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  VASKA 25 år 

  - 15 minuters återblick! 
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VASKA – var och hur? 

 VASKA – vattenskadesäkert byggande – var ett 
huvudtema för Bomässan Bo 87 i Umeå  

 Problemet: Försäkringsbolagens gemensamma 
skadestatistik (1985) visade på en total årlig kostnad 
för vattenskador på 2 miljarder.  
Fukt från vattenskador kan orsaka mögelallergier. 

 Lösningen: Med kunskap om de kända frekventa 
skadeorsakerna skapades kvalitetssystemet VASKA 

 220 bostäder i flerfamiljshus och villor byggdes enligt 
VASKA 
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VASKA – ”huvudrecept” 

 Vattenläckor kan inte undvikas men får inte leda till 
vattenskador på byggnaden. Risken ska minskas 
med bra tekniklösningar och kända material. 

 Byggnaden ska skyddas med täta ytskikt där det kan 
läcka.  

 Utläckande vatten ska upptäckas (snabbt) 
 Rörfogar ska vara inspekterbara och utbytbara – inte 

dolda – och placeras i rum med vattentätt golv 
 Installationerna ska vara utbytbara (huset har en 

betydligt längre livslängd än installationerna) 
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Hur blev det? 

Efter 12 år utvärderades projektet med resultatet: 
– ingen enda vattenskada hos de 220 lägenheterna 

från Bo 87 (”borde” ha varit ca 30 st) 
– men dessutom: ingen enda vattenskada hos de 

ytterligare drygt 4 tusen lägenheter som hade  
byggts i Umeå enligt VASKA efter Bo-87! 

– vi vet således hur man skall bygga – och boken 
fick titeln ”VASKA – ett beprövat sätt att spara 
pengar, hälsa och miljö” 

– men: man gör det nästan bara i Umeå med 
omnejd! 
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Fungerar det fortfarande? 
Fel på tekniska installationer sägs följa en 

”badkarskurva”: 
 
 
 

 
 
Många fel i början; sedan följer en längre ganska 
bekymmersfri period tills ålder och förslitning ökar 
antalet fel och kostnader för reparation och utbyte  
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Fungerar det fortfarande? 

 
Nu har det gått ytterligare drygt 12 år sedan den förra 

utvärderingen – börjar åldern märkas efter drygt 25 
år?  

 
– det får vi veta i nästa presentation! 
 

Tack! 
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