
Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige 

enligt försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Mer än var tredje läckageskada inträffar 
i våra kök, de flesta i diskbänkskåpet. Där sitter ofta rör och avlopp dolda och 
läckage kan ha pågått under längre tid, innan man upptäcker det. Inte förrän fukten 
börjar klättra på väggarna eller tränger igenom golvet uppmärksammas den och då är 
det för sent!

En hel del skador kan man emellertid minimera ganska enkelt!

Droppskydd kan man köpa billigt och lägga
under kylskåp, frys och diskmaskin. De gör
att vatten leds mot framsidan av vitvaran
och man kan upptäcka ett vattenläckage i tid.

Styrelsen rekommenderar att ni även
skaffar ett vattenlarm. Ett vattenlarm eller
en läckagevarnare fungerar ungefär som en brandvarnare men
reagerar på vatten i stället. Det visar snabbt små läckage och
förebygger effektivt vattenskador.

 

På Länsförsäkringars hemsida kan man läsa om vattenlarm och även köpa dylika, men 
de finns även att införskaffa på andra håll, bara att googla! Vattenlarmet monteras i 
diskbänksskåpet och givarna placeras under diskmaskinen och intill avloppsröret och 
vattenrören. Börjar det läcka suger givarna upp vattnet och larmet börjar pipa. 

Även helt nya kök kan drabbas av vattenskador. Därför är det viktigt att följa 
aktsamhetskrav och Boverkets Byggregler. Under
diskbänksskåp, diskmaskin, kyl och frys ska det finnas ett
vattentätt skikt. Det gäller även andra vattenanslutna
apparater som t ex is- och kaffemaskin. Det vattentäta
skiktet gör att man snabbt kan upptäcka en vattenläcka och
förhindra skada.

Underlägg för diskbänksskåp



Tänk på att

1. anlita behörig fackman när du installerar diskmaskinen

2. se till att ha diskmaskinsunderlägg

3. stäng av vattnet till diskmaskinen när du diskat klart, eftersom vattentrycket 
alltid ligger på

4. endast använda diskmaskinen när någon är hemma - och vaken!
 
5. se över slangen till diskmaskinen – de flesta vattenslangar har en begränsad 
livslängd på ca fem år

Den som vill läsa mer om vattenlarmen och hur man kan skydda sig för vattenskador 
kan gå in på Länsförsäkringars hemsida:

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/forsakring/forebygga-
skador/vattenskador/vattenlarm/


