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Vattenskador
Minska risken för vattenskador.



 » Handlingsplan: Ta fram en handlingsplan 
för vattenskador. Planen bör hållas enkel, 
tydlig och kortfattad. Förslagsvis utgörs 
den av en enkel ritning i A3-format. Den bör 
visa var i byggnaden huvudavstängnings-
ventiler finns, kontaktuppgifter till fastig-
hetsägarens tekniska jour, räddningstjänst, 
vaktbolag och innehålla rutiner för vad som 
ska göras. Planen kan placeras intill brand-
larmstablån, eller på annan plats som är 
tydlig för personalen.

 » Märkning av ventiler: Märk ut avstängnings- 
ventiler för inkommande vatten. Utrymmet 
där avstängningsventilerna finns märks med 
fördel med skyltar som anger till exempel 
”Huvudavstängning vatten”. De personer 
som omfattas av handlingsplanen för vatten-
skador ska ha den nyckel som krävs för att 
kunna ta sig in i utrymmet. 

 » I lokaler där skadegörelse kan förekomma 
bör följande åtgärder övervägas:

• Förregling av inkommande vatten mot 
inbrottslarm.

• Utbyte till självstängande blandare på 
toalett, dusch och liknande.

 » Källarförvaring: Undvik förvaring av värde-
full egendom i källare i den mån det går. Vid 
källarförvaring rekommenderas ett minsta 
avstånd från golvet på 10 cm. 

 » Håll fritt kring avlopp: Blockera aldrig 
brunnar eller avlopp i handfat, duschar  
och liknande. Ställ hinkar på golvet och 
inte i städskrubbens diskho! 

 » Ledningar: Se regelbundet över tappvatten- 
ledningar och genomför renoveringar där 
det finns behov. Agera proaktivt, byt ut slitna 
ledningar innan de börjat läcka.

 » Nödvändig utrustning: Se till att det finns 
utrustning för att torka upp vatten som till 
exempel golvmoppar, vattenskrapor, hinkar. 
Om verksamheten är särskilt exponerad kan 
det vara motiverat att ha en vattendamm-
sugare.

Vattenskador kan uppstå till följd av läckage i vatten- 
ledningar, sabotage eller kraftiga regnoväder. Men 
oavsett orsak kan vatten ge upphov till stora skador på 
konstruktioner, inredning och installationer. Utöver 
det, tillkommer den tid och de resurser en verksamhet 
behöver lägga på att hantera situationen som uppstår, 
till följd av skadan. Det kan gälla flytt av verksamhet, 
sanering av lokaler, ersättning av skadad utrustning 
och kostsamma renoveringar. Det är därför viktigt att 
i största möjliga mån förhindra att vattenskador upp-
står och att vara väl förberedd när olyckan är framme.

Fakta
En av de vanligaste orsakerna till att vattenskador 
uppstår är att gamla vattenledningar rostat sönder 
och sprungit läck. Ett läckage i en normal tappvatten-
ledning kan uppgå till nästan 1 200 liter per timme. I 
exempelvis skolor kan skadegörelse eller sabotage leda 

till vattenskador. Om ett läckage skulle uppstå nat-
tetid eller under en period då ingen vistas i lokalerna 
kan konsekvenserna bli mycket omfattande. Skadans 
omfattning påverkas av hur snabbt läckaget upptäcks 
och när skadebegränsande åtgärder och sanering 
påbörjas.

Hur bör vi tänka?
Precis som vid en brand är tiden av största betydelse. 
Att tidigt agera för att stänga av vattenflödet och 
efteråt så fort som möjligt torka upp och torka ur kan 
spara miljontals kronor och många veckor av avbrott 
i verksamheten. Det bör därför finnas kunskap inom 
verksamheten om var vatten kan stängas av, vad som 
bör göras och vem som bör kontaktas vid ett läckage.  
När det gäller vatteninträngning vid skyfall är källare 
särskilt exponerade och förvaring av material bör 
därför ske upphöjt över golvnivå.
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