
UTVECKLING OCH
TEKN 1
PÅ NORDISKT VATTENSKADESEMINARIUM
Vattenskador kostar varje år 20 miljarder kronor i Norden, mellan 5—10
miljarder i Sverige. Vad kan vi göra för att motverka skadorna och minska
kostnaderna? Hur gör vi rätt från början? Det diskuterades under årets
Nordiska Vattenskadeskadeseminarium i augusti.
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— VÅTTENSKADOR ÄR ETT samhälls
problem med stora kostnader. Det är
viktigt att utveckla kunskapen och
utbyta erfarenheter och jobba aktivt
mot vattenskador. Nordiskt Vatten
skadeseminarium är en mötespiats för
dem som arbetar dagligen med yat
tenskadefrågor. 1 år hade vi ett varierat
program med allt från detaljerad tek
nisk information såsom tätskiktsman
schetter till hur riskerna kommer att
se ut i framtidens byggande när man
ändrar energikraven, säger Rolf Kling,
teknisk chef på VVS Företagen.

180 deltagare från Sverige, Nor
ge, Finland, Island och Danmark
samlades i soliga Stockholm för att
ta del av nya rön och diskussioner
inom vattenskaderisker, renovering,
~1dringsprocessen i våtrum, bostads
sprinklers, BlM och konditions
undersökningar av vatten- och
avloppsinstallationer.

Vi fick även ta del av resultatet
av VASKA-projektet där ett omra
de i Umeå har byggts vattenskadesä
kert och följts under 25 års tid. Den
na utvärdering var mycket uppskattad
bland deltagarna.

VATTENLÄCKOR KAN INTE undvi
kas, men risken minimeras med bra
tekniklösningar och kända mate
rial sa Johnny Andersson på Ram-
böll Sverige när han redovisade
VASKA-projektet.

Aven i Norge har ett vattenskade
säkert provhus byggts där vi fick ta
del av dess 25 år i drift vilket Oddvar

Stensrød från Gjensidige Forsikring
berättade om.

Något som märktes under dessa
dagar var hur stort behovet av forsk
ning och testning av produkter och
material är, vilket togs upp av fle
ra av talarna. Nordiskt Vattenskade
seminarium ger dessutom bra möjlig
het för de olika länderna att dela med
sig av sina kunskaper och erfarenheter
inom nybygge, renovering och forsk
ning.

—95 procent av det material man
river vid en fiiktskada i ett keramiskt
våtrum är oskadat. Behovet är stort av
att kunna delreparera sa Peter Bratt
från Länsförsäkringar i sin föreläsning
om delreparationer av tätskikt i kera
miska våtrum.

SEMINARIET AVSLUTADES med
en rapport från Ghana där Susanna
Benckert berättade om hur hon startat
ett barnhem i Ghana och där tillgång
en till rent vatten kan tas allt annat än
för given.

På barnhemmet har ett arbete
påbörjats med att bygga toaletter, vil
ket frigör tid och ökar barnens chan
ser till bra, friska liv och undviker
långa, tunga, tidskrävande och inte
minst, riskfyllda hämtningar av vatten.
1 Norden tas tillgången till rent vatten
för given, men i Ghana ser man verk
ligen glädjen och betydelsen av att få
rent vatten i närheten av sin bostad.
Barnen har verkligen fått ett helt
annat liv, där bland annat VVS Före
tagen varit en av bidragsgivarna. •

,y 95procentav det material man river vid en

fuktskadai ettkeramisktvåtrumäroskadat.
Behovet av att kunna delreparera är stort

PeterBratt.LärzsförsäkrlnsarSVerigeAB

OddvarStensrød,
Gjensidige

Forsikring, Norge.

Jön
Siguilonsson,
Innovatlon
center Iceland.
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Johnny Andersson från
Ramböli Sverige AB
modererade sexnjnaxjets
första dag.

Tu~a WANDER~er

WdharvarItbästunderdag~
- Jag tyci er det är myckat att se hur
manjobbarmotvedorNo~
sägerSarlAarnio.

-Detbästa]arva1jtattfåno~rskoflta~r
ibranshe~sägerK1y~Jlfo~fteraft
också tematrenover1ngtiarvm~jtj~~j1~

Bäger~imeb~ cbristlansen
fr DS Handv~rk &Jndustjj
Danmarkmodemrade andra
dagen av seminariet

seminarium?
-Jag är en avtalania och ska prata om vår nya
VVS-inspektjonshandbok2o säger Tuija
Kaunisto.

iReYkav1k2OO9oc~Jttedet~~igt
intressant attfåkontaktmedandraj~,,~
branschfrånövnonien~g&s&t

Varförärdetsvlktlgtattfokus~p~
vattenskador?
- Antalet och kostnaden för vattenskador är
stora. Passivhus ärflågot som konmiermer
och mer, och det är viktigt att kunna bygga och
rePaavattenskadesäJ~p~ivhnnJ~and
har de andra oniråd natta an vi då
de har geotenuisk va eIL Val av ‘aterialäx
ocksäviktigtberoendepåvadnetsur5pru~
säger Kalsa Kauim.

Kjell-Åke Henrlksson, iMAB,
tilldelades StoraNordiska
VattenskadeprI~et~~J
Under onsdagskvällen delades även det stora Nordiska Vattenskadep~et
2O13 ut lär öll v Jet p jan-Åke Hen on från med
motiveringen

‘För ettfran lgsriitt arbete med attförebygga vattenskadori den egna
bostadsproduJ(tjon~ Genom att kon ewent följa upp och an era fel
och skador och tillämpa dessa kunskaper iver eten har Kjell Åke
Henrlksson bidragit till att mmska Vattenskadoma väsentligt Hans arbete
visar att k v och fokus på uffönudet är en ~del av kvalit tsarb t
somger tydliga resultat~

AndemBema~jW ___

Vinföztmrnl att vattenskaijo n1~ande ett så stort
problem INorden?
~
~
~
Iställetför att tänka på tota den underhusets livslängd
säger Urban Hedman

- Många hänger på nya och oprövade metoder då det känns
tt Odifräckrvilket kan göra att insta ationema håller sämre

och blir dyrare än man förs gerMorganEdlu~

~dI fl man göra för att a problemet med enslosdor?
- Vihar enfreprenörtt arnied ledare for attprata om
vatteriskador. men det är svårt att nå rödäg nnDetbehövs
bätka samordning och mindre grupper för attnå alla och sprida
Information om vattenskadefämbygg~de arbete. säger Anders
Boman.

-Bestäljarnahar ett stort ansvar och pmjektörema behöver
kunskap och förståelse för denna problen’.a ägerMorgaji.

-Det saknas etthelhetstänk. Man nråste göra ratt på en gång.
Lägg någ a ex atinimar på no plan ~/pmjekter~ngj
böljan för att undvika onödiga kmckar mellan yrkesgmpperna
fortsätter Urban.

Vad er tom dessa dagarp IIäSet’
~Det är många från försäkririgsbnu en här men ty inte
så många från entreprenörs- och best5flarle’ et är synd.
Eftersom samordningen mellan enire renörer, VVS-företag
~
deltagare från öv riga yrkesgrupper avslutar Anders
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NasaaerA~Norge
Vai~örärnlhäx?
- Vlä här för att a a Ib snschen.
Vi jobbarmed testning skadeanajyser och
utveckling av material, så det är roligt attfå träffa
andra människor också, såsom entreprenörer
och försäkringsbolag säger Lene Sparre Thunes.

Vad tyckte ni om föreläsningarna?
-JagtyckerattKjefl-ÅkeHemikssonfrånJMAB~s
redovisning om sk deuff tnybyggda hus var
mycket Intressant Kanske kan det Inspirera fler
till attbygga vattenskadesälert att han fick det
stora Nordiska Vattenskadepriset 2013? Genom
attfölja upp och analysera skadorna minskar
man riskenbetydligt för vattenskador och
kan spara mycket pengaz säger Heidi Nornes
Bryntesen.

Vad kan man göra för att minska
vattenskadorna?
- Jag och Heidi jobbar med att testa material för
att se hur olika matenal reagerar över tidi olika
situationer säger Lene. Det är jättebra med tester
för att se vad produkterna tål, och något fler
borde använda sig av.

- Detbehövs mer kunskap om vilka material
som fungerar ihop med andra så att inte skador
uppstår. Leverantören måste använda testat
material som klarar kraven och sedan informera
sinakunderommateijalensegenskaper avslutai
Heidi,

omprojektetibennesbrevpåsidan5jd~maudnjpp~
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.Läs mer
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6st~rd~gareav RÖTITIeTP
V~d har du tyckt varit mest Intressant under dessa
-Det är väldigtroligt att vara hä~ det är första gången för mig. Det var
Intressant attta del av resultateni VASKA’pmjektet, speciellt att husen
klarade sig utan vattenskadori tolv års tid. Förmodligen klarar de även längre
tid vilket avstämningen efter 25 år får visa.

Varför är det så vIktigt att jobba mot vattenskadox?
kimna

halverakostnadenförförsäkrinsbolagocllexempelvjsbyggabosfåder
för ungaistället. Vi måste utveckla vårt sätt att renovera så det blir mindre
kostsamt och en mindre olägenhetför de drabbade.

Tomas Engdahi från
Bengt Dahlgren
Sverige pratade om
BlM

Vadkanvigömföratttörebyggavattenska or?
- Vibehöverbättre samarbete mellan konsulterna, VVS-töretag och
byggarna. Det måste ges tid och möjlighet att utfonna handlingar så att
det är möjligt att utförarörinstallationer enligtbranschreglema Säker
Vatteninstallation.Konsufter och beställare måste ha kunskap och vara
tydligai sina krav på att förbygga vattenskador. Samarbetet fungerar för
dåligti dag och det finns inte möjlighet att påverka för VVS-företagen. Allt
för många projekt startas innan projek e en knappt påböijatsJngen
mig veterligen vifi ha olägenheten och kostnaden för en vattenskada. En
vattenskada innebär ofta att bostadenblir obeboelig under en längre tid. Det
gäller att få ut budskapet, säger Östen.
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