
	   	   	  

Byggkeramikrådets	  syn	  på	  de	  av	  
Länsförsäkringar	  utförda	  testerna	  av	  
tätskikt	  
I	  de	  preliminära	  analyser	  som	  Byggkeramikrådet	  hunnit	  göra,	  står	  det	  klart	  
att	  en	  rad	  olika	  detaljer	  i	  Länsförsäkringars	  tester	  starkt	  bör	  ifrågasättas.	  Det	  
handlar	  t	  ex	  om	  att	  man	  valt	  en	  brunnskonstruktion	  som	  inte	  är	  vedertagen	  
på	  svenska	  marknaden.	  Dessutom	  saknar	  det	  negativa	  testresultatet,	  d	  v	  s	  att	  
det	  skulle	  förekomma	  läckage	  i	  17	  av	  20	  tätskiktsystem,	  helt	  stöd	  i	  
branschens	  verklighetsbaserade	  statistik	  som	  inte	  på	  något	  sätt	  visar	  
motsvarande	  antal	  reklamationer.	  Länsförsäkringar	  uppvisar	  heller	  inte	  
någon	  jämförbar	  skadestatistik.	  Sammantaget	  gör	  detta	  att	  det	  finns	  starka	  
skäl	  att	  ifrågasätta	  testresultatet.	  Byggkeramikrådet	  kommer	  dock	  att	  
analysera	  studien	  ytterst	  noggrant	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  anledning	  till	  att	  
ytterligare	  höja	  branschens	  kvalitetskrav.	  

	  

Följande	  delar	  i	  Länsförsäkringars	  test	  är	  felaktiga	  eller	  bör	  ifrågasättas:	  

-‐ Den	  testmetod	  som	  Länsförsäkringar	  använt	  och	  benämner	  SP5111,	  är	  
en	  modifiering	  av	  den	  guideline,	  ETAG	  022,	  som	  används	  vid	  provning	  av	  
tätsskiktssystem	  för	  godkännande	  av	  Byggkeramikrådet.	  
Byggkeramikrådet	  är	  kritiskt	  till	  att	  man	  gjort	  denna	  modifiering	  och	  på	  
det	  sätt	  man	  vill	  göra	  gällande	  att	  dessa	  tester	  skulle	  vara	  mer	  
verifierande	  än	  de	  tester	  som	  gjorts	  i	  samband	  med	  godkännandet	  av	  
systemen	  över	  tid.	  

-‐ I	  projektet	  har	  man	  använt	  monteringsplattor	  för	  de	  brunnar	  som	  
installerats	  i	  provkassarna,	  vilket	  är	  ett	  avsteg	  från	  ETAG	  022,	  och	  inte	  
fungerar	  i	  provmiljön.	  

-‐ Vidare	  har	  man	  från	  en	  brunnsleverantör	  valt	  att	  använda	  en	  brunnstyp	  
som	  inte	  är	  vedertagen	  på	  svenska	  marknaden.	  

-‐ Dessutom	  har	  man	  i	  projektet	  ställt	  krav	  på	  att	  systemet	  skall	  torka	  max	  
7	  dygn	  innan	  vattenbelastning	  av	  testkroppen,	  vilket	  inte	  finns	  preciserat	  
i	  ETAG	  022,	  som	  legat	  till	  grund	  för	  godkännande	  av	  systemen.	  	  



	   	   	  

-‐ Sett	  till	  antalet	  reklamationer,	  eller	  anmälningar,	  som	  idag	  är	  kända	  av	  
branschen	  eller	  försäkringsbolagen,	  finns	  det	  inget	  som	  avspeglar	  de	  
resultat	  som	  kommer	  fram	  i	  det	  aktuella	  testet.	  

-‐ Länsförsäkringar	  har	  inte	  uppvisat	  någon	  skadestatistik	  som	  ligger	  i	  nivå	  
med	  de	  skador	  som	  hävdas	  i	  testet.	  

-‐ Byggkeramikrådet	  hade,	  inför	  att	  testet	  påbörjades,	  fått	  löfte	  om	  att	  få	  
information	  om	  hur	  testet	  skulle	  utföras.	  Detta	  löfte	  drogs	  tillbaka.	  Det	  
hade	  varit	  naturligt	  att	  ta	  del	  av	  Byggkeramikrådets	  synpunkter	  redan	  
innan	  testen	  inleddes.	  

-‐ Några	  av	  de	  leverantörer,	  vars	  produkter	  användes	  i	  testet,	  fick	  inte	  
möjlighet	  att	  övervaka	  att	  monteringen	  skedde	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  
Länsförsäkringar	  kan	  alltså	  inte	  med	  säkerhet	  hävda	  att	  monteringarna	  
genomgående	  skett	  på	  ett	  kvalitetssäkrat	  sätt.	  

Trots	  den	  omfattande	  kritik	  som	  Byggkeramikrådet	  har	  på	  Länsförsäkringar	  
beställda	  test	  kommer	  man	  att	  ytterst	  noggrant	  analysera	  resultatet	  för	  att	  se	  
om	  det	  finns	  anledning	  till	  att	  ytterligare	  höja	  branschens	  kvalitetskrav.	  Om	  det	  
krävs	  kommer	  BKR	  att	  säkerställa	  att	  eventuella	  kvalitetsförbättringar	  också	  
genomförs.	  
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