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Riskinventering 

I detta nyhetsbrev avrundar vi årets fokus på vattenskador med ett konkret verktyg för 
riksinventering och framtagande av riskreducerande åtgärder. Materialet har tagits fram 
tillsammans med representanter från våra kunder i samband med ett antal seminarium som har 
hållits under hösten.  
 
Syftet med seminarierna var att diskutera vad som påverkar sannolikheten för oönskade utflöden av 
vatten, vad som påverkar omfattningen av den efterföljande skadan och viktigast av allt, vilka 
riskreducerande åtgärder som kan implementeras.  
Avslutningsvis fick deltagarna i uppgift att ta fram en beskrivning av bästa praxis inom sju olika 
områden som enligt erfarenhet har störst påverkan på risken för vattenskada. Dessa sju områden är; 
 
1. Nödlägesplaner: Rätt åtgärder i rätt tid har stor effekt på omfattningen av en skada.  

2. Exponerat värde: Dyra material och dyr utrustning som placeras på fel ställe kan driva 
skadekostnaderna. 

3. Larm/Automatiska avstängningsventiler: Idag finns teknik som kan användas för att förhindra 
oönskad utströmning av vatten. 

4. Förebyggande UH/kontroller: Bristande underhåll och kontroll av vattenburna installationer ökar 
risken för läckage. 

5. Rördragningar; Hur och var rörledningar är dragna påverkar både sannolikhet och konsekvens 
av skada.  

6. Ålder/Kondition: Installation över 30 år gamla är överrepresenterade i skadestatistiken. Ärgning 
och rost ökar risk för läckage. 

7. Konstruktion: Förekomst av organiskt material som t.ex. trä i byggnadskonstruktionen resulterat i 
större skadepotential. 

Verktyg för Riskinventering  

Utifrån seminariedeltagarnas beskrivning av bästa praxis inom ovan sju områden har en mall för 
riksinventering tagits fram. Denna mall finns bifogad som en bilaga till detta informationsbrev. Tanken 
är att man ska kunna använda mallen för att notera avvikelser mot bästa praxis. Det är i praktiken 
ovanligt att ett objekt och en verksamhet möter alla råd enligt bästa praxis. Är man sämre i några 
områden är det läge att överväga kompenserande åtgärder inom andra områden. Ett objekt med 
installationer äldre än 30 år med många dolda kopplingar får man lägga mer krut på, för att ha bra 
underhåll och kontroller samt överväga en automatisk avstängning av tappvatten när lokalerna är 
obemannade. Mallen ger också utrymme för att notera vilka riskreducerande åtgärder som kan tänkas 
rimliga att implementera. 
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…. och några sista råd inför vintern  

 
Under julledigheten är det många byggnader 
som kommer vara obemannade. Det innebär 
bland annat att vattenläckage kan pågå under 
längre tid innan det upptäcks. Kontrollera och 
stäng ventiler till utrustning kopplat till tappvatten 
som inte behöver vara öppna t.ex. diskmaskiner, 
kaffeautomater och liknande.  Om praktiskt 
möjligt kan man även stänga av för inkommande 
tappvatten. 
 

 
 
 
 

 

 

Vi har redan fått årets första riktiga köldknäpp 
och det sias om att det kommer att bli en kall 
vinter. Det är läge att kontrollera rördragningar i 
ej- eller dåligt uppvärma utrymmen så att 
isolering är hel och komplett. 
 
 

 
 
 
Rensa takbrunnar och takrännor från höstens 
lövfällning, för att undvika stående vatten på tak. 
Det samma gäller för dräneringsbrunnar utanför 
källardörrar. 

 

 
 
 

 
 


