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A14 VÄXJÖ

Att förebygga läckor i vis-
sa typer av hus som blivit 
30 till 50 år gamla är en 
stor utmaning för villa-
ägarna – och försäkrings-
bolagen.

– Vattenfelsbrytaren  
sätts på den inkom-
mande vattenledningen 
och känner av trycket i 
hela anläggningen. Det 

behövs inte många drop-
par för att den ska reagera 
och  stanna i stängt läge. 
Kommer det inget när 
vattnet slås på vet man 
att det finns ett läckage, 
säger Filip Kutsson när 
han visar vad som gjorde 
att en större vattenskada 
kunde undvikas för unge-
fär en månad sedan.

– Den är enkel och säker 
och blev en bra investe-
ring, säger han.

Han visste att grannar på 
området haft problem 
med vattenskador och 
hade nappat på ett erbju-
dande från försäkrings-
bolaget om att köpa och 
låta installera en läckage-
vakt till rabatterat pris. 
För ett par månader sedan 
kom den på plats och 
redan en vecka senare slog 
den ifrån vattnet.

Villan byggdes 1969 och 
1970 och det är inte ovan-
ligt med skadeanmäl-
ningar som rör hus från 
den tiden.

– Vi inriktar det förebyg-

gande arbetet på källar-
lösa hus på platta på mark 
byggda 1960 till 1985. Led-
ningssystemet i husen 
är dåliga efter 30 till 50 år. 

Rören håller inte längre, 
och vi ser en oerhörd topp 
i skaderisken där kop-
parrören är gjutna i plat-
tan, säger Kjell Petersson, 
skade förebyggare på Läns-
försäkring Kronoberg.

– Brytaren är en billig 
försäkring. Förhoppning-
en är att massor av villa-
ägare ska installera en, det 
tjänar både vi och kunden 
på, säger han.

Det finns andra villaägare  
på Högstorp som inte 
har upptäckt läckorna 
lika tidigt och tvingats 
till omfattande åtgärder. 
Även på till exempel Tele-
borg finns en hel del hus 
av likande typ där vatten-

skador kan befaras fram-
över.

– En vattenskada i ett 
likadant hus i samma 
område ledde till en total 
skadekostnad på 130 000 
kronor. Kunden fick själv 
betala 16 500 kronor i 
självrisk och åldersavdrag. 
Sedan tillkommer rörin-
stallationen där inte för-
säkringen kan hjälpa till, 
säger skadereglare Nick-
las Schaarschuch på Läns-
försäkring Kronoberg.

Till det ska läggas tre 
månader med obehag och 
stök i huset när kanske till 
och med väggar behövt tas 
bort.

– Det ska rivas ut ner till 
betongen, det är ju den 

Brytare mot vattenfel blev   snabbt rätt
RÄDDADE HUSET. Vattenfelsbrytaren 
blev en lyckad investering för Filip 
och Asta Knutsson på Högstorp i 
Växjö. Den betalade sig bara en vecka 
efter att den installerats genom att 
rädda huset från omfattande och 
kostsamma vattenskador.

 LÄCKOR HOTAR I MÅNGA VILLOR

En känslig brytare är ett 
effektivt skydd mot om-
fattande vattenskador.

Det var till ett av de här rören, normalt dolda bakom tråd-
korgar, som en läcka kunde lokaliseras sedan vattenfels-
brytaren indikerat att något var fel. 

Niclas 
Schaar-
s chuch 
och Filip 
Knuts-
son  är 
rörande 
eniga 
om nyt-
tan av 
en vat-
tenfels-
brytare.

INSTALLATION
Filip Knutsson visar hur 
vattenfelsbrytaren in-
stallerats på den inkom-
mande ledningen intill 
mätaren.
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Skade-
regle-
rare Niclas 
Schaar-
schuch vet 
att skade-
kostnaden 
lätt 
springer 
iväg 
om inte 
läckan 
upptäcks 
i tid. Och 
ju äldre 
ytskikt, 
desto 
mer ökar 
kundens 
kostnad.


