med och detta är därför en ganska stor orsak 

till fuktskador i badrum. När man installerar den nya golvbrunnen ska den vara infäst i 

regelverket och man kan även använda montageplattor som spikas fast. Det finns även 
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många montageplattor som inte används på korrekt sätt eller inte använts alls. Alla 

golvbrunnsleverantörer har sådana färdiga montageplattor för hur man ska montera 

golvbrunn i träbjälklag. Använder man sig av de saker som golvbrunnsleverantörer 

tillhandahåller och utför montaget enligt deras anvisningar så blir det inga skador. 

 

Kan anslutningen för rörgenomföring orsaka skador?  

Att ha rörgenomföring i våtzon 1 kan orsaka fuktskada i badrummet, det får absolut inte ske 

rörgenomföring i våtzon 1. Förutom i gamla hus där det kommer ut två rör till fast 

duschblandare, får man ha en anslutning därför att det finns anslutningsmetoder på både 

BBV och GVK hur man ska täta mot rörgenomföring. I gamla hus eller där installation skett 

innan säkra vattenreglerna kom, är olämpliga rörgenomföringar i våtzon 1 en stor orsak till 

fuktskador. I 70-tals hus sitter det bara en lite plastbricka som används som tätning. När 

man började använda plastmattor där man svetsade ihop plastmattorna med rören har det 

blivit lite bättre. Nu förtiden säger branschreglerna för tätningsmaterial, att man måste 

använda täta manschetter för att vid rörgenomföringar och golvbrunnar. Detta har medfört 

färre skador. Vad gäller rörgenomföringar har det inte skett så stora skador, däremot kan 

begränsade skador ske, där till exempel skivmaterialet skadas, eller där konstruktionen får en 

mindre skada om det läckt under en längre tid. Dock blir det sällan större skador på väggar 

utan oftare på golv. Detta beror på gamla rörgenomföringar som var tillåtna i badrum från 

70-talet där hela rörpaketet kunde komma upp. 

 

Vilket/vilka material är bäst att använda som ytskikt? 

Våtrumsmatta är ett bra material att använda som ytskikt eftersom det är ett betydligt 

billigare material jämfört med keramiska plattor. Det som är viktigt är dock att ytskiktet skall 

vara tätt. På keramiska plattor sitter tätskiktet bakom plattorna, så man inte kan se vad som 

händer med tätskiktet. Ur säkerhetssynpunkt och livslängdssynpunkt är de båda ytskikten 

precis lika likvärdiga. Det är inget som är bättre än det andra, förutom att de keramiska 

plattorna är dyrare och en del tycker att de är lite vackrare än våtrumsmattor. Av 

skötselsynpunkt är vissa material lättare att rengöra, såsom plastmatta. Keramiska plattor är 

svårare att hålla rent, då det kan bli missfärgningar vid fogarna. För klinker finns det hårdare 

krav än för kakel då klinker utsätts för mer vatten och större belastning. För klinker finns 

även hårdare krav när det gäller vatten absorption.  

 

Hur vanligt är det att en fuktskada i badrum beror på ytskiktet? 

Pratar man om en skada i badrum med plastmatta, är det oftast ytskiktet som det har hänt 

något med. När det gäller keramiska plattor är det sällan ytskiktet, som är orsaken till 

skadan. Det är då någon form av drift i tätskiktet som orsakar skada. Fast det är inte 
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tätskiktet i sig, utan det är oftast fel på utförandet av anslutningen mellan tätskiktet i olika 

delar av badrummet, t.ex. anslutning mot golvbrunn eller anslutning mot rörgenomföring. På 

stora ytor blir sällan en skada bara om det finns rörgenomföringar eller om det förekommer 

rörelse i materialet. 

 

Hur funkar det nya tätskiktssystemet när det gäller lokal skador? 

Det nya tätskiktssystemet som kom 2010 handlar om tätskiktsfolie, där de flesta 

foliesystemen är godkända för lokalagning. Försäkringsbolagen tycker om det nya systemen 

för att en lokal skada kan åtgärdas utan att man behöver riva hela badrummet om det är 

kaklat eller klinkat. Det kan vara t.ex. en liten otäthet vid duschblandaren och fukt har läckt 

in. Då kan man ta bort endast skadade delen för att åtgärda. I det här fallet behöver man inte 

riva hela badrummet som man måste enligt det gamla systemet.  

 

4.2 Skadefall 

 

Fallstudierna har gjorts för att på djupet studera vad fuktskador i badrum kan innebära och 

omfattar sju verkliga fall där fuktskador i badrum har skett. Fall 1 är ett verklighetsbaserat 

fall ifrån kurslitteraturen medan de resterande skadefallen är hämtade ifrån skadeprotokoll 

från företagen belägna i Mellansverige. Företagen vill vara anonyma därför hanteras 

fallstudierna i examensarbete som fall 2, 3, 4, 5, 6 och 7.  

 

2.3.1  Beskrivning och analys 

I presentation av respektive fall ingår beskrivning av badrummet, skadan som skett och 

orsaken till denna, men även förslag på åtgärdsförslag. Analysen tar upp följande frågor: 

 Vad är orsaken till skada? 

 Vilken typ av ytskikt har använts där skada skett? 

 Är arbete utfört på rätt sätt, enligt Branschregler? 

 Vilket år byggdes, eller renoverades senast, badrummet? 

4.2.1 Skadefall 1 är taget ifrån litteratur 

Fuktskada i badrumsyttervägg 

En familj byggde ett hus år 2005 och sedan dess har familjen upptäckt en skada vid 

duschplatsen där kakelplattorna lossnat och där också missfärgningar fanns bakom kaklet. 

De hade inte borrat hål i kaklet på väggen vilket alltså inte var anledningen till att skada 

uppstod.[5] 

 

Tänk bara orsaker 
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Skadorna kan ha bland annat ha orsakats av att gipsskivan bakom kaklet var så fuktig att den 

hade svällt eller att underlaget hade rört sig. När de byggde badrummet gjordes ett fel 

nämligen det att de satte gipsskivan mellan två täta skikt. Det tar lång tid att torka om fukt 

kommer in mellan tätskiktet. Felet kan också ha berott på att gipsskivan levererades fuktig då 

det tar långt tid för gipset att torka, alternativt att det har läckt ifrån vattenledningar. [5] 

 

När man gjorde mätningar på väggen så visade det sig att fuktigheten i gipsskivan var över 95 

procent i RF (Relativ fuktighet). Träreglarna hade ett normalvärde fuktkvot som låg på 0,14 

kg/kg och det motsvarar 60 procent i RF. Det visade sig också att det inte fanns några 

vattenledningar i väggen och skador från ledningar kunde då uteslutas. Det som återstod var 

antingen byggfukt eller fukt inifrån. För att undersöka händelsen så bör man tänka igenom 

vilka frågor som man skall försöka få svar på som t.ex. tänkbara orsaker till fuktskador med 

mera. [5] 

 

Beräkningarna som visas på figur 5 och 6 gjordes genom ett program som heter JAM-1. 

Det gjordes beräkningar under tre månader vid olika ångmotstånd för det målade tätskiktet. 

Gipsskivan hade 98 % RF ifrån början och det yttre tätskiktet hade ångmotstånd på 2000 * 

103 s/m och den inre hade 1000* 103 s/m alternativ 100 * 103 s/m och 10 * 103 s/m. På båda 

sidorna av gipsskivan antas RF vara 50 %. [5] 

 

Man kom då fram till att: 

Den svarta linjen har 94 % RF med ångmotstånd 1000* 103 s/m och den röda linjen har 60 % 

RF med ångmotstånd 100 * 103 s/m och den Gula linjen har 50 % RF med ångmotstånd 10 * 

103 s/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Beräkning på ångmotstånd [5] 

Gipsskivan utsattes för fukt under tre månader och tabellen i figur 6 visar den RF som den 

utsattes för. Gipsskivan var torr ifrån början och plastfolie hade ångmotstånd på 2000 * 103 
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s/m tätskiktet som var målad hade 1000* 103 s/m alternativ 100 * 103 s/m och 10 * 103 s/m. 

Gipsskivan antas vara 50 % RF på utsidan och 98 % på insidan [5] 

 

Den svarta linjen har 65 % RF med ångmotstånd 1000* 103 s/m och den röda linjen har 89 % 

RF med ångmotstånd 100 * 103 s/m och den Gula linjen har 98 % RF med ångmotstånd 10 * 

103 s/m. 

 

 

Figur 6. Beräkning på fukt i [5] 

Åtgärd: 

Det fuktskadade materialet revs bort och en ny vägg byggdes. Gipsskivan som revs bort 

ersattes med material som var fukttåligt. Det målade tätskiktet valdes igen, men 

ångmotståndet skall vara högre och måste uppfylla BBR. [5] 

4.2.2 Skadefall 2 

Huset är byggt 1974 och badrummet är renoverat år 2004. Ytskikts material består av 

plastmatta.  

Skadeorsaken består av följande: 

 Golvbrunnen ligger för nära vägghörnet, avståndet är endast 15 mm. 

 Otät golvbrunn vid plastmattan och klämringen. 

 Läckage från duschkabin (Vatten samlas under duschkabinen pga. fel lutning). 

 

Åtgärdsförslag 

Golvbrunnen måste flyttas och ha ett avstånd ifrån väggen på minst 20 cm. Demontera wc-

dusch, kapa upp uppreglat golv och kontrollera betongplattan om den är fuktig. Skulle det 

visa sig att plattan är fuktig så ska torktiden för plattan vara ca 4 veckor beroende på hur 

fuktig det är.  

 

Enligt de intervjuer som är gjorda: 

För att förebygga fuktskador på bästa sätt, ska man utföra ett badrum enligt gällande 

branschregler såsom BBR, GVK, BBV. Det är alltid minst två regler som ska uppfyllas, 
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antigen GVK och säkra vatten, eller BBV och säkra vatten. Följs någon av dessa två regler ska 

det inte ske några vattenskador. Om en skada ändå uppstår har utförandet skett på fel sätt.  

Följer man branschreglerna, gör som anvisningen säger och följer alla leverantörens 

anvisningar på hur man ska montera deras tätskikt, sätta golv, installera golvbrunnar, göra 

tätningar för förstärkningar etc. blir det inga skador se bild (14). 

 

 

 
Bild 14. Golvbrunnen ligger för nära väggen. Bild från skadeprotokoll 

 

4.2.3 Skadefall 3  
Huset är byggt på 70 talet. Badrummet är renoverat år 2006. Ytskikts material består av 

klinker.  

Skadeorsaken består av följande: 

 Tätskikt saknas. 
 

 Golvbrunn ligger nära väggen. 
 

 Arbetet är inte fackmässigt utfört. 
 

Åtgärdsförslag 

Hela badrummet ska rivas bort och uttorkning ska ske och eventuellt utbyte av material 

såsom trä regler, golvskivor, isolering. Förflytta golvbrunnen så att blir ett avstånd på minst 

20 cm ifrån väggen. Tätskikt måste användas bakom keramiska plattor. Anslutning mellan 

golvbrunn och tätskikt skall göras enligt branschreglerna. 

Enligt de intervjuer som är gjorda: 

Om man använder t.ex. kakel och klinker så skall det vara första sortimentet i Sverige. Det är 

vanligt att det sker läckage genom tätskikt för att orsaken beror på att de är felaktig utförda. 

Det kan finnas fall där man ofta har fel i anslutningen till golvbrunn och golvbrunn är det 

känsligaste stället i badrum när det gäller fuktskador. På grund av alla dessa saker är det 

ytterst viktigt att arbetet utförs noggrant och enligt gällande regler som är aktuella se bild 

(15). 
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Bild 15. Golvbrunnen ligger nära väggen och tätskikt saknas. Bild från skadeprotokoll 

4.2.4 Skadefall 4 

Huset är byggt på 80 talet. Badrummet är renoverat år 1995. Ytskikts material består av 

kakel.  

Skadeorsaken består av följande: 

 Håltagning på vägg som har skadat tätskiktet. 

 Det finns ingen regel/kortling bakom håltagningen. 

 Det saknas silikon för att täta hålet. 

 Fukt har läckt in pga. håltagning som gjordes på fel sätt i våtzon 1. 

Åtgärdsförslag 

Badrummet ska rivas bort eftersom materialen bakom kaklet har skadats. All material bakom 

kaklet, som är skadat behöver bytas. Uttorkning ska ske vid behov. Kortling ska monteras 

bakom håltagningen. Håltagningen ska ske på rätt sätt. 

 

Enligt de intervjuer som är gjorda: 

Ytskiktet är inte det största problemet när det gäller fuktskador. Det viktigaste egentligen är 

att tätskiktet inte ska vara skadat. Skulle man exempelvis borra hål i tätskiktet när det gäller 

kakel och klinker så är det viktigt att man vet var hålen ska tas. Om det är träregelverk i 

väggen i badrum bör man vid renovering redan från början veta var man till exempel ska 

sätta upp en hylla eller möbel och var man ska fästa duschblandaren etc. man måste då 

använda kortling så att man har någonting att skruva i. Badrum är indelade i flera zoner, zon 

1 och zon 2, och om man ska sätta in en hylla i våtzon 2, och bryta tätskiktet, så är det i denna 

zon inte lika känsligt eftersom det är ganska långt från stället där man håller på med vatten. 

Ska man däremot sätta upp en hylla i våtzon 1 är det viktigt att följa reglerna så att man har 

förberett med kortling mellan reglerna.  Efter att man borrat hål i våtzon 1 för att sätta upp 

tvål hållare så är det viktigt att täta med silikon för att hindra fukt och vatten att ta sig in i 

konstruktionen se bild (16). 
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Bild 16. Fel håltagning i våtzon 1. Bild från skadeprotokoll 

4.2.5 Skadefall 5 

Huset är byggt på 70 talet. Badrummet är renoverat år 1994. Ytskikts material består av 

plastmatta se bild (17).  

Skadeorsaken består av följande: 

 Fel lutning på golvet. 

 Vattensamling vid hörnet. 

 Läckage in i konstruktionen genom sprickan vid hörnsvetsen av plastmattan (se röda 

markeringen).  

 Gammalt ytskikt, plastmattan. 

Åtgärdsförslag 

Badrummet ska rivas bort. Golvet ska få en lutning som ska vara minst 1:50 mot 

golvbrunnen. Plastmattan ska bytas ut. Golvbrunnen bör bytas ut pga. tidsåldern. 

 

Enligt de intervjuer som är gjorda: 

De allra flesta skador är läckage genom tätskikt eller ytskikt som dels beror på att 

plastmattan spricker i uppviket läge mot väggen. . En annan orsak kan vara att plastmattan 

blir gammal och sliten, den blir hård och drar ihop sig och det medför att plastmattan inte 

räcker ner till klämringen, som ska hålla fast plastmattan. 

 



 

37 
 

 
Bild 17. Vatten som har samlats vid ett hörn pga av fel lutning. Bild från skadeprotokoll 

 

4.2.6 Skadefall 6 

Huset är byggt på 40 talet. Badrummet är renoverat år 2000. Ytskikts material består av 

klinker.  

Skadeorsaken består av följande: 

 Spricka mellan klinker plattorna d.v.s. på fogen. 

 Under laget har rört på sig. 

 Vattnet har trängt sig igenom sprickan och lett till fuktskador i konstruktionen.  

 Deformation har uppstått på underlaget pga. för långt centrum avstånd. 

Åtgärdsförslag 

Badrummet ska rivas bort eftersom att materialen bakom klinker har blivit skadat se bild 

(18). Nya träreglar ska monteras för att minska centrumavståndet, normalcentrum avstånd 

för träreglar gällande klinker som ytskikt ska vara max 30 cm för att minska risk för 

deformation. 

Enligt branschreglerna skall centrumavstånd vara 30 cm, men i detta fall var 

centrumavståndet 60 cm. 

 

 

 
Bild 18. Spricka mellan klinkerplattor. Bild från skadeprotokoll 
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4.2.7 Skadefall 7 

Huset är byggt på 70 talet. Badrummet är renoverat år 2007. Ytskikts material består av 

kakel på vägg och klinker på golv se bild (19).  

Skadeorsaken består av följande: 

 Rörgenomföring i golv som inte är tillåtet enligt branschreglerna. 

 Bristfällig på tätning runt röret. 

 Arbetet är fel utfört. 

Åtgärdsförslag 

Badrummet ska rivas bort eftersom att materialen i mellan bjälklaget är fuktskadat. All 

material i badrummet som är skadat behöver bytas ut. Uttorkning ska ske vid behov. Arbetet 

ska utföras fackmässigt. 

 

Enligt de intervjun som är gjorda: 

Att ha rörgenomföring i våtzon 1 kan orsaka fuktskada i badrummet, det får absolut inte ske 

rörgenomföring i våtzon 1. Förutom i gamla hus där det kommer ut två rör till fast 

duschblandare, får man ha en anslutning därför att det finns anslutningsmetoder på både 

BBV och GVK hur man ska täta mot rörgenomföring. I gamla hus eller där installation skett 

innan säkra vattenreglerna kom, är olämpliga rörgenomföringar i våtzon 1 en stor orsak till 

fuktskador. Om en kund ska ha rätt till ersättning vid vattenskadade badrum måste kunden 

sett till att dels Boverkets byggregler har följts, aktuella branschregler och deras krav som 

t.ex. byggkeramik regler och GVK och säker vatteninstallation. Har kunden däremot inte 

uppfyllt de rekommendationer och krav som finns, har försäkringsbolaget rätt att säga nej till 

ersättning. 

 
 

Bild 19. Fel montering på Rörgenomföring i våtzon 1. Bild från skadeprotokoll 
 

 

4.2.8 Sammanställning av skadefallen 

I två av fallen var skadeorsaken att golvbrunnen installerats för nära väggen, och att måtten 

inte följde branschreglerna som resulterade i att anslutningen mellan tätskiktet och 
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golvbrunnen inte utfördes på korrekt sätt och att golvet såväl som konstruktionen under blev 

vattenskadat. I ett av fallen var inte heller golvlutningen mot golvbrunnen utförd på korrekt 

sätt, därför kunde inte vatten ledas mot brunnen utan samlades istället i hörnet vid väggen 

och orsakade skadan. Där fanns också en spricka som gjorde att vattnet tog sig in i väggen 

och på så sätt orsakade fuktskador i både väggen och golv. Orsaken till att fuktskada uppstod 

i ett av fallen var på grund av att håltagning i väggen skedde i våtzon 1 och att tätning med 

exempelvis silikon inte gjordes, på grund av det bakomliggande tätskiktet punkterades och 

vatten kom in i väggen och i konstruktionen bakom. I ett av fallen uppstod fuktskada på 

grund av att rörgenomföringar gjordes i våtzon 1, vilket är något som inte längre är tillåtet att 

göra enligt branschreglerna. Det sista fallets fuktskada skedde på grund av att en spricka 

uppstod i fogen mellan två klinkerplattor. Vatten tog sig in till underliggande tätskikt och 

vidare in i konstruktionen som delvis berodde på att konstruktionen rörde på sig, men också 

på grund av att centrumavståndet för underliggande träreglar var för stort. Enligt 

branschreglerna skall centrumavstånd vara 30 cm, men i detta fall var centrumavståndet 60 

cm. Tabell 1 presenterar sammanställning av de skadefall som har studerats.   

 

Tabell 1: Översikt av skadefallen 

 
Skadefall Ytskikt  Orsak  Åtgärd 

Skadefall 1 Kakel Gipsskiva sitter mellan 
två tätskikt. 

Den skadade delen 
byggs om. 

Skadefall 2 Plastmatta Otäthet, läckage runt 
golvbrunn. 

Ny Golvbrunn 
placeras. 
 

Skadefall 3 Klinker Tätskikt saknas, 
arbetet ej fackmässigt 
gjord.  

Den skadade delen ska 
rivas, uttorkning. 

Skadefall 4 Kakel Håltagning i väggen, 
saknas silikon, läckage. 

Den skadade delen ska 
rivas, uttorkning, 
kortling ska monteras. 

Skadefall 5 Plastmatta Fel lutning på golvet, 
vattensamling, läckage 
i konstruktionen. 

Rätt lutning, ny 
plastmatta. 

Skadefall 6 Klinker Sprickor på klinker, 
läckage mellan 
sprickorna, 
deformation. 

Den skadade delen ska 
rivas, rätt centrum 
avstånd (600 mm). 

Skadefall 7 Klinker Dålig tätning runt 
rörgenomföring, 
felaktig utfört. 

Den skadade delen ska 
rivas, arbetet ska göras 
fackmässigt. 
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5 DISKUSSION 

Vad som egentligen menas med fuktskador kan tolkas på många olika sätt, just på grund av 

att de kan uppstå på olika platser i en byggnad och med olika utbredning. Eftersom vi i vårt 

arbete fokuserar på fuktskador i badrum, har endast detalj gällande ytskikt som finns 

tillgängliga för just badrum tagits upp. 

 
Kakel och klinker anses som det bästa ytskiktet, men fogarna emellan dessa som det sämsta. 

Det anses idag även som det mest attraktiva ytskiktet på marknaden men är också det 

dyraste. Vi skulle dock välja kakel och klinker som främsta ytskiktsmaterial för att de är fina. 

PVC-matta tycker vi är ett bra ytskiktsmaterial, eftersom den även kan användas som tätskikt 

då den är helt vattenavvisande. Fördelen med PVC-matta jämfört med kakel och klinker är 

också att det vid eventuella fuktskador på tätskiktet går att utläsa skadan så fort den sker, och 

man kan då även åtgärda skadan innan den hunnit sprida sig. Även om vi inte anser PVC-

matta lika attraktiv som kakel och klinker har den ändå en bättre vattenavvisande förmåga, 

och därför skulle vi i vårt optimala badrum använda PVC-matta på golv, men kakel på väggar. 

Vad gäller glasfiberväv anses det vara billigaste alternativet på marknaden idag, men också 

enligt oss det fulaste. Vi tror heller inte att det har de bästa vattenavvisande kvaliteterna, på 

grund av att man behöver måla glasfiberväven med en speciell täckfärg utformad för våtrum. 

Oavsett om man målar väggen själv eller tar hjälp av en hantverkare är det lätt att missa 

målning på en bit av väggen, och eftersom det endast krävs att en liten del inte är målad för 

att vatten skall kunna tränga igenom. Därför anser vi att detta ytskiktsmaterial inte är att 

föredra. 

 

Det är också golvbrunnen som till största del bidrar till att fuktskador i badrum sker, och det 

finns flera viktiga aspekter att tänka på. Först och främst är det i golvbrunnen som 

majoriteten av vatten samlas, och det sker också ofta att golvbrunnen och tätskiktet inte 

installeras på ett korrekt sätt vilket leder till att det samlade vattnet kan läcka ut vid 

golvbrunnen. Intervjuerna har varit bra komplement om hur verkligheten kan se ut jämfört 

med hur den teoretiska aspekten behandlar ämnet. Metoden för insamling av data och 

information har vi använd oss av litteraturstudier, intervjuer och fallstudier. 

 

Vad gäller de skadefallen som handlade om att golvbrunnen låg för nära vägghörnet kunde vi 

jämföra problemet som uppstod med de lagar som finns upprättade. I fallet i fråga låg 

golvbrunnen på ett avstånd på 15 millimeter från väggen, medan det enligt branschreglerna 

skall finnas ett avstånd på minst 20 centimeter mellan golvbrunn och vägg. Förmodligen är 

det okunniga människor eller hantverkare som installerat golvbrunnen. Man kan ifrågasätta 
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hur man, om man lärt sig branschreglerna, överhuvudtaget kan installera en golvbrunn på 

det sättet. 
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6 SLUTSATSER 

Slutsatsen av detta arbete är att majoriteten av fuktskador inte påverkas av själva ytskiktet, 

utan att det är det bakomliggande tätskiktet eller i den del fall stommen i byggnaden som ger 

upphov till fuktskador. Det är däremot utformningen av badrummet som helhet, som avgör 

hur stor risk det finns för att fuktskador uppstår.  

 

Det fyra ytskikts material som tagits upp i detta arbete har alla olika positiva eller negativa 

egenskaper vad gäller att förhindra att vatten tränger igenom till bakomliggande tätskikt, och 

även om fuktskador inte sker i själva ytskiktet spelar de ändå en stor roll i huruvida 

bakomliggande material blir fuktskadat eller inte. 

 

Den största orsaken till fuktskador är golvbrunnen, varför det är viktigt att till stor del 

fokusera på att minimera dessa risker, genom att följa de branschregler som finns upprättade 

inom ämnet. Dessa branschregler gäller även för alla andra aspekter i ett badrum, och det 

finns regler om allt från placering av golvbrunn till val av material för ytskikt och tätskikt, 

men även hur arbetet skall utföras och av vem. Skulle fuktskada ske krävs det att dessa 

branschregler uppfyllts för att man skall kunna få ersättning för skadan från sitt 

försäkringsbolag. 

 

Att veta var en fuktskada börjat är ofta svårt att ta reda på, speciellt när kakel eller klinker 

används som ytskikt. Det är också svårt att ta sig in i konstruktionen för att se hur skadan ser 

ut där. Det är just på grund av detta som det är så viktigt att följa de branschregler som finns 

upprättade. Inte enbart för att missa ersättning, men helt enkelt för att undvika fuktskador. 

Det är en lång och jobbig process att åtgärda en fuktskada när den väl har skett, såväl som en 

mycket kostsam sådan, varför det är viktigt att både under planeringsstadiet och under 

badrummets levnadstid ta hand om det på allra bästa sätt. 

 

Utifrån de skadefall som analyserats kan slutsats dras till att de främsta skadeorsakerna 

beror antingen att arbete är utfört på inkorrekt sätt eller på grund av att tätskikt saknas. Till 

detta tillhör även felaktiga rörenomföringar, felaktig installering av golvbrunn såväl som 

felaktig tätskiktsanslutning. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I detta examensarbete har det undersökts fuktskador i badrum som beror på ytskiktet men 

det vi kom fram till är att ytskiktet inte är orsaken till fuktskadorna, utan de vanligaste 

skadorna beror på golvbrunnar som inte är godkända eller som inte är monterade 

fackmässigt.  Att titta närmare på just dessa golvbrunnar, hur branschreglerna ser ut och hur 

byggingenjörer så väl som allmänhet kan vara med och påverka hur golvbrunnar på bästa 

sätt monteras för att undvika fuktskador i badrum skulle därför vara en lämplig fortsättning 

till detta arbete  

 

Ett annat förslag till fortsatt arbete är att titta på förbättringsområden och åtgärder som 

försäkringsbolagen skulle kunna använda sig av. Ett område att studera vidare på kan vara 

att titta på vad ett försäkringsbolag kan ha för nytta av att använda sig av en person som 

arbetar med att hjälpa försäkringsbolagets kunder vid byggnation eller renovering av 

badrum. Denna person skulle ha som jobb att få uppdrag om att vara ute på fältet och titta på 

olika byggen då renovering av badrum sker, och där montering av tätskiktet sker eller är klart 

med tätskiktet. Denna tjänst skulle kunna erbjudas av försäkringsbolaget och vara gratis för 

kunden. Detta är något som försäkringsbolaget idag inte använder sig av, och därför skulle 

fortsatt arbete kunna ske genom ett samarbete men något, eller några, försäkringsbolag. 
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