
 

1	  
	  

	  
	  
Riskbedömning	  av	  kokande	  kranar	  

	  

Finn Nilson, Ragnar Andersson (red.) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Centrum	  för	  personsäkerhet	  	  

	  

	  

	   	  



 

2	  
	  

Innehållsförteckning	  

 

Förord       

      

 
 
Sid 3 

Samlad bedömning  

Finn Nilson, Ragnar Andersson 

 

Underlag för riskbedömningen 

Brännskador till följd av hett vatten och vattenånga  

Jan Schyllander 

Bedömning av skadekonsekvenser av hett vatten/ånga på hud 

Fredrik Huss 

RAG - Risk Assessment Guideline for consumer products 

Jonas Eriksson  

Grovanalys och RAG-analys av Quooker och Grohe kokande kranar 

Urban Mikaelsson 

Bilagor 

 

 

Sid 4 

 

 

 

Sid 9 

 

Sid 13 

 

Sid 18 

 

Sid 20 

 

Sid 55 

	  

	  

	  

	  



 

3	  
	  

Förord	  

Boverket uppdrog hösten 2012 åt Centrum för Personsäkerhet (CFPS) vid Karlstads 
universitet att utföra en riskanalys av vattenkranar för kokande vatten. Uppdraget grundades i 
en förfrågan till Boverket gällande vilka krav som gäller eller bör gälla vid fast montering av 
vattenkranar för kokande vatten som inte är tillåtna i bostadskök enligt nuvarande regler. För 
att underlätta besvarandet av denna förfrågan behövdes ett underlag för bedömning av 
riskerna med en sådan produkt i bostäder samt vilka säkerhetskrav som bör ställas. 

Riskanalysen skulle inkludera en bedömning av riskerna för olika utsatta grupper, en 
bedömning av vilka säkerhetskrav som bör ställas på produkten, installationen samt 
information till konsumenten och användaren. Riskerna med tappkranar med kokande vatten 
skulle ställas mot de i dag vedertagna alternativen, dvs. vattenkokare eller kokning av vatten 
på spisen. Slutligen skulle en jämförelse göras mellan kranar där tappkranen enbart är för 
kokande vatten och de kranar som är kombinerade kokande/kall/varm i samma kran. 

För att genomföra uppdraget har en riskanalys genomförts enligt RAG (Risk Assessment 
Guidelines), en vedertagen metod inom EU för att analysera personskaderiskerna med 
konsumentprodukter. För att ytterligare förstärka analysen har en referensgrupp bildats. 
Deltagarna i denna grupp har utifrån egna perspektiv bidragit med viktigt kunskap som 
förstärkt analysen. Av denna anledning inleds detta dokument med en samlad bedömning 
grundad i referenspersonernas underlag som också är inkluderade i rapporten. För den 
samlade bedömningen svarar dock författarna till avsnittet själva. 

Underlagen har skrivits av Urban Mikaelsson (arbetsmiljöingenjör), Fredrik Huss (docent 
och överläkare, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala), Jan Schyllander 
(utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Jonas Eriksson (utredare 
produktsäkerhet vid Konsumentverket), Finn Nilson (adjunkt i riskhantering på Karlstads 
universitet och medarbetare inom CFPS) samt Ragnar Andersson (professor i riskhantering 
vid Karlstads universitet och projektledare för CFPS). 

/Redaktörerna 

	  

	  

	  

	   	  



 

4	  
	  

Samlad	  bedömning	  

Finn	  Nilson	  &	  Ragnar	  Andersson	  

Bakgrund	  

Dödliga skållningsskador är i Sverige relativt ovanliga, sett över hela befolkningen, med 
enbart två dödsfall under den senaste 10-års perioden (DOR, 2012-11-07). Däremot är de 
betydligt vanligare bland icke dödliga skador. Särskilt små barn (0-2 år) är kraftigt 
överrepresenterade i statistiken (Tabell 1). Att notera är att 0-2 åringarna representerar ca 3,5 
% av befolkningen. Bland de skållningsskadade utgör 0-2 åringarna hela 44 %. 

Tabell 1. Skållnings- och brännskador enligt patientregistret 2010 (PAR 2012-11-07) 

 0-2 år alla åldrar 
ICD kod Pojkar  Flickor Män Kvinnor 
X10 (kontakt med 
het dryck, föda, fett 
eller matolja) 

66 41 129 91 

X11 (kontakt med 
hett kranvatten) 

10 4 41 12 

X12 (kontakt med 
andra heta vätskor) 

53 27 112 75 

Årligen uppsöker ca 200-300 barn mellan 0-1 år och 900 barn mellan ett och tre år 
akutmottagningar med skador efter kontakt med heta vätskor, heta föremål och öppen eld. 
Drygt 40 procent av dessa skador är orsakade av skållning av heta vätskor efter att de kommit 
åt exempelvis kaffe/tekoppar eller kokkärl (1).  

Carlsson et al (2006) visade i en studie från Malmö att inte bara barn 0-2 år och pojkar var 
överrepresenterade utan också barn till utlandsfödda föräldrar. Orsaken till skållningsskadorna 
var i de flesta fall antingen att barnet kommit åt ett kokkärl på spisen eller att föräldern spillt 
het vätska på barnet (2). Internationellt är skadebilden något annorlunda med betydligt fler 
skållningsskador pga varmvatten i exempelvis badkar. Då svensk lagstiftning inte tillåter en 
kranvattentemperatur på mer än 65 grader är dessa typer av skador ovanliga i Sverige. Detta 
trots att det räcker med c:a en sekunds exponering för 65 gradigt vatten för att ådra sig tredje 
gradens brännskador (3). Internationellt är skållningsskador bland små barn orsakade av 
vattenkokare ett stort problem; en majoritet av skållningsskadorna pga vattenkokare sker när 
barn drar i den elektriska sladden (75 %) eller att vattenkokaren på annat sätt faller över 
barnet (16 %) så att barnet får hett vatten över sig (4).  
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”Kokande kranar” ger kokande vatten från en behållare under diskbänken, antingen ur en 
särskild kran eller ur en kombinerad kran med kallt/varmt och kokande vatten. Vredet som 
produkten har är enligt tillverkaren barnsäkert och bygger på en liknande mekanik som andra 
barnsäkra vred.  

Istället för en homogen ström av vatten kommer det kokande vattnet ut som en spray. Enligt 
den ena tillverkarens egna uppgifter är temperaturen i sprayen 90 grader 10-15 cm under 
kranens mynning. Tillverkaren menar också att den maximala exponeringstiden för denna 
värme blir 0,2 sek med argumentet att det tar individen 0,2 sek att reagera och dra bort sin 
hand. I och med att vattnet kommer i sprayform samt har ett maximalt flöde på 4 liter/min 
beräknar tillverkaren att 13 ml hett vatten kan exponera huden under denna tid.  

Genom att introducera en ny hetvattenskälla i köksmiljön, utöver befintliga vattenkokare och 
kokkärl på spis, finns en risk att fler skållningsskador kommer att ske bland små barn, men 
också en möjlighet att färre skador uppkommer genom att en eventuellt säkrare produkt 
används istället för mindre säkra sätt att värma vatten. Genom att introducera en fast, mer 
omfattande teknisk installation för att koka vatten introduceras också möjligheten av 
tillkommande risker för skador som sammanhänger med konstruktionens övriga delar samt 
dess installation och skötsel. För att analysera dessa två aspekter har två skilda analyser 
genomförts; en teknisk grovanalys och en konsumentriskbedömning.  

Metod	  

Den tekniska grovanalysen har genomförts av en riskanalytiker med erfarenhet från 
värmeinstallationer och liknande. Analysen har inkluderat en genomgång av produkternas 
delar, manualer och instruktioner för att hitta brister och potentiella tekniska risker som i 
förlängningen kan leda till personskador. 

Konsumentriskbedömningen utgår från produktsäkerhetsdirektivet och använder sig av EUs 
rekommenderade riskanalysmetod RAG (Risk Assessment Guidelines). Denna metod utgår 
från fingerade händelser och omfattar bedömningar av dels sannolikheten för, dels 
konsekvensen av, dessa händelser. Även denna metod är grov och ger visst utrymme för 
subjektivitet, men anses ändå lämpa sig väl för att jämföra olycksscenarios med varandra för 
att hitta den situation som är mest riskabel. I detta fall handlar det om att bedöma 
skaderiskerna med kokande kran jämfört med kokande av vatten på spis eller med 
vattenkokare. 

Resultat	  

Riskgrupper	  
Som framgår av det statistiska underlaget (Schyllander) är barn mellan 0-4, och i synnerhet 
mellan 0-2, kraftigt överrepresenterade. Trots försämrad känsel, syn, m.m. är äldre personer 
snarare underrepresenterade. En annan grupp som kan tänkas vara mer utsatt är 
funktionshindrade. Då de svenska skaderegistren inte klassificerar utifrån funktionsförmåga är 
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det inte möjligt att avgöra om denna grupp är särskilt utsatt eller inte. Sett ur hela 
befolkningen är dock små barn den absolut mest utsatta gruppen vilket innebär att det är mot 
denna grupp som preventiva åtgärder i första hand bör fokuseras.  

Orsaken till denna utsatthet är, enligt det medicinska expertutlåtandet (Huss), dels en mognad 
av hjärnan i att förstå och uppfatta risker men också fysiologiska skillnader vid skadetillfället. 
Yngre barns nervsystem är inte fullt utvecklade vilket gör att det tar längre tid för 
smärtimpulsen att initiera en undandragning av handen/armen jämfört med vuxna. Dessutom 
har barn tunnare hud och skadas därför vid lägre temperaturer och/eller får djupare skador än 
vuxna. 	  

De	  möjliga	  skadornas	  allvarlighet	  och	  sannolikhet	  
Risken beräknas enligt den tillämpade metoden (RAG) som sannolikhet gånger konsekvens, 
dvs skadans allvarlighet. Att bedöma en potentiell skadas allvarlighet och sannolikhet kan i 
många fall göras baserad på känd statistik. När det gäller allvarlighetsgrad är detta möjligt 
även med en ny produkt då de energier och krafter som orsakar skador är fysikaliskt 
bestämbara. Sannolikheter är däremot betydligt svårare att uppskatta eftersom dessa bedöms 
på ibland ganska vaga grunder (se underlag från Jonas Eriksson). Vi anser därför i detta fall 
att sannolikhetsbedömningarna bör underordnas den potentiella skadans allvarlighetsgrad. Ju 
allvarligare skada, desto lättare väger sannolikhetsfaktorn i vågskålen. 

Enligt konsumentriskbedömningen representerar en skada som klassas som en allvarlig 
personskada (andra eller tredje gradens brännskada på mer än 35 % av kroppsytan) en hög 
risk redan vid en sannolikhet på 1/100 000. På motsvarande sätt klassas en andra gradens 
brännskada på 16-35 % av kroppsytan eller en tredje gradens upp till 35 % av kroppsytan som 
en måttlig personskada i allvarlighet. Då räcker en sannolikhet på 1/10 000 för att uppnå en 
hög risk.  

För att uppnå en tredje gradens brännskada på ett barn räcker 0,1 sekunds exponering för 
kokande vatten. Energiinnehållet i vattenspray är visserligen lägre än i homogent vatten, men 
å andra sidan bedöms små barn enligt det medicinska utlåtandet ha längre reaktionstid än 
vuxna. Detta innebär alltså att samtliga risker med kokande vatten i relation till små barn bör 
utgå från minst graden ”måttlig personskada” i allvarlighet vilket gör att sannolikheten 
behöver bedömas som mycket låg (<1/10 000) för att inte den resulterande risken ska 
bedömas som hög. 

Teknisk	  grovanalys	  

Den tekniska grovanalysen visar på ett antal gemensamma tekniska problem med samtliga 
kokande kranar som undersöks. Monterings- och underhållsanvisningar är generellt bristande 
och kan leda till allvarliga skador på både person och egendom under produktens livslängd.  

Utifrån ett personsäkerhetsperspektiv ses framförallt problem med de barnsäkra vreden. Trots 
två lite olika konstruktioner av barnsäkravredet är det stor risk att barn lär sig att öppna vredet 
efter att de visats hur det fungerar. På grund av utformningen av vreden är det hög sannolikhet 
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att barnet använder sig av båda händerna för att öppna vredet och därmed har ena armen 
under vattenstrålen när hett vatten kommer ur kranen.  

Konsumentriskbedömning	  

I jämförelse med vattenkokare och kastrull är den vattenmängd som potentiellt kan skada 
individen betydligt mindre med en kokande kran. För att en skållningsskada ska ske krävs att 
individen har sin hand/arm under kranen när vattnet sätts på, alternativt för in den medan 
vattnet strömmar ut. I och med att det kokande vattnet fångas in av diskhon och rinner undan 
minskas exponeringen jämfört med en fallande kastrull eller vattenkokare med kokande 
vatten.   

Diskussion	  

Den sammanfattande riskbedömningen av konceptet kokande kranar är att risken sannolikt 
inte är förhöjd jämfört med de idag vedertagna alternativen. Snarare kan kranarna visa sig 
vara säkrare jämfört med att koka vatten på spis eller med vattenkokare. Dock finns ett antal 
tekniska problem med de kranar som testats som gör att man ändå i dagsläget måste ställa sig 
tveksam till konstruktionen.	  

Ett ytterligare problem med de testade kranarna är de krav som ställs på 
monteringsbehörighet, instruktioner för montering och manualer för underhåll. I och med de 
potentiella risker som finns med tryckkärl finns det inom detta område ett stort 
förbättringsbehov. Ett antal förslag och rekommendationer finns på sid 51 för att ytterligare 
undersöka dessa aspekter samt förbättra säkerheten. 	  

I och med att produkten finns och används i miljöer där barn vistas finns en risk att barn lär 
sig hur de ska använda kranen genom att observera föräldrar. Detta ställer betydligt högre 
krav jämfört med exempelvis barnsäkra förpackningar som i regel används mer sällan och 
också kan förvaras utom räckhåll för barn. En rekommendation är att konstruktionen av det 
barnsäkra vredet ses över för att omöjliggöra att små barn kan använda kranen. 

Konklusion	  

Skållningsskador är koncentrerade till små barn i Sverige. Vissa typer av skållningsskador, 
t.ex. skållning i badkar, är ovanliga jämfört med andra länder på grund av det regelverk som 
kontrollerar max-temperaturer vid tappställen i bostäder. Istället sker skållningsskador i 
mycket större grad i köksmiljöer, framförallt med kastruller på spisar. Alla försök att minska 
dessa skador bör främjas, dock inte med risk för nya och ökade skador.  

Vår samlade bedömning utifrån RAG-analysen är att risken med den kokande kranen måste 
kategoriseras som hög. Detta grundas i möjligheten av en tredjegradens brännskada på 
hand/arm med en sannolikhet som inte kan anses försumbar. Samtidigt måste vi konstatera att 
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kokande kranar mycket väl kan vara ett säkrare alternativ för kokning av vatten än de 
vedertagna alternativen utifrån ett personsäkerhetsperspektiv. Detta ställer dock krav på 
regelverk och kontroll. Dessa inkluderar, men begränsas inte till, en översyn av de barnsäkra 
vreden; säkerhets-, monterings- och underhållsinformation, samt krav på komponentkvalitet. 

Som slutlig punkt vill särskilt betona vikten av att bibehålla kraven på en maximal temperatur 
vid reguljära tappställen på 65 grader för att inte möjliggöra en ökad risk för skållningsskador 
bland barn i andra miljöer i bostaden.  

Referenser	  

(1) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Barns och ungas säkerhet. Karlstad: 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap; 2011. 

(2) Carlsson A, Uden G, Hakansson A, Karlsson ED. Burn injuries in small children, a 
population-based study in Sweden. J Clin Nurs 2006 Feb;15(2):129-134. 

(3) Katcher ML. Tap water scald prevention: it's time for a worldwide effort. Inj Prev 1998 
Sep;4(3):167-168. 

(4) Holmes WJ, Keane B, Rode H. The severity of kettle burns and the dangers of the 
dangling cord. Burns 2012 May;38(3):453-458. 

(5) Henriques FC, Moritz AR. Studies of Thermal Injury: I. The Conduction of Heat to and 
through Skin and the Temperatures Attained Therein. A Theoretical and an Experimental 
Investigation. Am J Pathol 1947 Jul;23(4):530-549. 
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Underlag	  för	  riskbedömningen	  
	  

Brännskador	  till	  följd	  av	  hett	  vatten	  och	  
vattenånga	  
Jan Schyllander 

Varje år behöver 1 200 – 1 300 personer uppsöka ett akutsjukhus till följd av skållningsskador 
av hett vatten. Härtill kommer ca 150 personer som skadas av vattenånga. De flesta är små 
barn mellan ett och två år och det är fler kvinnor än män som erhåller den här typen av 
skador. Se också figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Andel skållningsskadade i procent efter ålder och kön. Källa: IDB Sverige 2008-2010, 
Socialstyrelsen.  

Den i särklass vanligaste inblandade produkten är kokkärl av olika slag med drygt 30 procent 
av skadehändelserna. Människor bränner sig själva eller andra då de tappar ur vatten, 
pastavatten, potatisvatten mm ur kokkärl. Den näst vanligaste produkten är koppar och 
muggar (11 procent). Människor stjälper omkull koppar, drar ner koppar från bord eller helt 
enkelt spiller vatten från koppar. Människor bränner sig också då de tömmer vattenkokare 
(nio procent). På fjärde plats kommer skador på tappvatten följt av termosar mm. 
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De flesta (76 %) av de här skållningsskadorna blir behandlade på akutmottagningen och 
hemskickade. Men 18 procent blir inlagda på sjukhuset för fortsatt vård och sju procent blir 
remitterade till annan klinik. Medelvårdtiden år 2011 var 5,2 dygn. Som framgår av 
nedanstående figur 2 har antalet patienter som lagts in på sjukhus varit relativt stabilt de sista 
15 åren. Möjligen syns en marginell minskning hos dem som fått kokhett vatten från kokkärl 
över sig. Det är fler män än kvinnor som får så svåra skador att de behöver läggas in på 
sjukhus. 

  

Figur 2. Antal slutenvårdade personer under tiden 1997 – 2011 efter kontakt med vatten. Källa: 
Patientregistret, Socialstyrelsen.  

Det är i första hand de övre extremiteterna (händer och underarmar) som skadas följt av de 
nedre extremiteterna (lår och fötter). Se vidare i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Procentuell fördelning efter skållningsskadad kroppsdel. Källa: IDB Sverige, 2008-2010, 
Socialstyrelsen.  

SKADAD KROPPSDEL ANDEL I 
PROCENT 

Övre extremiteter 36 
Nedre extremiteter 32 
Buk 12 
Bröstkorg 8 
Huvud 8 
Annat/ospecificerat 4 

Det inträffar något fler skador under helgerna (lördag, söndag) och den i särklass vanligaste 
skadeplatsen är kök.   
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Figur 3. Antal slutenvårdade personer år 2011 till följd av kontakt med het dryck, föda, fett, matolja, 
kranvatten eller andra heta vätskor efter åldersklass. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.  

Barn	  och	  hett	  vatten/ånga	  

Av de 1 200 – 1 300 personerna som varje år behöver uppsöka ett akutsjukhus till följd av 
skållningsskador av hett vatten är 30 procent under fem år. Det betyder ungefär 350 barn (0-4 
år) om året eller ett barn om dagen. Flest skador drabbar ett åringarna. Det i särklass 
vanligaste händelseförloppet för de här barnen är att de får en kopp kaffe eller te över sig 
(nästan 60 %). I det näst vanligaste händelseförloppet är kokkärl inblandade (20 %). 
Termosar, vattenkokare och kaffemaskiner är inblandade i ungefär lika många olyckor (5 % 
vardera).  

 

Figur 4. Andel skållningsskadade barn (0 – 17 år) efter ålder. Källa: IDB Sverige, 2008-2010, 
Socialstyrelsen. 
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Figur 5. Skålningsskadade barn (0-4 år) efter orsakande produkt. Källa: IDB Sverige, 2008-2010, 
Socialstyrelsen. 

Diskussion.  

Den i särklass vanligaste händelsetypen där barn får en kopp kaffe eller te över sig kommer 
knappast att påverkas genom ett eventuellt införande av kranar med kokande vatten. Däremot 
kan användningen av vattenkokare minska. Möjligen minskar även nyttan med termosar. Om 
man vill skynda på uppkokning av mat som potatis och pasta fyller man lämpligen kokkärlet 
med kokande vatten från kranen för att därefter fortsätta matlagningen på vanligt sätt. Ett 
sådant tillvägagångssätt minskar tiden med kokkärl på spisen och därmed risken för olyckor. 
Under förutsättning att ett införande av kranar med kokande vatten medför att användningen 
av vattenkokare och termosar minskar och att tiden med kokande vatten/mat i kokkärl på 
spisen minskas så finns en potential till en riskminskning. Till denna riskminskning skall då 
den riskökning som dessa kranar ger kopplas.  
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Bedömning	  av	  skadekonsekvenser	  av	  hett	  
vatten/ånga	  på	  hud	  
Fredrik Huss 

Primär	  frågeställning:	  

Kan olika typer av hetvattenkällor i hemmet betraktas som säkrare än andra. 

Brännskador	  

Kroppen strävar efter homeostas, dvs en väsentligen konstant miljö där kroppens olika 
funktioner fungerar väl. Bland annat för detta fungerar huden som värmeväxlare. Om 
kroppstemperaturen är för hög försöker kroppen, genom bl.a. huden skapa förutsättningar för 
att kyla ned kroppen och motsatt om kroppstemperaturen är för låg. Huden i sig försöker 
också bibehålla homeostas genom att om den blir utsatt för värme öka avkylningen av huden 
genom reglering av bl.a. blodflödet i huden, samt motsatt om den blir utsatt för kyla. 

Kroppens proteiner (äggviteämnen) börjar denatureras (förstöras) vid en temperatur om 42-
44°C. När hudens temperatur når 42-44°C utvecklar sig således en termisk skada i huden 
(brännskada). 

En kortvarig kontakt med hög värme kan kompenseras genom en ökad avkylning i huden och 
ingen skada behöver uppstå. Om värmen kommer mycket hastigt på huden hinner inte 
mekanismerna med och en skada kan uppstå. Likaledes om temperaturen är tillräckligt hög 
eller värmekontakten är så långdragen att nedkylningsmekanismen inte klarar/hinner med att 
kyla ner huden tillräckligt kan skada uppstå även vid förhållandevis låga temperaturer. (se 
figur) 
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Brännskador kan uppstå genom olika mekanismer men de har alla gemensamt att huden har 
upphettats till skadliga temperaturer och vävnaden därmed skadats eller dött. 

Brännskador graderas utifrån vilka anatomiska strukturer som skadats: 

• Ytlig brännskada (1:a graden)– endast epitelet (ytterhuden) skadat, läker på några 
dagar utan ärr då epitelet kan regenereras (återbildas). 

• Ytlig dermal skada (ytlig delhudsskada, 2:a graden) – epitelet liksom ytliga delar av 
dermis (läderhuden) skadat. Läker med adekvat sårvård inom c:a 14 dagar utan ärr. 

• Djup dermal skada (djup delhudsskada, 2:a graden) – epitelet liksom även djupare 
delar av dermis skadat. Läker oftast inte utan kirurgisk åtgärd. Dermis kan ej 
regenerera utan läker med ärrbildning. 

• Fullhudsskada (3:e graden) – hudens samtliga lager skadade – endast mycket små ytor 
kan spontanläka, övriga kräver kirurgisk åtgärd. 

C:a 36000 vårdkontakter sker årligen i Sverige pga brännskada (Åkerlund et al.). 
Skållningsbrännskador är den vanligaste brännskadeorsaken bland barn <4 år. Även om 
epidemiologin inte är fullständigt utredd uppskattas det till att c:a 200 barn <4 år 
sjukhusvårdas varje år i Sverige pga skållningsskada. Även äldre barn och vuxna drabbas av 
skållningsskador som kräver sjukhusvård samt ytterligare ett stort antal patienter vårdas 
polikliniskt för skållningsskador. 

Barn och äldre har tunnare/skörare hud varför de skadas vid lägre temperaturer och/eller får 
djupare skador än vuxna. Yngre barns nervsystem är inte heller fullt utvecklade vilket gör att 
det tar längre tid för smärtimpulsen att nå hjärnan och där kopplas om till en signal som drar 
undan handen/armen än för vuxna/äldre vilket i sin tur leder till att de ofta ådrager sig djupare 
skador på en värmekälla (t.ex. het ugnslucka) än vad äldre skulle göra. Det är en vanligt 
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förekommande berättelse från föräldrar som ser sitt barn lägga händerna på ugnsluckan, 
föräldern ser detta och hinner tänka 'satte jag inte på ugnen?' (eftersom barnet står kvar med 
händerna mot glaset), sedan skriker barnet till... 

Hetvattenkällor	  i	  hemmet	  

Ingen het(vatten)källa kan betraktas som säker. Samtliga kan ge upphov till olyckor och 
skador om felaktigt använda eller av misstag. 

Kastrull/spis, vattenkokare, kaffebryggare är dock samtliga välkända hetvattenkällor som 
används dagligen i ett kök. Majoriteten av befolkningen är medvetna om skaderisken vid bruk 
av dessa. Informationskampanjer och skyddsutrustning som kontinuerligt propageras för 
hjälper till att upprätthålla riskmedvetandet och de flesta har ett höjt säkerhetstänk när man 
hanterar dem, ffa när barn finns i närheten. Instruktionsböcker och annan generell information 
specificerar att kastrull/spis, vattenkokare och kaffebryggare skall hanteras med försiktighet 
och med skydd för barn. Olyckor och skador sker ändock kontinuerligt både bland 
snittbefolkningen och bland riskgrupper. 

Gemensamt för konventionella hetvattenkällor är dock att de behöver fyllas med vatten och 
startas för att hetvatten skall skapas (=en medveten och aktiv handling behöver utföras i flera 
steg innan hetvatten finns tillgängligt). Under upphettningsproceduren finns en uppsjö risk-
källor (dra omkull kastrull, stoppa handen i kastrull, vattenkokare tippar/dras ner etc.). Även 
efter avslutad upphettning kan skaderisken kvarstå om kastrull/kokare el dyl lämnas med hett 
vatten i. 

Hetvattenkranar	  

Hetvattenkranar är ett helt nytt inslag i hemmet och säkerhetstänket kring dem i köket är 
knappast rotat i folks medvetande på samma sätt som för mer konventionella hetvattenkällor. 
I marknadsföringen av en hetvattenkrananvänds också dess 'säkerhet' som ett 
försäljningsargument vilket sannolikt riskerar att leda till att man släpper garden ytterligare. 
(Den har ju barnspärr och man kan stoppa handen i strålen utan att skadas). 

I en marknadsföringsfilm visas hur en brukare för händerna upprepade gånger genom strålen 
utan att skadas. Noterbart är dock hur fort han väljer att föra händerna genom strålen. 
Personen är väl medveten om att han kommer att skada sig om han gör det långsammare. 

Alla har nog vid något tillfälle fört fingret genom en ljuslåga utan att skada sig, men vet också 
att om man gör det långsammare kommer man att bränna sig. Man kan göra detsamma med 
en gasolbrännarlåga men ingen skulle kunna tänka sig att använda det som ett argument för 
hur ofarlig en gasolbrännare är. 
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Det anges vidare att ett stort antal kranar monterats/använts i olika länder utan att någon 
rapport inkommit gällande skada eller skadeståndsanspråk. Detta är föga förvånande då det är 
osannolikt att behandlande läkare får kännedom om att det just är en viss typ av hetvattenkran 
som personen skadat sig på, det är ur en vård-aspekt inte heller intressant (och noteras således 
inte) då informationen ’skållningsskada pga hett vatten/ånga’ är det väsentliga, inte om det är 
en Quooker-kran, Electro-Helios spis eller OBH Nordica vattenkokare som orsakat skadan. 
Vad gäller skadeståndskrav så ställer jag mig frågande till hur skadeståndskrav skulle kunna 
formuleras; vem kan jag ställa som skadeståndsskyldig när jag har hällt hett vatten på mig 
själv? 

Att hetvattnet kommer uppblandat med luft/ånga anges göra att det är säkrare än annat hett 
vatten. Problemet kvarstår att temperaturen vida överstiger den som huden kan hantera utan 
att skada uppstår. Utan kännedom om biologiska försök/studier (den inneboende 
värmeenergin i ångan/sprayen kanske är av sådan art att huden lättare kan kyla ned sig än vad 
gäller för homogent hett vatten) kan jag knappast yttra mig i den frågan men 
försiktighetsprincipen måste ändå vidhållas. I slutändan håller strålen en sådan temperatur att 
blanchering av grönsaker eller kokning av te-vatten uppges kunna ske varför man måste ställa 
sig frågande till varför inte huden på motsvarande sätt kommer att skållas. 

Hetvattenkranarna är utrustade med barnspärr. En barnspärr som ett barn inte får upp har nog 
ännu inte sett dagens ljus. När barnet väl får upp spärren är det sannolikt inte på samma sätt 
som en vuxen utan mer troligt med två-handsgrepp och arm/kropp under strålen. 

Uppenbart finns också en sammanblandningsrisk mellan vanliga kökskranen och 
hetvattenkranen där en påverkad (psykiatri, drog, alkohol, annat) person skall dricka vatten 
direkt ur kranen eller liknande. 

Sammanfattning	  

Hetvattenkranar kan sannolikt inte betraktas som säkrare än någon av de mer konventionella, 
ofta redan befintliga, hetvattenkällorna i ett hem. 

Uppenbara risker för skållningsskador föreligger även om man inte med säkerhet kan säga att 
de skulle vara större för hetvattenkranar än för de mer konventionella hetvattenkällorna. 

Ur en säkerhetsaspekt måste man dock ställa sig frågande till om ytterligare en hetvattenkälla 
bör introduceras i de svenska hemmen. Hetvattenkranen kan förvisso till stor del kanske 
ersätta en eller flera av konventionella hetvattenkällor men det uppfattas som mer troligt att 
resultatet blir att ytterligare en hetvattenkälla adderas till de redan befintliga med därmed 
förhöjd skaderisk. 
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RAG	  -‐	  Risk	  Assessment	  Guideline	  for	  
consumer	  products	  
Jonas Eriksson 

EU har ett gemensamt system för snabbt informationsutbyte om åtgärder som vidtagits för 
produkter vilka utgör en allvarlig risk. Systemet kallas RAPEX och en vägledning för 
systemet finns i EU-kommissionens beslut 2010/15/EU. Vägledningen innehåller bland annat 
en modell för riskvärdering av konsumentprodukter, som ibland kallas RAG (Risk 
Assessment Guideline for consumer products). 

Modellen används för att kvantifiera risken för att ett (icke specifikt) exemplar av en produkt 
ska orsaka en personskada under produktens förväntade livslängd. En riskvärdering enlig 
RAG inleds med att relevanta skadescenarier tas fram. Varje scenario analyseras sedan 
separat. I ett först steg i analysen av ett scenario klassas den förväntade skadan med hjälp av 
ett tabellverk. Därefter ska händelseförloppet som förväntas leda fram till skadan beskrivas i 
form av delhändelser. Varje delhändelse tilldelas en sannolikhet. Sannolikheterna från 
delhändelserna multipliceras med varandra och resultatet utgör en skattning av den totala 
sannolikheten för att ett exemplar av produkten orsakar den förväntade skadan. Den skattade 
totala sannolikheten kombineras med skadans allvarlighetsgrad i en riskmatris och utdata blir 
en risknivå (med fyra steg; låg, medelhög, hög och allvarlig). Samtliga scenarier analyseras 
och produkten ges den högsta risknivå som uppnåtts. Man bör göra en känslighetsanalys 
utifrån osäkerhet i indata. 

Metodens kanske största fördel är att den skapar en transparens där de som analyserar risken 
med en produkt tvingas tänka igenom och redovisa vilka steg som är nödvändiga för att en 
skada ska ske. Även metodens system för klassning av en skadas allvarlighetsgrad är 
uppskattad. RAG:s skadeklassning har nyligen börjat användas av Australiensiska 
myndigheter [1], fast då i kombination med en nomograf. 

Den främsta nackdelen med metoden är troligen att den bygger på numeriska 
sannolikhetsskattningar som inte kombineras med någon form av klassning av skattningens 
kvalitet. Normalt finns inte de ekonomiska eller praktiska förutsättningarna för att skapa 
indata (sannolikhetsskattningar) baserade på vetenskapliga studier, statistik eller andra bevis, 
utan man är ofta hänvisad till enkla erfarenhetsmässiga bedömningar. Även om de numeriska 
resultaten kan utgöra en bra skattningar, ger de ett intryck av en precision som kanske inte 
finns.  

Användandet av en produkt kan betraktas som en ström av händelser. Varje riskscenario har 
en initierande händelse. För att skattningen av den totala sannolikheten ska kunna beräknas 
exakt bara genom att multiplicera delhändelsernas sannolikheter, krävs att den initierande 
händelsen bara kan inträffa en gång under det tidsintervall man studerar, se [2]. Denna 
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metodik används dock även i andra fall, men då som en approximation. Undertecknad har 
noterat att skattningar med RAG där den initierande händelsen är kopplad till en mycket hög 
sannolikhet ger tveksamma resultat och rekommenderar därför att den initierande händelsen 
väljs så att sannolikheten för denna är relativt låg.    

Referenser	  

[1] ACCC Freedom of Information Website (2013-02-19). http://foi.accc.gov.au/risk-
assessment-nomograph-guidelines 

[2] Rychlik, I & Rydén, J (2006). Probability and Risk Analysis – An introduction for 
Engineers. Berlin: Springer-Verlag, ss. 35-36. 
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Grovanalys	  och	  RAG-‐analys	  av	  Quooker	  
och	  Grohe	  kokande	  kranar	  

Urban Mikaelsson 

Bakgrund	  

Vattenkranar med kokande vatten säljs i Europa och finns numera att köpa i Sverige. 
Installationen sker i huvudsak i köket antingen som komplement till befintlig kökskran eller 
som en kombinationskran där kokande vatten och varmvatten regleras med två olika vred. För 
att inga barn eller andra med säkerhetsmedveten begränsning (ålder, funktionshinder) inte ska 
skadas är alla kranvred utförda med barnsäker funktion (tryck och vrid eller tryck på knapp 
och vrid).  

Ett antal lagar, förordningar och föreskrifter påverkar möjligheten att idag installera kokande 
kranar i bostäder (bild 1) där den mest uppenbara svårigheten är att den högsta tillåtna 
varmvattentemperatur är 60 oC.   

Lagar,	  förordningar	  och	  föreskrifter	  
Lagar	   Kap/§	   Text	  

BFS	  2011:6	  (BBR19)	   6:621	   För	  att	  minska	  risken	  för	  skållning	  får	  temperaturen	  på	  
tappvarmvattnet	  vara	  högst	  60	  °C	  efter	  tappstället.	  Temperaturen	  på	  
tappvarmvattnet	  får	  dock	  inte	  vara	  högre	  än	  38	  °C	  om	  det	  finns	  
särskild	  risk	  för	  olycksfall.	  Anordningar	  för	  reglering	  av	  
tappvarmvattnet	  ska	  utformas	  så	  att	  risken	  för	  personskador	  genom	  
förväxling	  av	  tappvarm-‐	  och	  tappkallvatten	  begränsas.	  

BFS	  2011:6	  (BBR19)	   8:41,	  
42/-‐	  

Lätt	  åtkomliga	  delar	  av	  värmeinstallationer	  ska	  förses	  med	  skydd	  
mot	  ofrivillig	  beröring,	  om	  de	  har	  så	  hög	  yttemperatur	  att	  de	  vid	  
beröring	  kan	  orsaka	  brännskador.	  

I	  utrymmen	  där	  barn	  kan	  vistas	  ska	  risken	  för	  barnolycksfall	  särskilt	  

beaktas.	  Skydd	  mot	  ofrivillig	  beröring	  bör	  finnas	  om	  yttemperaturen	  
överstiger	  90	  oC.	  

SFS	  2004:451	  

	  

/1	  §	   Denna	  lag	  syftar	  till	  att	  säkerställa	  att	  varor	  och	  tjänster	  som	  
tillhandahålls	  konsumenter	  inte	  orsakar	  skada	  på	  person.	  

Bild	  1.	  Relevanta	  för	  denna	  analys	  lagar,	  förordningar	  och	  föreskrifter	  	  	  

Kokande kranar producerar kokhett vatten, ca 100 gradigt vatten (se bilaga 1).  Det finns olika 
risker med kranarna i sig, bortsett från konsumentens användning av produkten, och beror på 
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produktval av material, underhåll samt vattenkvalitet. Risker kan efterhand uppstå då de kan 
vara inbyggda och visar sig först efter användning (frekvens och tid).  

Trycksatta kärl och ledningar med kopplingar/skarvar är beroende av toleranskvalitet på 
materialets tjocklek och kvalitén på packningsmaterialet och tätande ytor i förbandet. De olika 
delarnas tillverkning och spårbarhet för CE-märkningen är särskilt viktigt. Är delarna 
sammansatta inom samma fabrik/tillverkare kan det vara en fördel för tillverkningskvalitet 
och kontroll. Olika tillverkare med delkomponenter som slutmonteras och kontrolleras av 
”tillverkaren” som utfärdar CE-intyget är beroende av ett kvalitetssäkrat kontrollprogram med 
dokumentation av alla olika ingående delar och slutprovningen av systemet. Om delar byts ut 
från underleverantörer (t.ex. pressade priser som upphandlas inför avtalsperiod) kan detta 
också innebära risker då okänd kvalitet kan visa sig genom läckage eller andra brister efter 
okänd tid. Kontroll av alla ingående utbytbara delar, som säkerhetsventil och packningar, 
måste regelbundet utföras.  

Utmattning, sprickor och korrosion av material med nedsatt säkerhetsfunktion sker 
kontinuerligt och påverkas av materialvalet, vattnets kemiska sammansättning och det 
underhåll som utförs. I tekniska riskbedömningen finns det alltså en mängd faktorer att 
identifiera. Bland annat finns särskilda områden som är utsatta för kalk och kräver ytterligare 
underhåll och noggrann kontroll av utrustningen (bild 2).  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  2.	  Föroreningar	  där	  kalkningsproblematik	  är	  avgörande	  avgörs	  av	  var	  i	  landet	  man	  bor.	  Hårt	  vatten	  
(större	  mängder	  av	  kalcium	  och	  magnesiumkarbonat)	  finns	  särskilt	  där	  kalkhaltiga	  bergarter	  påverkar	  
grundvattnet.	  
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Risker	  i	  helhet	  för	  tekniska	  system	  

Olika riskperioder kan sammanställas kronologiskt enligt tabell nedan. Dessa baseras på 
kända tekniska risker i system från tillverkning tills de förbrukats. Risknivåerna går från låg 
(grön) medel (gul) till hög (röd) och är en allmän riskvärdering som kan användas för att 
identifiera särskilda tidperioder för teknisk utrustning som kräver särskild detaljerad 
riskanalys (uppskatta), riskbedömning (värdera/åtgärder) och riskhantering (uppföljning av 
genomförda åtgärder och om dessa minskade risken). 

Riskperioder	   Riskfaktorer	   Risknivå	   Kommentar	  
Tillverkning	  

	  

Mänsklig/Teknisk	   Låg*	   	  

	  

	  

Fastställda	  
krav/myndighetskontroll	  

Transport	  

tillverkare/importör	  

Mänsklig/Teknisk	   Låg	   	  

	  

	  

Förpackningskrav	  

Transportkrav	  

	  
Försäljning	   Mänsklig	   Medel	   	  

	  

	  

Missad	  information/råd/	  

Rekommendationer	  

	  
Transport	  egen	   Mänsklig/Teknisk	   Låg	   	   Skyddad	  förpackning	  

	  

	  
Installation	   Mänsklig/Teknisk	   Medel	   	   Alla	  installationspunkter	  

måste	  följas	  noggrant	  
och	  med	  kunskap	  

Användning	   Mänsklig/Teknisk	   Hög/Låg	   	   Erfaren	  användare	  
bekant	  med	  risker	  men	  
kan	  då	  vara	  oförsiktig	  

	  

Tid	   Mänsklig/Teknisk	   Medel	   	  

	  

	  

Slitage/underhåll	  
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Ny	  brukare	   Mänsklig	   Hög	   	   Oerfaren/följer	  inte	  
underhållsinstruktioner	  

	  	  

Avyttring	   Teknisk	   Låg	   	  

	  

	  

Kassation	  

	  

	  

Det finns idag i huvudsak två olika typer av kokande kranar; kranar där tappkranen enbart är 
för kokande vatten och de kranar som är kombinerade kokande/kall/varm i samma kran. I 
denna studie undersöks Grohe Red Duo, Quooker Twin Taps VAQ-E och Quooker Twin 
Taps VAQ. Dessa produkters data ses i nedanstående tabell. 

Data	   Grohe	  Red	  DUO	   Quooker	  VAQ	   Quooker	  VAQ-‐E	  
Effekt	   2,1	  kW	   1,6	  kW	   2,9	  kW	  

Volym	  behållare	   8	  l	   3	  l	   7	  l	  
Drifttryck	   800	  kPa	  8	  bar	   1	  MPa	  (10	  bar)	   800	  kPa	  (8	  bar)	  
Provtryck	   1,6	  MPa	  (16	  bar)	   Inga	  uppgifter	   Inga	  uppgifter	  

Genomflöde	  kokande	  vatten	  
vid	  100	  o	  C	  (begränsning	  

kran?)	  

Ca	  3,7	  l/min	  vid	  3	  
bar	  

Ca	  4	  l/min	  (mail)	   Ca	  4	  l/min	  (mail)	  

Tillgänglig	  volym	  från	  
behållare	  vid	  100	  oC/Tryck	  

vid	  110oC	  

6	  l/min	  /Inga	  
uppgifter	  

Inga	  uppgifter	   Inga	  uppgifter	  

Temperaturinst.	  varmvatten	   35-‐75	  oC	   Standard	  varmvatten	   Standard	  varmvatten	  
Max	  

klorvärde/karbonhalt/pHo	  
100	  mg/l/-‐/-‐	   Inga	  uppgifter	   Inga	  uppgifter	  

 

Ett antal påståenden lyfts fram av tillverkarna utifrån skaderisker och varför kokande kranar, 
enligt tillverkarna, är säkrare jämfört med alternativa sätt att koka vatten;12 

§ Statisk kraninstallation (jämför med vattenkokare som kan tippas) 
§ Säker installation med kokande kran bredvid standardkran 
§ Barnsäkert vred 
§ Handen kan föras in under vattenstrålen utan att brännas pga. 

luft/ånga/hetvattenblandning (ca 4 l/min vilket motsvarar 13 ml på 0.2 sek och man 
utsätts sannolikt inte för detta flöde då man drar bort handen inom 0.2 sek)  

§ Inga skador rapporterade 
§ Inga utbetalningar har skett för skadestånd kopplat till olycksscenarior där kokande 

kranar finns inblandade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  www.quooker.de 

2	  http://www.hotprice.co.uk/quooker-taps,	  
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Produkterna har också testats utifrån olika testmetoder och standarder3; 

Tillverkare	  

Modell	  

Objekt	  

Funktions	  

verifiering	  

	  

Direktiv/Standard	  

	  

Utfärdare	  

Nationella	  
regler	  

Kravuppfyllels
e	  

Grohe	  AG	  

Red	  Duo	  

Kranarmatur	  
(kombinationskran)	  

	  

	  	  

Barnsäker	  
kranvred	  

benämnt	  
hetvattenarma
tur	  kan	  sägas	  
uppfylla	  
funktionen	  
”barnsäkert”	  

ISO	  8317:2003	  

Krav	  och	  testmetod	  
för	  att	  uppfylla	  
försvårande/hindra
nde	  funktion	  att	  
öppna	  av	  barn	  

/EN	  862	  

Ivm	  Institut	  

Ackrediterad	  
enligt	  EN	  45011	  	  	  

	  

Grohe	  AG	  

Red	  Duo	  

Kokare(tryckkärl)	  

Grundläggand
e	  
säkerhetskrav	  
för	  att	  
tryckkärl	  är	  
uppfyllda	  

EN	  60335-‐1:2002	  

EN	  60335-‐2-‐
21:2003	  

EN	  62233:2008	  

KEMA	  

Ackrediterad	  
enligt	  EN	  45011	  	  	  

AFS	  1999:4	  

Quooker	  

Basic	  

Kranarmatur	  (enkel)	  

Barnsäker	  
kranvred	  

benämnt	  
hetvattenarma
tur	  kan	  sägas	  
uppfylla	  
funktionen	  
”barnsäkert”	  

Inga	  uppgifter	  för	  
Basic	  men	  bör	  
motsvara	  

NS-‐EN	  817	  

	  

	  

	  

	  

Quooker	  	  	  

PRO3-‐VAQ	  

Kokare(tryckkärl)	  

Grundläggand
e	  
säkerhetskrav	  
för	  att	  
tryckkärl	  är	  
uppfyllda	  

97/23/EG	  (PED)	  

89/336/EEC	  (EMC)	  

72/23/EEC	  (LVD)	  

EN	  60335/50366*	  

KEMA	  

Ackrediterad	  
enligt	  EN	  45011	  	  	  

ETA	  Danmark	  

VA	  3.23/19167	  

SINTEF	  Norge	  

Produktcert.	  
1388	  

AFS	  1999:4	  
Quooker	  

Twin	  taps	  (Nordic	  
Round	  quooker	  

Barnsäker	  
kranvred	  

benämnt	  

NS-‐EN	  817	   	  

	  

SINTEF	  Norge	  

Produktcertifika
t	  1388	  (Nordic	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Att	  kontrollorgan	  är	  ackrediterat	  betyder	  inte	  att	  företaget	  är	  godkänd	  för	  testmetod	  som	  avses.	  Det	  kan	  
bedömas	  av	  motsvarande	  nationella	  ”Swedac”-‐myndighet	  i	  gällande	  land.	  	  Säkerhetsventilerna	  redovisas	  inte	  
separat	  till	  respektive	  kokare	  (tryckkärl)	  eftersom	  de	  är	  en	  sammansatt	  del	  (maskin)	  av	  systemet	  och	  ingår	  i	  
funktionsverifieringen	  
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tap/mixing	  tap)	  

Kranarmaturer	  (två	  st.)	  	  

hetvattenarma
tur	  kan	  sägas	  
uppfylla	  
funktionen	  
”barnsäkert”	  

Round)	  

Quooker	  	  	  

PRO7-‐VAQ-‐E	  

Kokare	  (tryckkärl)	  

Grundläggand
e	  
säkerhetskrav	  
för	  att	  
tryckkärl	  är	  
uppfyllda	  

97/23/EG	  (PED)	  

89/336/EEC	  (EMC)	  

72/23/EEC	  (LVD)	  

EN	  60335/50366*	  

KEMA	  

Ackrediterad	  
enligt	  EN	  45011	  	  	  

ETA	  Danmark	  

VA	  3.23/19167	  

SINTEF	  Norge	  

Produktcert.	  
1388	  

AFS	  1999:4	  

Syfte	  	  

§ Dokumentera de brister i den tekniska utrustningen som kan påverka personsäkerheten 
och genomföra teknisk riskbedömning. 

§ Beskriva skadescenarior för att fastställa högsta totala risknivån för konsument 
omfattandes kokande kran samt jämförelse med alternativen som vattenkokare och 
kastrull och genomföra riskbedömning enligt produktsäkerhetsdirektivet för 
konsumentvaror. 

Metod	  
I huvudsak kommer två typer av riskanalys genomföras; 

§ Teknisk grovanalys  
§ Riskbedömning enligt produktsäkerhetsdirektivet för konsumenter 

Teknisk	  grovanalys	  

Underlag för den tekniska riskbedömningen är erfarenhetsbedömningar från undercentraler 
och andra VVS-installationer inom energibranschen (fjärrvärme och kraftvärme). 

Relevanta objekt är identifierade enligt nedan: 

1. Packning och tätning  
2. Koppling 
3. Filter 
4. Säkerhetsventil 
5. Blandningsventil (inte medföljande)  
6. Kokaren (tryckbehållaren/varmvattenberedaren)  
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7. Backventil 
8. Rör 

VVS-branschen har tekniska standarder som reglerar utformning, utförande, installation och 
underhåll för de ingående komponenterna. 

Branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag har ”tekniska bestämmelserna vilka 
baseras på erfarenhet, standardisering, statistik, provning, forskning och utveckling och utgör 
fjärrvärmebranschens samlade kunskap och kompetens inom distribution och 
fjärrvärmecentraler. Bestämmelserna bör används vid planering, upphandling och utförande 
av fjärrvärmesystem och omfattar handlingar för komponenter, anvisningar, certifiering och 
garanti. I bestämmelserna framgår funktions- och utförandekrav med målsättningen att få 
god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet”. 

I tekniska bestämmelser finns olika dokument som kan användas som del av vägledning till 
hur en kokande krananläggning kan utföras. Särskild vikt läggs på riskbedömning som avser 
ordinarie drift, tillsyn och underhåll. Se ”Säkerhet i fjärrvärmeanläggningar” 2004:2 under 
följande länk: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Ovriga-
rapporter/Arbetsmiljo/Sakerhet-i-fjarrvarmeanlaggningar/ 

Branschen har även särskilda regler som detaljstyr bland annat kraven från Boverket gällande 
max 60 oC på . Särskilt riskanalys och kvalitetssäkring kan användas som underlag under 
kapitel 4 och 7. Se Svensk Fjärrvärme F:101 Fjärrvärmecentralen - Utförande och installation 
under följande länk: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Rapporter--Dokument/Rapporter_och_Dokument/Tekniska-
bestammelser/Fjarrvarmecentraler/F101-Fjarrvarmecentralen---Utforande-och-installation/ 

Grovanalysen utgår från den uppskattade sannolikheten att en skadehändelse inträffar som 
kombinerat med konsekvensen av skadan värderas till en risknivå som beskrivs från låg, 
medel till hög risk. Riskbedömningen utgår normalt från van användare som i yrkesutövning 
utsätts för olika MTO-risker (människa/teknik/organisation). För att identifiera inneboende 
risker och risker som kan uppstå vid felaktigt underhåll har också avvikelse-/what-if-metod 
använts. Metoderna är uppbyggda på motsvarande sätt och förklaras inte mer ingående. 

I grundtabellen nedan används de olika riskkällorna som är framtagna med riskanalyser av 
användare, arbetsgivare, arbetstagare och övriga kunniga inom området. Generellt används 
kända erfarenheter som grund.  

Kvantitativ och kvalitativ grunddata kan tas med som underlag om det är svårt att uppskatta 
sannolikheten. För att bestämma risken för enskild produkt kan sannolikhetens maximala tid 
(t.ex. 1000 år ner till 1 dag) utgå ifrån produktens livslängd.  
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Åtgärderna ska syfta till att i första hand eliminera, andra hand reducera och i tredje hand 
kontrollera riskerna. Ansvarig med tid samt uppföljning (kontroll) ger riskhanteringsmetodik. 

Riskberäkning	  (R)	  =	  (S)	  x	  (K)	  
Sannolikhet	   Konsekvens	  (vårddagar)	   Riskbedömningsnivå	  

1.	  Osannolik	  1/100	  år	  

2.	  Liten	  sannolikhet	  1/10	  år	  

3.	  Måttlig	  sannolikhet	  1/år	  

4.	  Stor	  sannolikhet	  1/månad	  

5.	  Mycket	  stor	  sannolikhet	  
1/vecka	  

	  

	  

1.	  Ingen	  /lindrig	  personskada	  0	  

2.	  Lindrig	  personskada	  1-‐2	  

3.	  Måttlig	  personskada	  3-‐7	  

4.	  Allvarlig	  personskada	  7-‐28	  

5.	  Mycket	  allvarlig	  skada	  
[men/död]	  	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  	  	  	  	  	  	  	   1-‐3	  
Medelrisk	  	  	   4-‐9	  
Hög	  risk	  	   10-‐25	  

	  

Nr:	   Riskkälla	  
Risknivå	  

Åtgärd	   Ansvarig	  
Klar	  
dat.	  

Kontroll	  

OK?	  L	   M	   H	  

1	  

	  

	  	  

	  

	   	   	   	   	  

För att ge en överblick av de olika riskerna i de detaljerade komponenterna har tabellen ovan 
sammanställts och ändrats utformning. Tekniska risker som inte direkt påverkar person finns 
också dokumenterad.  

Alla ingående komponenter som kan undersökas och är tillgängliga för analys redovisas i 
nedanstående tabell. För att ge en tydligare överblick över de komponenter som ingår och den 
position de sitter i förhållande till konsumenten har uppdelning i huvudsak skett från kokande 
kranens överdel ned till kranvred genom diskbänk vidare till kokaren med tryckkärl och 
resterande berörda delar.  

P	   Objekt	   Kommentar	   Undersökning	   Risk	   R	   Åtgärd	  
P	  

U	  

n	  

k	  

t	  

	  

Del	  

	  

	  

Information	  som	  är	  
intressant	  för	  
bedömning	  

Möjlighet	  att	  
undersöka	  

produkten	  och	  om	  
det	  gjorts,	  

beskrivning	  på	  
tillvägagångssätt	  

	  
LÅG	  (grön)	  

	  
	  
MEDEL	  (gult)	  

	  
	  

HÖG(rött)	  

	  	  
Föreslagna	  

åtgärder	  är	  för	  att	  
eliminera,	  reducera	  
eller	  kontrollera	  

risken.	  

Även	  om	  risken	  är	  
låg	  (grönt)	  ges	  

förslag	  

	  

	  



 

28	  
	  

Konsumentriskbedömning	  enligt	  produktsäkerhetsdirektivet	  	  

Denna riskbedömningsmetod har använts för att jämföra risken med att koka vatten mellan 
kokare, vattenkokare och kastrull.	  

Konsekvensen av skadan har värderats utifrån kända verkningar av hetvattenexponeringar 
mot hud och elektrisk fara (ström, spänning, frekvens) och dess inverkan på kroppen. Svårare 
är det att uppskatta sannolikheterna att olika delhändelser leder till en skada.  

Skadans sannolikhetsgrad har baserats på ett antal kända påståenden;  

§ Utsatt grupp (barn) innebär högre sannolikhet att skadas 
§ Varning (lampa, ljud, text) kan ge lägre sannolikhet att skadas för äldre (kan dock 

innebära att små barn blir nyfikna om lampan blinkar) 
§ Rapporterade olyckor/erfarenhet/test av produkten påverkar ökad eller minskad 

sannolikhet utifrån kvantitativa data 
§ Många delhändelser för att skada ska inträffa ger mindre total sannolikhet 

Skadetyp och kroppsdel 

§ Små barn från 0-7 år varierar i längd, står, sitter och kryper och rör sig med kropp och 
armar. Exponeringen av kroppsytan utgår från bröstkorg och uppåt inklusive armar. 
Tar man hänsyn till exponering mot huvud/ansikte respektive bröstkorg/armar 
påverkas delsannolikheterna och de olika scenariorna utökas. Risknivån kan förändras 
men en känslighetsanalys sker för att avgöra om risken är rimlig 

§ Äldre och personer med nedsatt kognitiv förmåga kan bedömas i tabellerna utifrån att 
byta ut scenariot och delsannolikheterna. Bedömningen är dock att totalrisken för barn 
och de efterverkningar skadan får (posttraumatisk stress) är högre då huden är 
känsligare och smärtreaktionen generellt långsammare.  

Skadans allvarlighet 

Stänk av vattendroppar, sprutande vatten och full kontakt med vattenstråle under kran eller 
vatten i kärl är de olika exponeringarna. Tillsammans med kläder som dels isolerar mot 
vattnet, dels stänger inne och förvärrar djupet på brännskadan bedöms den konsekvens 
exponeringen medför.  

Första gradens brännskada, är en ytlig delhudsbrännskada. Överhuden är skadad. Huden blir 
röd och svider. Andra gradens brännskada är en delhudsbrännskada. Överhud och läderhud är 
skadad. Huden blir röd och svullen med blåsor tillsammans med intensiv smärta. Tredje 
gradens brännskada är en fullhudsbrännskada där alla hudlager är skadade och huden blir 
vit/brun med känselnerver skadade (se tabell nedan).  
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Skadetyp	   Skadans	  konsekvens4	  
	   1	   2	   3	   4	  

Brännskada/	  

skållning	  

1o,	  upp	  till	  100	  %	  
av	  kroppsytan	  

2o,	  <	  6	  %	  av	  
kroppsytan	  

2o,	  6–15	  %	  av	  
kroppsytan	  

2o,	  16–35	  %	  av	  
kroppsytan,	  eller	  

3	  o,	  upp	  till	  35	  %	  
av	  kroppsytan	  

2o	  eller	  3o,	  	  

>	  35	  %	  av	  
kroppsytan	  

	  

Skadetyperna är skållning (brännskada orsakat av vatten), brännskada (kontakt med heta 
ytor), strömgenomgång (påverkan på hjärta och muskler samt inre organ, kan även orsaka 
invärtes brännskada pga. uppvärmning av organ) samt strömstöt (kramp, 
muskelsammandragning)  

Skadetyp	   Skadans	  konsekvens	  
	   1	   2	   3	   4	  

Elektrisk	  stöt	   Se	  ovan	  under	  
brännskador	  

Tillfällig	  kramp	  
eller	  

muskelförlamning	  

	  -‐	   Dödlig	  utgång	  

	  
 

Genom nedanstående riskmatris och risknivå baserat på sannolikheten och konsekvensen  

Sannolikheten	  att	  produkten	  orsakar	  
skada	  vid	  användning/livstid	  

Skadans	  konsekvens	  
1	   2	   3	   4	  

	  	  Hög	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  

>	  50	  %	   H	   A	   A	   A	  
>	  1/10	   M	   A	   A	   A	  
>	  1/100	   M	   A	   A	   A	  
>	  1/1,000	   L	   H	   A	   A	  
>	  1/10,000	   L	   M	   H	   A	  
>	  1/100,000	   L	   L	   M	   H	  
>	  1/1,000,000	   L	   L	   L	   M	  

<	  1/1,000,000	   L	   L	   L	   L	  

En känslighetsanalys utförs för att kontrollera rimligheten i risknivåerna. Genom att ändra 
delsannolikheterna för olika steg, kan totala sannolikheten att ett scenario ska inträffas, 
kontrolleras och jämföras. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  1	  %	  motsvarar	  en	  vuxen	  hand	  inkl.	  fingrar,	  på	  små	  barn	  används	  barnets	  hand	  

A	  –	  Allvarlig	  risk	  	  	  	  	  	  	   M	  –Medelhög	  risk	  

H	  –	  Hög	  risk	   L–	  Låg	  risk	  
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Avgränsning 

El, styrning och tryck för de olika kokarna (tryckkärlen) kan inte bedömas ingående. 
Elsäkerheten enligt RAG bedöms dock. Direktiven för LVD, EMC, PED och de standarder 
som ingår är uppfyllda enligt tillverkarna. Certifikat för dessa är utfärdade från ackrediterade 
kontrollorgan. Mikrovågsugn ingick inte i jämförelse för värma vatten. 

Resultat	  

Teknisk	  grovanalys	  
Grohe Red Duo (bilaga 2) 

P	   Objekt	   Kommentar	   Undersökning	   Risk	   R	   Åtgärd	  
1	   Luftblandare	  kran	   Inte	  påvisat.	  Se	  p.2.	   Nej	   -‐	   	   -‐	  
2	   Kranfilter	  

	  

Benämns	  
”Mousseur”	  

Nej	   Ojämn	  sprutande	  
stråle	  pga.	  kalk	  
eller	  felaktigt	  
montage	  

	   I	  u-‐instruktion	  bör	  
noggrannare	  
montering	  och	  
åtdragning	  visas	  	  	  

3	   Kranisolering	   Inte	  het	  (max	  38	  oC)	  

Varmt	  vatten	  
innanför	  kalla	  
vattnet	  

Nej,	  påstående	  från	  
tillverkaren.	  Värme	  
kamera	  visar	  
kylning.	  Se	  bilaga	  3.	  

Ja,	  om	  kallvatten-‐
tillförsel	  uteblir	  
pga.	  avbrott.	  
Kokare	  ger	  100	  oC	  	  

	   Isolering	  bör	  utgå	  
från	  grundkonst.	  
och	  inte	  vara	  
beroende	  av	  vatten	  

4	   Kontrollampa	  på	  
kran	  

Nej,	  endast	  
märkning	  100	  oC	  

-‐	   Visuell	  indikering	  
saknas	  	  

	   Införa	  motsvarande	  
som	  quooker	  

5	   Kranmobilitet	  

	  

180	  oC	  kl.	  9	  och	  15.	  
Inte	  höj	  och	  
sänkbar	  

Konstruktion	  
upplevs	  stabil	  

Ja,	  om	  munstycke	  
är	  ovan	  hand	  

	   Begränsa	  risk	  med	  
låsning	  i	  fast	  läge	  

6	   Kransäkring	  

	  

Barnsäker	  funktion	  
där	  trycka	  in	  knapp	  
och	  vrid	  krävs.	  
Återgår	  till	  stängt	  
läge	  när	  vred	  
släpps.	  

Testat	  på	  5-‐åring.	  
Tog	  tag	  med	  båda	  
händerna,	  kom	  åt	  
knapp	  och	  öppnade	  
kran.	  Se	  bilaga	  4.	  

Funktion	  inte	  
övertygande.	  Kan	  
öppna	  kran	  vid	  
dubbelfattning	  
pga	  
knappåtkomst	  

	  

	  

	  

	  

Säkerhetsknapps	  
utformning	  vid	  
barns	  
tvåhandsgrepp	  kan	  
ses	  över	  i	  jmf.	  med	  
tryck	  och	  vrid	  

7	   Installation	  
diskbänk	  

Att	  komma	  åt	  
säkerhetsventil	  för	  
funktionsprov	  samt	  
kontroll	  i	  övrigt	  är	  
inte	  helt	  enkelt	  

Ställt	  in	  under	  
diskbänk.	  Påverkas	  
av	  övriga	  faktorer	  
som	  sopor,	  påsar,	  
och	  åtkomst	  	  

Vid	  läckage	  av	  
utrustning	  kan	  
ångbildning	  ske	  
som	  exponerar	  
personer	  i	  närhet	  	  

	   Skyddskåpa	  (som	  
UC	  i	  FV-‐
installation)	  eller	  
liknande	  &	  som	  
samtidigt	  skyddar	  
installationen.	  	  

8	   Säkerhetsventil	  

(Safety	  Unit	  i	  egen	  
förpackning	  med	  
tillhörande	  delar	  
för	  anslutning	  
utom	  
inkommande	  
kallvatten)	  

Avlastar	  kokaren	  
vid	  övertryck.	  Ska	  
provas	  regelbundet	  
1	  ggr/månad	  enligt	  
manual	  på	  tyska	  
som	  bifogas.	  
Instruktions-‐bok	  
står	  2	  ggr/år	  

Manuell	  
funktionsprovning	  

	  

Kalk	  och	  andra	  
avlagringar	  
kombinerat	  med	  
eftersatt	  
underhåll	  orsakar	  
funktionsfel	  i	  
stämplat	  
öppningstryck.	  

	   Säkerställa	  att	  
ventil	  provas.	  Kan	  
göras	  med	  reglering	  
via	  styrning	  där	  
efter	  x	  tid	  stängs	  
kokare	  av.	  För	  start	  
krävs	  att	  man	  läser	  
manual	  för	  motion	  
av	  ventil	  med	  
anvisning	  för	  
återstart.	  
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9	   Kokaren.	  
Tryckbehållare	  
med:	  	  

Styrning	  

Elpatron	  

Filter	  

Termostat	  

CE-‐märkning	  av	  
tillverkaren.	  
Certifierad	  att	  
kravdirektiv	  samt	  
standarder	  uppfylls	  	  

Nej,	  går	  inte	  utan	  
att	  garanti	  upphör.	  
Dokumentation	  
visar	  provning/test	  
är	  utfört	  för	  
motsvarande	  typ	  

	  

Vid	  avlagringar	  
från	  kalk/andra	  
föroreningar	  
samt	  lågt	  pHo	  
påverkar.	  

Märkning	  saknas	  
på	  100o	  
anslutning	  

	   Säkerställa	  att	  
underhåll	  sker	  
enligt	  anvisningar.	  
Märk	  100oC	  på	  
kokarens	  fasta	  
anslutna	  
tryckslangskopplin
g	  (sitter	  i	  mitten)	  

10	   Dränering	  och	  
anslutning	  mot	  
avlopp	  

Kokare	  
tryckavlastar	  via	  
säkerhetventil	  ut	  
via	  plastslang	  mot	  
anslutet	  
plastavlopp	  (PVC	  
max	  70	  oC)	  

Packning	  i	  PVC-‐rör	  
passar	  inte.	  Satt	  fast	  
på	  Safety	  Unit.	  Se	  
bilaga	  5.	  

	  

Läckage	  med	  
vattenskador	  som	  
följd.	  
Kontinuerligt	  
droppande	  pågår	  
vid	  drift	  

	   Kontrollera	  tätning	  
efter	  öppnat	  
säkerhetsventil	  

11	   Packning/	  tätning	   Standard.	  12	  
stycken	  olika	  
packningar.	  
Vattenanslutnings	  
packning	  ingår	  inte.	  

Se	  bilaga	  6.	  

Oskyddade	  (olika	  
material)	  
packningar	  (inga	  
påsar)	  sitter	  fast	  på	  
slangar	  eller	  i	  
kopplingar	  

Skadad	  eller	  
missad	  packning	  
orsakar	  kraftigt	  
vattenläckage	  
(het	  eller	  kall)	  

	   Begränsa	  antal	  
packningar	  med	  
rätt	  anslutningar.	  
Verkar	  vara	  plock	  
från	  flera	  
leverantörer	  

12	   Kopplingar/lödni
ng	  

Standard	   Kontroll	  innanför	  
kokaren.	  Se	  bilaga	  
7.	  

Felaktigt	  montage	  	   	   Fackkunskap.	  OK.	  

13	   Backventil	   Standard	   Nej,	  sitter	  i	  ventil	   Kalk/avlagringar	   	   Rengöring	  
14	   Tryckslang/rör	   Standard	   Ingen	  anmärkning	   Felaktigt	  montage	   	   VVS-‐installatör	  
15	   Manual	   Svenska,	  27	  språk,	  

litet	  format	  och	  
svår	  att	  tyda.	  
Uppfyller	  kraven	  på	  
skötsel,	  drift	  och	  
underhåll	  

Följt	  instruktioner	  
noggrant.	  Punkten,	  
Anslut	  blandaren,	  
1-‐4.	  är	  lätt	  att	  missa	  
för	  rätt	  anslutning	  	  

Montagefel.	  
Tryckslang	  75	  
resp	  100o	  C	  
tryckslang	  kan	  
kopplas	  fel.	  

	  Se	  bilaga	  8.	  

	   Större	  manual	  med	  
endast	  svenska.	  
Svårt	  att	  se	  alla	  
inkopplingars	  
detaljer	  

Quooker Twin Taps/Nordic Round tap med VAQ E	  (bilaga 9)	   	  

P	   Objekt	   Kommentar	   Undersökning	   Risk	   R	   Rekommendation	  
1	   Luftblandare	  

kran	  
Varnar	  innan	  med	  
ljud	  enligt	  hemsida	  

Ingår	  i	  filterdel	   -‐	   	   -‐	  

2	   Kranfilter	   Perlator	  kranfilter	  

Ska	  rengöras	  och	  

avkalkas	  
regelbundet	  enligt	  
instruktion	  

Nej	   Ojämn	  
sprutande	  
stråle	  pga.	  kalk	  
eller	  felaktigt	  
montage	  

	   I	  u-‐instruktion	  bör	  
noggrannare	  
montering	  och	  
åtdragning	  visas	  	  	  

3	   Kranisolering	  	   Isolerad	  enligt	  
manual	  

Nej	   Temperatur	  
vid	  100	  oC?	  

	   Kontrolleras.	  Se	  punkt	  
3	  Grohe.	  

4	   Kontrollampa	  på	  
kran	  

Lyser	  eller	  blinkar	   Kran	  får	  inte	  
vridas	  mer	  än	  180	  
o	  då	  sladd	  kan	  

Sladd	  lossnar	  (i	  
diskbänk	  finns	  
påsar	  m.m.	  

	   Många	  funktioner.	  
När	  kran	  berörs	  eller	  
vatten	  strömmar	  ska	  
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1.	  Kokare	  till	  

2.	  Kranberöring	  

3.	  Inte	  används	  
(några	  ggr/tim)	  

4.	  Används	  

5.	  Kokare	  ej	  i	  drift	  

(felfunkt./blinkar)	  

skadas	   som	  tas	  ut,	  
osv),	  samt	  
elektronik/dio
d	  trasig=>	  lyser	  
inte	  vilket	  
medför	  att	  
funktion	  inte	  
finns.	  	  

lampa	  lysa.	  Övriga	  kan	  
finnas	  vid	  kokarens	  
på	  och	  av	  knapp.	  

5	   Kranmobilitet	   Kan	  vridas	  360o	  
grader	  och	  
höjas/sänkas	  	  

Tryckslang	  för	  
kokande	  vatten	  går	  
direkt	  till	  kokaren.	  	  

Stoppspärr	  i	  
plast	  som	  
hindrar	  att	  
tryckslang	  
sträcks.	  
Munstycke	  är	  
ovan	  hand	  vi	  
öppning	  

	   Begränsa	  kranens	  
munstycke	  med	  
låsning	  i	  fast	  läge	  i	  
sidan	  innan	  kran	  
öppnas	  

6	   Kransäkring	   Barnsäker	  
funktion	  där	  tryck	  
och	  vrid	  krävs.	  
Återgår	  till	  stängt	  
läge	  när	  vred	  
släpps.	  Är	  väldigt	  
”lätt”	  att	  öppna.	  
Inget	  större	  
motstånd.	  

Testat	  på	  5,	  10	  och	  
10	  år.	  Ingen	  
klarade	  inom	  1	  
minut.	  Visat	  en	  
gång.	  10	  åringar	  
klarade	  att	  öppna	  
direkt.	  5	  åring	  
kunde	  öppna	  efter	  
2	  ggr.	  

Efter	  
barnsäkring	  är	  
avaktiverad	  
bör	  motstånd	  i	  
öppnandet	  
vara	  högre	  vid	  
öppnandet	  av	  
kranvredet	  

	   Öka	  motstånd	  i	  vred.	  
Testmetod	  för	  
barnsäker	  funktion	  
testar	  uteslutande	  
säkringsfunktion,	  inte	  
tröghet	  i	  öppnandet.	  

7	   Installation	  
diskbänk	  

Att	  komma	  åt	  
säkerhetsventil	  för	  
funktionsprov	  
samt	  kontroll	  i	  
övrigt	  är	  inte	  helt	  
enkelt	  

Ställt	  in	  under	  
diskbänk.	  Påverkas	  
av	  övriga	  faktorer	  
som	  sopor,	  påsar,	  
och	  åtkomst	  	  

Vid	  läckage	  av	  
utrustning	  kan	  
ångbildning	  
ske	  som	  
exponerar	  
personer	  i	  
närhet	  	  

	   Skyddskåpa	  (som	  UC	  i	  
FV-‐installation)	  eller	  
liknande	  &	  som	  
samtidigt	  skyddar	  
installationen.	  	  

8	   Säkerhetsventil	  

Anslutning	  mot	  
kallvatten	  
saknas.	  Måste	  
kompletteras	  
enligt	  manual.	  

Avlastar	  kokaren	  
vid	  övertryck.	  Ska	  
provas	  
regelbundet.	  Hur	  
ofta	  finns	  inte	  
beskrivet	  i	  manual.	  
Det	  finns	  inte	  
heller	  någon	  
instruktion	  för	  
säkerhetsventilen.	  

Manuell	  
funktionsprovning	  

	  

Kalk	  och	  andra	  
avlagringar	  
kombinerat	  
med	  eftersatt	  
underhåll	  
orsakar	  
funktionsfel	  i	  
stämplat	  
öppningstryck.	  

	   Säkerställa	  ventilkoll	  
kan	  ske	  med	  reglering	  
via	  styrning.	  Efter	  x	  
tid	  stängs	  kokare	  av.	  
För	  start	  krävs	  att	  
man	  läser	  manual	  för	  
ventil	  med	  anvisning	  
för	  återstart.	  

9	   Kokaren.	  
Tryckbehållare	  
med:	  	  

Styrning	  

Elpatron	  

Filter	  (kol)	  

CE-‐märkning	  av	  
tillverkaren.	  
Certifierad	  att	  
kravdirektiv	  samt	  
standarder	  
uppfylls	  	  

Nej,	  går	  inte	  utan	  
att	  garanti	  upphör.	  
Dokumentation	  
visar	  
provning/test	  är	  
utfört.	  

Vid	  avlagringar	  
från	  kalk	  eller	  
andra	  
föroreningar	  
samt	  lågt	  pH	  
påverkas	  
systemet	  
negativt	  

	   Säkerställa	  att	  
underhåll	  sker	  enligt	  
anvisningar.	  Kontroll	  
av	  behållare/utbyte	  
kräver	  anvisat	  
servicecenter	  
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Termostat	  	  
10	   Dränering	  och	  

anslutning	  
avlopp	  

Följer	  med	  
håltagning.	  	  

PVC-‐lim	  saknades.	  
Ska	  användas.	  

Teknisk.	  Otät.	  	  
Vattenskada	  

	   Innehåll	  enligt	  
manualanvisning	  

11	   Packning/tätning	   Standard.	  4	  st	  (2	  i	  
reserv)	  	  

Skyddade	  
packningar	  i	  påse.	  

Mindre	  
läckagekällor	  	  

	   Normal	  översyn	  enligt	  
instruktion	  

12	   Kopplingar/lödni
ng	  

Standard	   Ingen	  anmärkning	   Felaktigt	  
montage	  

	   VVS-‐installatör	  

13	   Backventil	   Standard	   Nej,	  sitter	  i	  ventil	   Kalk/avlagring
ar	  

	   Rengöring	  

14	   Tryckslang/rör	   Standard	   Ingen	  anmärkning	   Felaktigt	  
montage	  

	   VVS-‐installatör	  

15	   Manual	   Tydlig.	  
Detalj/under	  
hållsanv.	  är	  otydlig	  

Lösblad	  ”Tips	  för	  
användning”	  finns	  	  	  

Missar	  vital	  
info	  

	   Komplett	  

Quooker Basic (Basic tap och VAQ) (bilaga 10) 

P	   Objekt	   Kommentar	   Undersökning	   Risk	   R	   Rekommendation	  
1	   Luftblandare	  

kran	  
Varnar	  innan	  med	  
ljud	  enligt	  hemsida	  

Ingår	  i	  filterdel	   -‐	   	   -‐	  

2	   Kranfilter	   Silnät	  kranfilter	  

Ska	  rengöras	  och	  

avkalkas	  
regelbundet	  enligt	  
instruktion	  

Nej	   Ojämn	  
sprutande	  
stråle	  pga.	  
kalk	  eller	  
felaktigt	  
montage	  

	   I	  u-‐instruktion	  bör	  
noggrannare	  
montering	  och	  
åtdragning	  visas	  	  	  

3	   Kranisolering	  	   Isolerad	  enligt	  
manual	  

Nej	   Temperatur	  
vid	  100	  oC?	  

	   Kontrolleras.	  Se	  punkt	  
3	  Grohe.	  

4	   Kontrollampa	  på	  
kran	  

Lyser	  eller	  blinkar	  

1.	  Kokare	  till	  

2.	  Kranberöring	  

3.	  Inte	  används	  
(några	  ggr/tim)	  

4.	  Används	  

5.	  Kokare	  ej	  i	  drift	  

(felfunkt./blinkar)	  

Kran	  får	  inte	  
vridas	  mer	  än	  180	  
o	  då	  sladd	  kan	  
skadas	  

Sladd	  lossnar	  
(i	  diskbänk	  
finns	  påsar	  
m.m.	  som	  tas	  
ut,	  osv),	  samt	  
elektronik/di
od	  trasig=>	  
lyser	  inte	  
vilket	  medför	  
att	  funktion	  
inte	  finns.	  	  

	   Många	  funktioner.	  
När	  kran	  berörs	  eller	  
vatten	  strömmar	  ska	  
lampa	  lysa.	  Övriga	  kan	  
finnas	  vid	  kokarens	  
på	  och	  av	  knapp.	  

5	   Kranmobilitet	   Kan	  vridas	  360o	  
grader	  och	  
höjas/sänkas	  	  

Tryckslang	  går	  
tillbaka	  i	  kran	  utan	  
påverkan	  kokare	  

Stoppspärr	  i	  
metall	  som	  
hindrar	  att	  
tryckslang	  
sträcks.	  
Munstycke	  är	  
ovan	  hand	  vi	  
öppning	  

	   Begränsa	  kranens	  
munstycke	  med	  
låsning	  i	  fast	  läge	  i	  
sidan	  innan	  kran	  
öppnas	  

6	   Kransäkring	   Barnsäker	  funktion	  
där	  tryck	  och	  vrid	  
krävs.	  Återgår	  till	  

Testat	  på	  5,	  10	  och	  
10	  år.	  Ingen	  
klarade	  inom	  1	  

Efter	  
barnsäkring	  
är	  

	   Öka	  motstånd	  i	  vred.	  
Testmetod	  för	  
barnsäker	  funktion	  
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stängt	  läge	  när	  vred	  
släpps.	  Är	  väldigt	  
”lätt”	  att	  öppna.	  
Inget	  större	  
motstånd.	  

minut.	  Visat	  en	  
gång.	  10	  åringar	  
klarade	  att	  öppna	  
direkt.	  5	  åring	  
kunde	  öppna	  efter	  
2	  ggr.	  

avaktiverad	  
bör	  motstånd	  
i	  öppnandet	  
vara	  högre	  
vid	  
öppnandet	  av	  
kranvredet	  

testar	  uteslutande	  
säkringsfunktion,	  inte	  
tröghet	  i	  öppnandet.	  

7	   Installation	  
diskbänk	  

Att	  komma	  åt	  
säkerhetsventil	  för	  
funktionsprov	  samt	  
kontroll	  i	  övrigt	  är	  
inte	  helt	  enkelt	  

Ställt	  in	  under	  
diskbänk.	  Påverkas	  
av	  övriga	  faktorer	  
som	  sopor,	  påsar,	  
och	  åtkomst	  	  

Vid	  läckage	  
av	  utrustning	  
kan	  
ångbildning	  
ske	  som	  
exponerar	  
personer	  i	  
närhet	  	  

	   Skyddskåpa	  (som	  UC	  i	  
FV-‐installation)	  eller	  
liknande	  &	  som	  
samtidigt	  skyddar	  
installationen.	  	  

8	   Säkerhetsventil	  

Anslutning	  mot	  
kallvatten	  saknas.	  
Måste	  
kompletteras	  
enligt	  manual.	  

Avlastar	  kokaren	  
vid	  övertryck.	  Ska	  
provas	  regelbundet.	  
Hur	  ofta	  finns	  inte	  
beskrivet	  i	  manual.	  
Det	  finns	  inte	  heller	  
någon	  instruktion	  
för	  
säkerhetsventilen.	  

Manuell	  
funktionsprovning	  

	  

Kalk	  och	  
andra	  
avlagringar	  
kombinerat	  
med	  eftersatt	  
underhåll	  
orsakar	  
funktionsfel	  i	  
stämplat	  
öppningstryc
k.	  

	   Säkerställa	  ventilkoll	  
kan	  ske	  med	  reglering	  
via	  styrning.	  Efter	  x	  
tid	  stängs	  kokare	  av.	  
För	  start	  krävs	  att	  
man	  läser	  manual	  för	  
ventil	  med	  anvisning	  
för	  återstart.	  

9	   Kokaren.	  
Tryckbehållare	  
med:	  	  

Styrning	  

Elpatron	  

Filter	  (kol)	  

Termostat	  	  

CE-‐märkning	  av	  
tillverkaren.	  
Certifierad	  att	  
kravdirektiv	  samt	  
standarder	  uppfylls	  	  

Nej,	  går	  inte	  utan	  
att	  garanti	  upphör.	  
Dokumentation	  
visar	  
provning/test	  är	  
utfört.	  

Vid	  
avlagringar	  
från	  kalk	  
eller	  andra	  
föroreningar	  
samt	  lågt	  pH	  
påverkas	  
systemet	  
negativt	  

	   Säkerställa	  att	  
underhåll	  sker	  enligt	  
anvisningar.	  Kontroll	  
av	  behållare/utbyte	  
kräver	  anvisat	  
servicecenter	  

10	   Dränering	  och	  
anslutning	  avlopp	  

Följer	  med	  
håltagning.	  	  

PVC-‐lim	  saknades.	  
Ska	  användas.	  

Teknisk.	  Otät.	  	  
Vattenskada	  

	   Innehåll	  enligt	  
manualanvisning	  

11	   Packning/tätning	   Standard.	  4	  st	  (2	  i	  
reserv)	  	  

Skyddade	  
packningar	  i	  påse.	  

Mindre	  
läckagekällor	  	  

	   Normal	  översyn	  enligt	  
instruktion	  

12	   Kopplingar/lödni
ng	  

Standard	   Ingen	  anmärkning	   Felaktigt	  
montage	  

	   VVS-‐installatör	  

13	   Backventil	   Standard	   Nej,	  sitter	  i	  ventil	   Kalk/avlagrin
gar	  

	   Rengöring	  

14	   Tryckslang/rör	   Standard	   Ingen	  anmärkning	   Felaktigt	  
montage	  

	   VVS-‐installatör	  

15	   Manual	   Tydlig.	  Detalj/under	  
hållsanv.	  är	  otydlig	  

Lösblad”Tips	  för	  
användning”	  finns	  	  	  

Missar	  vital	  
info	  

	   Komplett	  
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Quooker blandningsventiler och Grohes ventil med motsvarande funktion (bilaga 11)  

P	   Objekt	   Kommentar	   Undersökning	   Risk	   R	   Rekommendation	  
1	   Quooker	  

blandningsventil	  
modell	  1	  

Funktionsfel	  pga.	  
kvalitet/föroreningar.	  

	  

100	  oC	  till	  
standardblandaren	  

Skador/läckage	  
på	  armatur	  som	  
inte	  är	  
konstruerad	  för	  
100	  oC	  

	   Troligtvis	  låg	  pga.	  
konstruktion	  men	  
kräver	  underlag	  från	  
tillverkaren	  för	  
bedömning	  

2	   Quooker	  
blandningsventil	  
modell	  1	  

Ligger	  aktivt	  och	  
reglerar	  jmf	  med	  
passiv	  
blandningsregulator.	  
Dessutom	  med	  hög	  
temperatur	  

Havererar	  med	  
felaktig	  blandning	  
mot	  
standardblandare	  
och	  säkerhetsventil	  
(ena	  av	  modellen)	  

Skador/läckage	  
på	  armatur	  som	  
inte	  är	  
konstruerad	  för	  
100oC	  

	   Troligtvis	  låg	  pga.	  
konstruktion	  men	  
kräver	  underlag	  från	  
tillverkaren	  för	  
bedömning	  

3	   Quooker	  
blandningsventil	  
modell	  1	  

Volymökning	  vid	  
uppvärmning	  av	  
vatten	  

Tryckhöjning	  runt	  
kritiska	  
komponenter	  i	  
blandaren	  

Läckage	  pga.	  
felaktig	  funktion	  

	   Medelrisk	  som	  
innebär	  mindre	  
läckage	  utan	  större	  
exponering	  mot	  
person	  

4	   Quooker	  
blandningsventil	  
modell	  2	  

Funktionsfel	  pga.	  
kvalitet/föroreningar.	  

	  

100	  oC	  till	  
standardblandaren	  

Skador/läckage	  
på	  armatur	  som	  
inte	  är	  
konstruerad	  för	  
100	  oC	  

	   Troligtvis	  låg	  pga.	  
konstruktion	  men	  
kräver	  underlag	  från	  
tillverkaren	  för	  
bedömning	  

5	   Quooker	  
blandningsventil	  
modell	  2	  

Ligger	  aktivt	  och	  
reglerar	  jmf	  med	  
passiv	  
blandningsregulator.	  
Dessutom	  med	  hög	  
temperatur	  

Havererar	  med	  
felaktig	  blandning	  
mot	  
standardblandare	  
och	  säkerhetsventil	  
(ena	  av	  modellen)	  

Skador/läckage	  
på	  armatur	  som	  
inte	  är	  
konstruerad	  för	  
100oC	  

	   Troligtvis	  låg	  pga.	  
konstruktion	  men	  
kräver	  underlag	  från	  
tillverkaren	  för	  
bedömning	  

6	   Quooker	  
blandningsventil	  
modell	  2	  

Volymökning	  vid	  
uppvärmning	  av	  
vatten	  

Tryckhöjning	  runt	  
kritiska	  
komponenter	  i	  
blandaren	  

Läckage	  pga.	  
felaktig	  funktion	  

	   Medelrisk	  som	  
innebär	  mindre	  
läckage	  utan	  större	  
exponering	  mot	  
person	  

7	   Grohe	  Red	  Duo	  

Inbyggd	  i	  kokaren	  

Borde	  motsvara	  
samma	  funktion	  som	  
Quooker	  

	  

Går	  inte	   I	  princip	  okänt	  
men	  borde	  vara	  
som	  Quookers	  
funktion	  

	   Kontakt	  med	  
tillverkare	  och/eller	  
demontage	  av	  
kontrollorgan	  

	  
8	   Grohe	  Red	  Duo	  

Inbyggd	  i	  kokaren	  

Borde	  motsvara	  
samma	  funktion	  som	  
Quooker	  

	  

Går	  inte	   I	  princip	  okänt	  
men	  borde	  vara	  
som	  Quookers	  
funktion	  

	   Kontakt	  med	  
tillverkare	  och/eller	  
demontage	  av	  
kontrollorgan	  

	  
9	   Grohe	  Red	  Duo	  

Inbyggd	  i	  kokaren	  

Borde	  motsvara	  
samma	  funktion	  som	  
Quooker	  

	  

Går	  inte	   I	  princip	  okänt	  
men	  borde	  vara	  
som	  Quookers	  
funktion	  

	   Kontakt	  med	  
tillverkare	  och/eller	  
demontage	  av	  
kontrollorgan	  
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Resultat	  konsumentriskbedömning	  enligt	  produktsäkerhetsdirektivet	  	  
För att bedöma skaderisken för konsumenten utifrån ett användarperspektiv togs tre olika 
scenarion fram baserat på den tillgängliga skaderegisterstatistiken; 

Riskscenario	  1	  	  

• Kokande	  vattenkran	  	  
• Vattenkokare	  	  
• Kokande	  kastrull	  

Riskscenario	  2	  	  

• Kokande vatten i kran. Alltid tillgängligt men med barnsäkring  
• Kokande vatten i vattenkokare kräver fler steg, ofta med uppsikt 
• Kokande vatten i kastrull kräver fler steg, ofta med uppsikt 

Riskscenario	  3	  	  

• Tappkranen är för kokande vatten (Quooker) 
• Tappkranen är kombinerad för kokande vatten och för kall/varmvatten 

Riskscenario	  4	  	  

• Övriga risker 
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Riskscenario	  1	  –	  kokande	  kran	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  

1	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  stående	  på	  golvet	  
2	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  bredvid	  
3	   Barn	  välter	  uppfylld	  behållare	  över	  sig	  
4	   Uppfylld	  behållare	  spills	  ut	  av	  annan	  	  

	  

Riskscenarier	  för	  kokande	  vattenkran	  	  

P	   Skadescenario	  
Skadetyp	  

&	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Kran	  öppnas	  
av	  någon	  och	  vattnet	  
träffar	  en	  
sked/motsvarande	  och	  
stänks	  upp	  över	  kanten.	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  uppåt	  
inklusive	  
armar	  och	  
händer	  

1	  

	  

	  

	  

Stänker	  uppåt/utåt	  

Exponeras	  

	  

	  

	  

1/1000	  

1/10	  

1/10000	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

Låg	  risk	  

2	  

	  

Barn	  står	  bredvid	  på	  
stol.	  Kran	  öppnas	  av	  
annan	  och	  vattnet	  
träffar	  en	  sked	  och	  

stänks	  upp.	  
Skållning	  

Armar	  och	  
händer	  

1	  
Stänker	  uppåt/utåt	  

Exponeras	  

	  

1/1000	  

1/5	  

	  

1/5000	  

	  

	  

>1/10000	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

3	  

Behållare	  fylls	  med	  
kokande	  vatten	  och	  
lämnas	  kvar	  ovanpå	  
bänk.	  	  

Barn	  tar	  sig	  upp,	  välter	  
och	  får	  över	  sig.	  

Skållning	  

Midja	  nedåt	  
armar	  och	  
händer	  

3	  

	  

	  

Lämnas	  kvar	  på	  
bänk	  

Tar	  sig	  upp/välter	  

Exponeras	  

	  

	  

1/100	  

1/100	  

1/2	  

1/50000	  

	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

	  

Medelhög	  
risk	  

4	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Kranen	  ska	  
användas	  till	  
pastavatten	  och	  kastrull	  
fylls	  upp	  och	  flyttas	  över	  
till	  spis.	  (inte	  köksö)	  
Krockar	  med	  
barn/leksak.	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  uppåt,	  
armar	  

4	  

	  

	  

Krockar	  

Exponeras	  

	  

	  

1/100000	  

1/10	  

1/1000000	  

	  

	  

<	  1/1,000,000	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  de	  olika	  scenarierna:	  MEDELHÖG	  RISK	  
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Kommentarer till skadescenariorna 

1. Diskho har ofta bestick liggande och glas stående. Vattenvolymen per sekund från 
kran är enligt uppgifter max 60-70 ml/sek (ca 4 l/min). Att vattendroppar ska kunna 
stänka med det flöde uppåt och utåt mot sidan är begränsat. Normalt krävs att vatten 
strömmar ut med hög hastighet motsvarande ordinarie kran utan volymbegränsning. 
Skållningens allvarlighet bedöms till 1 (max 2) pga. temperatur sjunker snabbt med 
någon tiondels sekunders exponering på huden (som också kyler enstaka dropparna). 

2. Hänsyn tas inte till att kokande kran öppnas av äldre person med barn ståendes 
bredvid bedöms vara mindre sannolikt (om utföraren är riskmedveten) än när barn står 
på golvet. Skadekonsekvens är fortfarande 1 pga. enstaka droppar. Exponeringen av 
vattnet är högre stående bredvid.  

3. Att någon lämnar uppfylld behållare med kokande vatten ståendes uppe på bänk är 
mindre sannolikt än att behållaren står i diskhon nedsänkt. Kokande kran som används 
är för de flesta en känd risk som man använder till snabbare fyllning av mindre 
behållare, muggar och liknande. Dock kan exempel vid gratängformar och 
motsvarande bli stående på bänk men kan vara svårare att dra ner. Exponering är 
väldigt sannolik i anslutning till behållaren. 

4. Liten sannolikhet om man flyttar kortare sträcka mellan kran och spisplatta och man 
rör sig intill köksbänk. Att fylla kastrull med 5 liter tar över en minut. Vid köksö eller 
dubbla bänkar ökar risken. Lock saknas (inte inbyggt) och större mängder spills över 
barnet nedanför. 
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Riskscenario	  1	  -‐	  vattenkokare	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  

1	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  stående	  på	  golvet	  
2	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  bredvid	  
3	   Barn	  välter	  vattenkokare	  över	  sig	  
4	   Vattenkokare	  spills	  ut	  av	  annan	  

	  

Riskscenarier	  för	  vattenkokare	  

P	   Skadescenario	  
Skadetyp	  

&	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Vattenkokaren	  
fylls	  över	  maxindikering.	  
Kokar	  över.	  Vattnet	  
sprutar	  ut	  ur	  pipen	  i	  
kokaren.	  	  

Barn	  får	  stänk	  på	  
kroppen	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  uppåt	  
inklusive	  
armar	  och	  
händer	  

1	  
Stänker	  utåt	  

Exponeras	  

1/100	  

1/10	  

1/1000	  

	  

	  

>1/10000	  

	  

	  

Låg	  risk	  

2	  

Barn	  står	  bredvid	  på	  
stol.	  Vattenkokaren	  fylls	  
över	  maxindikering.	  
Kokar	  över.	  Vattnet	  
sprutar	  ut	  ur	  pipen	  i	  
kokaren.	  Barn	  får	  stänk	  
på	  kroppen	  

Skållning	  

Armar	  och	  
händer	  

1	  
Stänker	  utåt	  

Exponeras	  

1/100	  

1/5	  

1/500	  

	  

>1/1000	  

	  

	  

Låg	  risk	  

3	  

Vattenkokaren	  fylld	  med	  
kokhett	  vatten	  Barn	  tar	  
sig	  upp,	  välter	  och	  får	  
över	  sig.	   Skållning	  

Midja	  nedåt,	  
armar	  och	  
händer	  

3	  

	  

	  

Lämnas	  kvar	  på	  
bänk	  

Tar	  sig	  upp/välter	  

Exponeras	  

	  

	  

1/50	  

1/100	  

1/2	  

1/10000	  

	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

	  

Hög	  risk	  

4	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Vattenkokaren	  
ska	  användas	  till	  
pastavatten	  och	  flyttas	  
över	  till	  spis.	  (inte	  
köksö)	  Krockar	  med	  
barn/leksak.	  	  

	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  uppåt,	  
armar	  och	  
händer	  

3	  

	  

	  

Krockar	  

Exponeras	  

	  

	  

1/10000	  

1/10	  

1/100000	  

	  

	  

>1/1000000	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  de	  olika	  scenarierna:	  HÖG	  RISK	  
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Kommentarer till skadescenariorna  

1. Maxindikering kan inträffa vid kokning av vatten till många barn vid frukost med 
stress. Motsvarande finns vid kokning av pastavatten eller liknande. 

2. Sannolikheten att barn står bredvid vattenkokare på stol är högre än stående 
bredvid kokande vattenkran om vuxen är bredvid. 

3. Sannolikheten att vattenkokaren glöms kvar bedöms vara trolig då maxtermostaten 
stänger av automatiskt. 

4. Hur ofta vattenkokare används till pastakokning eller motsvarande beror på 
användaren. Detta scenario bygger på användare som ibland vid middagstid snabbt 
ska laga mat (på ett år kanske runt 10 % av ggr.). Ingen induktionshäll finns. 
Mindre sannolikhet om man flyttar kortare sträcka mellan kran och spisplatta och 
man rör sig intill köksbänk. Vid köksö eller dubbla bänkar ökar risken. Lock 
(normalt inbyggt) hindrar det mesta av vattnet men par dl spills och barn får på sig 
över kroppen 
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Riskscenario	  1	  -‐	  kastrull	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  

1	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  stående	  på	  golvet	  
2	   Stänk	  från	  kokande	  vatten	  bredvid	  
3	   Barn	  välter	  kastrull	  över	  sig	  
4	   Kastrull	  spills	  ut	  av	  annan	  

	  

Riskscenarier	  för	  kokande	  kastrull	  

P	   Skadescenario	  
Skadetyp	  

&	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Kastrull	  fylls	  
ända	  upp	  pga	  
pastatillagning.	  Kokar	  
över.	  Vattnet	  stänks	  över	  
kanten.	  Barn	  får	  stänk	  på	  
kroppen	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  uppåt	  
inklusive	  
armar	  och	  
händer	  

1	  

	  

	  

Stänker	  utåt	  

Exponeras	  

	  

	  

1/10	  

1/10	  

	  

1/100	  

	  

	  

>1/1000	  

	  

	  

Låg	  risk	  

2	  

Barn	  står	  bredvid	  på	  stol.	  
Kastrull	  fylls	  ända	  upp	  
pga	  pastatillagning.	  
Kokar	  över.	  Barn	  får	  
stänk	  på	  kroppen	  

Skållning	  

Armar	  och	  
händer	  

1	  
Stänker	  utåt	  

Exponeras	  

1/10	  

1/3	  

1/30	  

	  

>1/100	  

	  

Medelhög	  
risk	  

3	  

Kastrull	  fylld	  med	  
kokhett	  vatten	  Barn	  tar	  
sig	  upp,	  välter	  och	  får	  
över	  sig.	  

Skållning	  

Midja	  nedåt,	  
armar	  och	  
händer	  

3	  

	  

	  

Lämnas	  kvar	  på	  bänk	  

Tar	  sig	  upp/välter	  

Exponeras	  

	  

	  

1/10	  

1/100	  

1/2	  

1/5000	  

	  

	  

>1/10000	  

	  

	  

	  

	  

Hög	  risk	  

4	  

Barn	  stående	  nedanför	  
på	  golvet.	  Kastrull	  med	  
vatten	  ska	  flyttas	  till	  
diskho	  för	  att	  tömmas.	  
Krockar	  med	  barn/sak	  
och	  barnet	  får	  vattnet	  
över	  sig.	  

Skållning	  

Stor	  del	  av	  
kroppen	  

4	  

	  

	  

Krockar	  

Träffar	  barn	  

	  

	  

1/1000	  

1/10	  

	  

1/10000	  

	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hög	  risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  de	  olika	  scenarierna:	  HÖG	  RISK	  
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Kommentarer till skadescenariorna  

1. Vatten stänks över kanten beror på plattplaceringen och något effekten på plattan. 4 
plattor normalt varav 2 vid kanten ger 2/4 = 1/2 men då det större plattorna ofta är 
längst ut antas kastrullen vara närmast kanten i 1/1 av fallen. 

2. Barn framför eller vid sidorna = 3 större exponeringszoner men vattnet kokar runt om.   
3. Bygger på att kastrull i kök ofta är i centrum och står och kokar. 
4. Vanligt att detta sker varje dag i kök. 
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Riskscenario	  2	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  
1-‐2	   Kokande	  vatten	  i	  kran.	  Alltid	  tillgängligt	  men	  med	  barnsäkring	  
3-‐4	   Kokande	  vatten	  i	  vattenkokare	  kräver	  fler	  steg,	  ofta	  med	  uppsikt	  
5-‐6	   Kokande	  vatten	  i	  kastrull	  kräver	  fler	  steg,	  ofta	  med	  uppsikt	  

	  

Riskscenarier	  för	  olika	  sätt	  att	  hantera	  kokande	  vatten	  

P	   Skadescenario	  
Skadetyp	  

&	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Barn	  står	  på	  stol	  
utsträckt	  och	  öppnar	  
kran	  för	  att	  fylla	  koppen	  
med	  vatten.	  Bränner	  sig	  
på	  vattnet	  pga.	  kran	  är	  
ovanför	  hand/kopp	  	  

Skållning	  

hand	  
1	  

	  

Öppnar	  kran	  

Exponeras	  med	  hand	  
under	  kran	  

	  

	  

7/100	  

1/5	  

1/71	  

	  

>1/100	  

	  

	  

Medelhög	  
risk	  

2	  

Barn	  står	  på	  stol	  
utsträckt	  för	  att	  öppna	  
kran.	  

Öppnar	  kran	  för	  att	  fylla	  
koppen	  med	  vatten.	  
Spiller	  koppen	  över	  
kroppen	  när	  barn	  kliver	  
ner	  från	  stolen.	  	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  nedåt,	  
armar	  och	  
händer	  

3	  

	  

Öppnar	  kran	  

Fyller	  muggen	  trots	  
ånga/ljud/lampa	  

Exponeras	  

	  

7/100	  
	  
	  

1/10	  
	  
	  

1/100	  

1/70000	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

Medelhög	  
risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  kokande	  kran:	  MEDELHÖG	  RISK	  

3	  

Barn	  tar	  vattenkokaren	  
ståendes	  på	  köksbänk,	  
fyller	  vatten,	  slår	  till	  
brytare	  och	  efter	  
uppkokning	  på	  x	  
minuter	  lyfter	  kannan	  
och	  fyller	  koppen	  men	  
spiller	  över	  andra	  
handen	  

Skållning	  

hand	  
1	  

	  

	  

Lyfter	  kannan	  efter	  
kokning	  

Fyller	  koppen	  och	  
exponeras	  

	  

	  

	  

9/10	  

	  

1/100	  

1/111	  

	  

	  

	  

>1/1000	  

	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

4	  

Barn	  ska	  göra	  varm	  
choklad.	  Barn	  fyller	  
vattenkokaren	  med	  
vatten	  Barnet	  välter	  
kanna.	  Får	  kokhett	  
vatten	  över	  bålen.	  

	  

	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  nedåt,	  
armar	  och	  
händer	  

4	  

Lyfter	  kannan	  efter	  
kokning	  

Välter	  

Exponeras	  

9/10	  

1/1000	  

1/10	  

1/11111	  

	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

	  

Hög	  risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  vattenkokare:	  HÖG	  RISK	  

5	  

Barn	  tar	  fram	  liten	  
kastrull	  ut	  kökslådan,	  
fyller	  med	  vatten,	  slår	  till	  
spisplattan,	  efter	  

Skållning	  

hand	  
1	  

	  

Fyller	  vatten,	  slår	  till	  

	   1/1600	   	  
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uppkokning,	  lyfter	  
kastrullen	  från	  plattan	  
efter	  x	  minuter,	  fyller	  
koppen,	  spiller	  på	  
handen.	  

brytare	  

Lyfter	  kastrull	  

och	  fyller	  koppen	  

exponeras	  

	  

1/4	  

	  

1/4	  

	  

1/100	  

	  

	  

>1/10000	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

6	  

Barn	  ska	  göra	  varm	  
choklad.	  Barn	  fyller	  
kastrull	  med	  vatten.	  
Barnet	  välter	  kastrull.	  
Får	  kokhett	  vatten	  över	  
bålen.	  

	  

Skållning	  

Bröstkorg	  
och	  nedåt,	  
armar	  och	  
händer	  

4	  

Lyfter	  kastrullen	  
efter	  kokning	  

Välter	  

Exponeras	  

1	  

1/100	  

1/10	  

1/1000	  

	  

>1/10000	  

	  

	  

Allvarlig	  	  

risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  kastrull:	  ALLVARLIG	  RISK	  

Kommentarer till skadescenariorna  

1. Barnet använder båda händerna för att öppna. Sträcker sig och täcker en del av 
kranens arbetsyta.  

2. Mindre barn behöver exempelvis stol för att nå kranvred. Fyller koppen utan att 
bränna sig men ånga, ljud och lampa påverkar en del, uppskattat till 1/10 som inte 
fortsätter. 

3. Att barn inväntar kastrullen ska vattenkokaren ska koka klart är inte helt säkert. En del 
kanske tar av innan eller väntar men glömmer bort. Uppskattat att 1/10 glömmer/tar 
bort innan och faller bort i scenariot. 

4. Se punkt 3. 
5. Kastrull kan fort bli hög risk. Svårare att hålla i handtaget än vattenkokare. 
6. Kastrullens handtag och den öppna ytan jämfört med vattenkokarens handtag och 

täckande lock har en större exponeringsrisk för energin i vattnet.  
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Riskscenarier	  för	  olika	  sätt	  att	  fylla	  på	  vatten	  i	  glas	  

P	   Skadescenario	  
Skadetyp	  

&	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Ska	  fylla	  på	  vatten	  i	  glas.	  

Stol	  på	  fel	  ställe	  (2	  kranar)	  

Kran	  är	  endast	  för	  kokande	  
vatten.	  Bredvid	  finns	  
ordinarie	  hetvatten	  och	  
kallvattenkran	  40	  cm	  ifrån.	  
Barn	  får	  upp	  kran.	  Fyller	  
glas.	  Bränner	  sig	  på	  vattnet	  
omedelbart	  

Skållning	  

hand	  	  
2	  

	  

	  

Stol	  på	  fel	  ställe	  

Kokande	  vatten	  
öppnas	  

Exponeras	  

	  

	  

	  

1/2	  

7/100	  

	  

1/5	  

1/142	  

	  

	  

	  

>1/1000	  

	  

Hög	  risk	  

2	  

Ska	  fylla	  på	  vatten	  i	  glas.	  

Stol	  på	  rätt	  ställe	  (en	  kran)	  

Kran	  är	  för	  kokande	  vatten	  
och	  varmvatten/kallvatten	  

Enklare	  att	  öppna	  
varmvatten/kallvattenkran	  

Fyller	  glas.	  Tar	  längre	  tid	  
att	  bränna	  sig	  	  

Skållning	  

hand	  
1	  

	  

	  

Öppnar	  barnsäkra	  
kranen	  istället	  för	  
vanliga	  kranen	  

Exponeras	  

	  

	  

	  

1/1000	  

	  

1/100	  

1/100000	  	  

	  

	  

>1/1000000	  

	  

Låg	  risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  scenarierna:	  HÖG	  RISK	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kommentarer till skadescenariorna  

1. Scenariot med enbart kokande kran i installation är orimligt i standardkök. Vanlig 
kran ingår men sitter en bit ifrån. Barnet placerar stolen vid rätt kran (1) alltid men fel 
kran varannan gång (1/2). 

2. Utgångspunkt är att man väljer den kran man får upp genom att prova sig fram. I 
undersökning med barn där de har 5 minuter på sig att öppna lyckas 7 av 100 till sist. 
Att försöka i flera minuter är inte sannolikt med två kranvred. Får man inte upp den 
ena så försöker troligtvis barnet med den andra direkt. Skadans allvarlighet blir mindre 
dels pga. bränner sig inte på vattnet förrän spolning skett längre tid dels för att 
blandningen kan vara allt mellan kallt och varmt läge. 

	  

Riskscenario	  3	  	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  

1	   Kranen	  är	  för	  kokande	  vatten	  	  
2	   Kranen	  är	  kombinerad	  för	  kokande	  vatten	  och	  för	  kall/varmvatten	  
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Riskscenarier	  för	  övriga	  risker	  
P	   Skadescenario	  

Skadetyp	  &	  
kroppsdel	  

Skadans	  
allvarlighet	  

Skadans	  sannolikhet	  
Total	  

sannolikhet	  
Risk	  

1	  

Barn	  finns	  i	  
närheten	  stående	  
nedanför	  på	  
golvet.	  Kran	  
öppnas	  av	  annan	  
med	  defekt	  
munstycke	  (kalk	  
eller	  felaktigt	  
montage)	  och	  
sprutar	  åt	  
sidan/nedåt	  

Skållning	  

Bröstkorg	  och	  uppåt,	  
armar	  och	  händer	  

2	  

	  

	  

Munstycke	  defekt	  

	  

Sprutar	  på	  barn	  

	  

	  

	  
1/10	  
000	  
	  
	  
	  
	  

1/10	  

	  

1/100000	  

	  

	  

	  

>1/1000000	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

2	  

Barn	  står	  bredvid	  
på	  stol.	  Kran	  
öppnas	  av	  annan	  
med	  defekt	  
munstycke	  (kalk	  
eller	  felaktigt	  
montage)	  och	  
sprutar	  åt	  
sidan/uppåt	  

	  

Skållning	  

Bröstkorg	  och	  uppåt,	  
armar	  och	  händer	  

3	  

	  

Kran	  öppnas	  med	  
barn	  i	  närheten	  

Munstycke	  defekt	  

	  

Sprutar	  på	  barn	  

	  

	  

1/10	  

1/10	  
000	  

	  

1/2	  

	  

1/200000	  

	  

	  

	  

>1/1000000	  

	  

Låg	  risk	  

3	  

Någon	  öppnat	  
kranen	  och	  vattnet	  
rinner.	  När	  
greppet	  släpps	  
förblir	  kranen	  
öppen	  och	  fyller	  
diskhon.Ett	  barn	  
tar	  sig	  upp	  och	  
bränner	  sig	  i	  det	  
uppfyllda	  vattnet.	  

	  

	  

Skållning	  

Bröstkorg	  och	  uppåt,	  	  
armar	  och	  händer	  

	  

	  

	  

	  

3	  

	  

	  

Fjädermekanism	  
fungerar	  inte	  

Lämnas	  öppen	  

Exponeras	  

	  

1/100	  
000	  
	  
10	  
	  
	  

1/2	  

1/2000000	  

	  

	  

<	  1/1000000	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

	  

	  

	  

4	  
Diskhon	  och/eller	  
kastrull	  är	  fylld	  
med	  kokande	  

	   	   	   	   1/20000	   	  

Riskscenario	  4	  
Punkter	  	   Skadescenarior	  

1	   Sprutande	  kokande	  vatten	  pga.	  felaktigt	  munstycke	  stående	  på	  golvet	  
2	   Sprutande	  kokande	  vatten	  pga.	  felaktigt	  munstycke	  stående	  bredvid	  
3	   Kran	  öppen	  och	  fortsätter	  rinna	  efter	  grepp	  är	  släppt	  (dödmansgrepp)	  
4	   Diskho,	  kastruller	  och	  liknande	  är	  fyllda	  med	  vatten	  
5	   Elektrisk	  fara	  (ström,	  spänning	  och	  frekvens)	  men	  inte	  jordad	  via	  sluten	  krets	  
6	   Elektrisk	  fara	  (ström,	  spänning	  och	  frekvens)	  och	  jordad	  via	  sluten	  krets	  
7	   Högt	  tryck	  med	  ånga	  eller	  vatten	  från	  kokare	  med	  tillhörande	  system	  
8	   Heta	  ledningar	  tillhörande	  kokare	  med	  system	  
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vatten	  för	  
rengöring.	  Ett	  
barn	  tar	  sig	  upp	  
och	  bränner	  sig	  i	  
det	  uppfyllda	  
vattnet	  

	  

	  

	  

	  

Skållning	  

Armar	  och	  händer	  

	  

	  

	  

3	  

	  

Lämnas	  obevakat	  

Barn	  tar	  sig	  upp	  
obevakat	  med	  stol	  

Kontakt	  med	  
vattnet	  

	  

1/100	  

1/100	  

	  

1/2	  

	  

	  

	  

>1/100000	  

	  

	  

	  

	  

Medelhög	  

risk	  

5	  

Barn	  öppnar	  
kökslucka	  och	  
berör	  elanslutning	  
till	  kokaren	  
(matning	  230	  
VAC/max	  16	  A)	  
endast	  med	  ena	  
handen	  och	  utan	  
vara	  kontakt	  med	  
jord	  

	  

	  

	  

	  

Strömstöt	  

Hand/arm	  

	  

	  

	  

	  

	  

2	  

	  

	  

Tar	  i	  bakdel	  eller	  
elsladd	  

Kommer	  år	  
strömförande	  del	  

	  

	  

1/10	  

	  

1/100	  

000	  

1/1000000	  

	  

	  

	  

<	  1/1000000	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

6	  

Barn	  öppnar	  
kökslucka	  och	  
berör	  elanslutning	  
till	  kokaren	  
(matning	  230	  
VAC/max	  16	  A)	  
samtidigt	  som	  
jordning	  med	  
andra	  handen	  sker	  
via	  vattenrör	  

	  

	  

Ström	  

genomgång	  

Hand/arm/	  

Hjärta/arm/	  

Hand	  

	  

	  

	  

	  

4	  

	  

	  

Tar	  i	  bakdel	  eller	  
elsladd	  

Kommer	  år	  
strömförande	  del	  

	  

	  

1/10	  

	  

1/100	  

000	  

1/1000000	  

	  

	  

	  

<1/1000000	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

7	  

Kalk	  i	  systemet	  

Kokare	  avstängd	  
längre	  tid	  

Säkerhetsventil	  
inte	  motionerat.	  
Tryckökning	  efter	  
start	  sker.	  Barn	  
finns	  intill	  
diskbänk	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Skållning	  

Tredjedel	  av	  kroppen	  

	  

	  

	  

	  

	  

2	  

Kalk	  påverkar	  	  

Barn	  intill	  

Säkerhetsventils	  
öppnar	  10	  %	  över	  

inst.	  

Exponeras	  

1/100	  

1/2	  

1/1000	  

	  

1/2	  

1/400000	  

	  

	  

	  

>1/1000000	  

	  

	  

	  

	  

Låg	  risk	  

	  

	  

8	  

Barn	  öppnar	  
skåpdörrar	  och	  
berör	  tryckslangar	  
från	  kokare	  som	  
är	  oisolerade.	  

	  

Brännskada	  

Hand/fingrar/underarm	  

	  

	  

1	  

Öppnar	  dörr	  

Tar	  sig	  in	  mot	  
bakre	  utrymmet	  

Tar	  i	  tryckslang	  

1/10	  
	  
	  

1/10	  
	  
	  

1/2	  

	  

1/200	  
Medelhög	  

risk	  

Totala	  högsta	  risken	  för	  scenarierna:	  MEDELHÖG	  RISK	  
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Kommentarer till skadescenariorna  

1. Återmontage/underhåll påverkar munstycket.  
2. - 
3. Fjäderhaveri kan inträffa vid bristfällig 

tillverkning/kontroll/materialtrötthet/mekanisk påverkan/övrigt. Att bedöma 
sannolikheten att det kan inträffa är svårt. Kontroll kan göras med tillverkare för 
hur många fjädrar som tillverkas, antalet defekta/kasserade som upptäcks och 
sannolikheten att defekter inte upptäcks. Att kranen lämnas öppen och barn 
obevakat tar sig upp är relativt osannolikt men konsekvensen kan bli allvarlig. 

4. Fördelar med användning enligt krantillverkarna. 
5. Strömförande delar i ny utrustning är i det närmaste osannolik under förutsättning 

att montaget i fabrik och installationen är korrekt. Efter längre tid med urtagning 
av kokaren pga. service eller andra påverkande faktorer som kabel 
liggandes/kläms och skaver kan det sannolikt finnas risk till ytlig skada.  

6. Som punkt 5 men med skillnaden att jordning mot vattenrör sker där ström 
passerar hjärtat. 

7. Säkerhetsventil och kokare har avlagringar pga kalkrikt vatten. System varit 
avstängt. Avlagringar får tid att utan påverkan av termiska svängningar få säten, 
fjädrar och andra delar att fastna i varandra och bli trögare. Familj kommer hem 
efter resa. Slår till kokare, lämnar dörrar öppna. Ventil öppnar efter inställda 
trycket passerats med 100 kPa. Kraftig utströmning av vatten i dräneringsutlopp 
Tryckökning sker med kraftigt utsläpp.  

8. 1/10 är baserat på barn i ålder 1-2 år. Många dörrar och luckor öppnas i den åldern 
med kurragömmalekar och liknande.  
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Högsta	  totalrisken	  i	  de	  olika	  riskscenariona	  för	  kokande	  kran,	  vattenkokare	  och	  
kastrull	  	  

Riskscenario	  1	  	  

Kokande	  vattenkran	  -‐	  Medelhög	  risk	  

Vattenkokare	  -‐	  Hög	  risk	  

Kokande	  kastrull	  -‐	  Hög	  risk	  

Riskscenario	  2	  	  

Kokande	  vatten	  i	  kran.	  Alltid	  tillgängligt	  men	  med	  barnsäkring	  -‐	  Medelhög	  risk	  

Kokande	  vatten	  i	  vattenkokare	  kräver	  fler	  steg,	  ofta	  med	  uppsikt	  -‐	  Hög	  risk	  

Kokande	  vatten	  i	  kastrull	  kräver	  fler	  steg,	  ofta	  med	  uppsikt	  -‐	  Allvarlig	  risk	  

Riskscenario	  3	  	  

Tappkranen	  är	  för	  kokande	  vatten	  (Quooker)	  -‐	  Hög	  risk	  

Tappkranen	  är	  kombinerad	  för	  kokande	  vatten	  och	  för	  kall/varmvatten	  –	  Låg	  risk	  

Riskscenario	  4	  	  

Övriga	  risker	  -‐	  Medelhög	  risk	  	  
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Diskussion	  

Högsta totalrisken i jämförelse med kokande kran och alternativen vattenkokare och kastrull 
varierar utifrån totala sannolikheten och skadans allvarlighet (konsekvens). Kokande vatten 
som träffar hand eller arm under kran har mindre volym än ordinarie hetvattenkran. Vid 
temperatur på 65 oC orsakas 3:e gradens brännskada på vuxna efter ca 1 sekund. På små barn 
med känsligare hud räcker 0,2 sekunder för motsvarande skada.   

Graderingen av allvarligheten där 3:e gradens brännskada graderas med en 3:a oavsett 
hudexponeringsytan innebär problem utifrån riskvärdering där en exponeringsyta från 
kokande kran då oftast blir mindre men graderas direkt till en 3:a. Skalan för allvarligheten är 
grov och bör hanteras med försiktighet. En rimlighetsavvägning till fastställda totala 
risknivåer för de olika scenariorna bör ske där beräknad kvantitativ risknivå vägs mot 
kvalitativ risknivå för faktiska händelser.  

Produktens livstid är också avgörande för beräkningarna. Från tillverkarna är det bara allmänt 
att om underhåll sköts ska produkten klara en längre tid. Rimligare är kanske att produkten 
finns kvar så länge den fungerar och att köket inte byts ut eller ny användare inte vill använda 
kranen. Från underhållssynpunkt och barn som växer upp finns tidsspann på 5-20 år.   

Delsannolikheter och dess faktiska rimlighet att de inträffar är i de olika scenariorna 
uppställda baserade på att man ska kunna jämföra skillnaderna mellan kokande kran, 
vattenkokare och kastrull. Fler delmoment som ska uppfyllas för att man ska använda 
kokande vatten leder till att personen inte väljer just detta scenario utan tar den enklaste och 
funktionellaste tekniken tillgänglig. Kran finns alltid tillgänglig. Vattenkokare och kastrull 
kräver fler moment.  

Quookers barnsäkra vred är tryck och vridfunktion. Grohe har en liten knapp som ska tryckas 
in samt vridfunktion. Barnsäkerhetstest av kranöppning för Grohe baseras på ISO 8317 vilket 
omfattar återförslutningsbara barnsäkra förpackningar. Testmetoden är ännu inte fullt 
utvecklad för olika tekniska produkter (som kranarmatur).  

Problemet ligger i att om kranen öppnas av små barn kan det omedelbara kokande vattnat 
exponera barnet med allvarliga skållningsskador som följd jämfört med en barnsäker 
förpackning kan innehålla kemikalier eller medicin som exponerar i varierande grad 
invärtes/utvärtes.  

Grundstandarden är utformad utifrån barnet har 5 minuter på sig att öppna kranen (barnsäkra 
förpackningen) kombinerat med att man tolererar 15 % öppningar utan vuxendemonstration 
av kranen och totalt 20 % öppningar inklusive vuxendemonstration. Miljön där kranen testats 
var förskola där barnen uppmuntrades att öppna kranen och att det var kallt vatten som skulle 
komma ur den.  
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Skillnaden mellan Quooker och Grohe är inte jämförbara helt men vid sannolikheten att barn 
ska kunna öppna kranen används den genomsnittliga sannolikheten från Grohes test. 
Kranvreden har också testats av författarens barn och andra barn i köksmiljö och det var 
uppenbart att skillnaden mellan Quooker och Grohe fanns.  

Kranarmaturerna kan inte direkt jämföras då de har olika funktioner med fristående kokande 
kran och gemensam kokande kran/blandningskran. Med en standard för barnsäkra 
förpackningar vilket omfattar vred för olika medium där vridmomentkrav utformas som också 
tar hänsyn till de som också är utsatta (äldre och nedsatt kognitiv förmåga), kan mindre antal 
barn orka öppna kran till fullt vattenflöde erhålls (upp till 4 l/min). 

Slutsatser	  

• Utföra driftscenarior med riskanalyser av kontrollorgan för att säkerställa de frågor 
som finns om funktioner på tekniska komponenter. 

• Noggrannare instruktioner med tydligare skötsel, drift och underhållsinstruktioner där 
erbjudande eller krav om service av kransystemets ingående komponenter efter viss 
tid säkerställs.   

• Säkerhetsventilens funktion är avgörande för att avlasta ackumulerad energi. För att 
säkerställa regelbunden kontroll av ventilen (utöver droppandet vid uppvärmning av 
kokaren) kan servicefunktion finnas inbyggd i kokarens styrutrustning som blockerar 
start av kokaren efter viss tid (t.ex. 5 år) med krav på kontroll av ventil. För att 
återstarta krävs återställning innanför lock (okänd för användaren). 

• Barnssäkringsfunktion på kokande kran bör förbättras. Säkerhetskraven för kokande 
kransystemet bör baseras på en helhetssyn utifrån brukarens hantering av 
hetvattenanvändning (öppning av kran, fyllning kastruller, matlagning, rengöring) 
samt underhåll som utrustning omfattas av.  

Rekommendationer	  

Felfunktion och risker som bör kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan: 

• Kranarmatur Quooker Nordic Round är otät genom utlopp (munstycket) (se bilaga 9). 
När man blåser genom tryckslangen för kokande vatten och barnsäkrade kranvredet är 
helt stängd kommer luft ut genom kranens utlopp (munstycke). Quooker Basic och 
Grohe Red Duo är täta vid samma kontroll. Beror det på att inkommande kokande 
vatten i tryckslang regleras med öppna/stänga elektroniskt styrda ventiler inbyggda i 
kokaren för Nordic Round? Krävs det att strömmen måste vara på och elektroniska 
styrning fungerar? Vad betyder elektrisk respektive keramisk ventil enligt Quookers 
manual? Keramiska och elektriska ventiler för VAQ och VAQ E och deras funktion är 
inte klarlagda. 

• Vattentryck (ca 6 till max 8 bar) försvinner pga. avstängning gatan eller inne i 
fastighet/avgrävning/frysning.  Innebär att risk finns för luft i det trycksatta systemet 
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där manualen från tillverkaren kräver avluftning innan användning. Utförs inte 
avluftning kan det orsaka tryckstötar, pulserande vattentillförsel med ojämn och 
stänkande vattenstråle i kran eller felfunktion av kokaren. Kontroll när vattennivån 
sjunker under elpatronens element och matande ström bryts. Kylning till kran (Grohe) 
via T-stycke inkommande kallvatten sker samtidigt. Hur varm blir kranen utan 
kallvattenkylning och om kokande hetvatten kommer initialt trots inkommande 
kallvatten är bruten? 

• Kalkavlagringar där hårdheten på inkommande vattnet överstiger 12 respektive 14 
odH. Både avhärdningsanläggning och jonbytare krävs för inkommande 
kallvattenledning. Kalkavlagringar som finns kan orsaka säkerhetstekniska risker där 
avsedd skyddsbarriär inte fungerar som avsett. Felfunktion som då uppträder kan vara 
stängning/tätning av kran och säkerhetsventilens fabriksinställda öppningstryck i 
förhållande till arbetstryck påverkas där sätet är förorenat med ökad 
öppningsmotstånd. Hur känsligt är dessa för kalk? 

• Kokaren (tryckvattenbehållaren) ska vara i stängda utrymmen. Innebär det att 
skåpluckor under diskbänk är tillräckligt?  Koppla loss slang eller öppna 
säkerhetsventil fullt för att se vad som sker. Hur lång tid det tar att tömma kokaren, 
om vattentillförseln som sker kontinuerligt håller nivån och om kokaren går i felläge 
eller om kokaren kontinuerligt kommer att värma upp vattnet. Begränsning på 
styrutrustning kan då övervägas där max x minuter i drift med effekt nära maxläge 
tillåts. Därefter stopp med manuel reset av onoffknapp för återaktivering av kokaren. 

• Elanslutning och elektronik är inbyggda i de tre kokarna. Finns ingen teknisk 
dokumentation för styrning och de funktioner som kontrolleras. Återställning vid 
överhettning av Grohe med knapp, termostatreglering för Grohe och på/av-knapp  för 
Groge/Quooker finns beskrivet. Maxtermostaternas inställning för brytande funktion 
(avseende strömmen till elelementen i kokarna) finns inte redovisat vid vilken 
temperatur detta sker. 

• Enligt testprotokoll från Kema gällande Grohe avseende kontroll av kokaren ska enligt 
punkt 7.101, anslutningar för inkommande och utgående vatten märkas (inte för 
avtagbara kopplingar). Kokande anslutning är inte märkt. 

Säkerhetskrav för produkt och användning 

• Rekommenderade regler för kokande kranar för skötsel, drift och underhåll bör 
fastställas tillsammans med kompletterande riskbedömningsinformation på paket 
(emballage) och på kranarmatur innan användning (saknas). Medföljande manualer 
har brister i sina utformningar. Konsumenten måste hantera de kända riskerna och 
kunna förstå anvisningarna från tillverkarna. De båda tillverkarna har olika 
underhållsinstruktioner. Ett tryckkärl med elelement (elpatron) utförd i samma 
material kräver normalt samma underhåll. För att Grohe ska kunna garantera felfri 
funktion på varmvattenförande delar måste anvisad kundservice ske. Klisteretikett på 
behållare ska monteras enligt manual och installationsdatum skrivas på. Quooker 
hänvisar till att vattenfilter ska bytas ut vart femte år och eventuellt kalk ska sköljas ur 
behållaren. Vid hårdare vatten ska denna service ske oftare.  
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• Läckande eller heta VVS-system motsvarande UC är normalt bara riskabla för 
yrkesanvändare och de är dessutom installerad i särskilt utrymme med krav på 
kompetens och användning av personlig skyddsutrustning hos den anställde. 
Elpatronen är på mellan 1,6 och 2,9 kW. Särskilda risker med funktion, reglering och 
tryckavlastning finns. Den inneslutna energin är väldigt hög då behållaren är från 3 
liter upp till 8 liter. Felfunktion med momentant kraftigt läckage vid utsläpp under 
diskbänk (säkerhetsventil, kopplingar m.m.) kan orsaka stora negativa konsekvenser 
för personer i närheten. Lås för skåpdörrarna alternativt skyddskåpa (eller isolerad 
duk) runt kokaren med tillhörande system som fjärrvärmeundercentraler, UC, (ca 100 
oC in vid -15 grader ute) i villor/radhus är utförda med. UC är normalt monterad i 
barnsäker höjd och inte i köket. För yrkesarbetande omfattas också centralerna med 
tryckkärl av särskilda regler där EU-direktiv för PED är införlivat i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift för Tryckbärande anordningar, AFS 1999:4, som ställer särskilda krav på 
skötsel, drift och underhåll. Mindre krav för PED bör inte ställas på dessa produkter. 

• Viktig säkerhetsfunktion som alltid ska fungera är säkerhetsventilen. Den ska alltid 
droppa vid uppvärmning av kokaren (fungerande tryckavlastande funktion) och ska 
kontrolleras samt underhållas enligt instruktioner. Olika intervaller trots samma ventil 
beskrivs för Grohe där endast tysk originalinstruktion ingår med ventil men beskrivs 
mycket kortfattat på svenska i manualen. Quooker har ingen motsvarande manual för 
säkerhetsventilen.  

• Säkerhetsventilens tryckavlastande utlopp i avloppet kan orsaka skador på plaströr 
med risk för utströmmande hetvatten/ånga då dessa tål endast kortvarigt temperatur på 
ca 95 oC. Plasten blir spröd och livslängden förkortas.  Godkänd temperatur för 
bifogad slang och avloppsrör är normalt max 70 oC. Utströmmande vatten kan utföras 
med tekniskt larm vilket stoppar kokaren. 

• Montage av utrustning bör ske av auktoriserad installatör för VVS (inklusive 
checklista för alla komponenter). Vid försäljning av produkt ska detta särskilt upplysas 
om. Utrustning bör omfattas av serviceåtagande efter tillverkarens anvisning (ca 5 år) 
där servicekontroll och byta av kritiska komponenter sker.  Särskilt vid geografiska 
områden med hårt vatten (odH). Med registrerad produkt kan riktade brev skickas ut 
till brukaren. Installation för el med behörig elinstallatör är krav om inte direktjordad 
elkontakt finns. Ansluta med förlängningsslang är inte tillåtet. Installation av ledningar 
till tryckkokare och anslutning till avlopp kräver goda kunskaper för att undvika 
läckande kopplingar och anslutningar. Efterkontroll ska göras med olika intervaller. 
Överlag bör en särskild sammantagen installation med efterservice övervägas som 
skallkrav. 

• Grohe RED Duo ska inte anslutas mot ordinarie tappvarmvattenledning enligt manual. 
Se bilaga 12 för överblick av systemet.  Den gemensamma kranarmaturen består av 
två olika kranventiler/blandare som kan ge ca kokande vatten, 100 o C (1), respektive 
varmvatten, ca 75 oC (2). Kokande vattnet öppnas utan blandarreglering av vattnet. I 
kokaren finns utgående ledning för varmvatten. Inställning kan regleras med vred på 
framsidan mellan 35 oC-75 oC (3). Om vredet står på max kan det innebära 75 oC i 
utloppet (4) på kran om också kranblandaren (2) är inställd max på rött läge. 
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Skållningsrisk föreligger och samtidigt är vattenvolymen betydligt högre i utloppet på 
kranen än när kokande vatten används.  

• Blandningsventiler till Quooker motsvarar troligtvis Grohes inbyggda. 
Sammankopplade kranar via blandningsventilen där de är konstruerade med olika 
temperaturförhållande (65/110 oC). Blandningsventilens funktion mellan 
Combikokaren och ordinarie vattenkran är avgörande för att hindra kokande vatten att 
nå delar som inte är konstruerade för den temperaturen. Flera risker finns. Separata 
oblandade funktioner i kranarna bör ha högre säkerhet då de inte kan blandas ihop av 
användaren eller att felfunktion uppträder i blandningsventilen. 

• Elkabel till kokaren med 10 eller 16 A säkring (1,6kW/2,9kW) förlagd intill jordade 
oisolerade VVS-rör bör vara extra isolerad mot mekanisk skada. 

• Kalk och andra föroreningar/kan orsaka läckage i olika objekt där packningar och 
tätningar påverkas. Särskilt kokaren med stående vatten, kommer att påverkas med 
avlagringar om vatten kommer från kommunalt vatten med hårdhet över 9,9 odH (max 
7  odH riktvärde). I Uppsala och Skåne län finns t.ex. hårdhetsgrader på vissa orter runt 
19 odH. Vid höga hårdheter krävs i princip krav på avhärdningsfilter och jonbytare för 
att anslutande utrustning inte ska sluta fungera. (Grohe har inga begränsningar för 
denna typ av utrustning men Quooker godkänner inte ”avkalkningsfilter pga. pH-
förändringen). Även tätare intervaller för underhåll än instruktionsbok kan krävas för 
regelbunden rengöring av kokaren och byte av packningsmaterial, filter och ventiler.  

• Överlåtelse till annan brukare (okänd med produkten)/information och underhåll bör 
finnas i diskbänken tillsammans med beredaren osv. typ på ett omslutande skåp som 
UC. 
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Bilaga	  1	  
Kokande	  vatten	  i	  kran	  (Grohe)	  

	  

100	  grader	  i	  vattenstrålen	  
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Bilaga	  2	  
Grohe	  Red	  Duo	  
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Bilaga	  3	  
Kranisolering	  Grohe	  	  

 

	  

Vattenkylning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utan	  kylning	  
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Bilaga	  4	  

Barnsäker	  kran	  enligt	  Grohe	  

 	  

Hur man använder Barnlås                   

1. Dra 

2. Vrid 

Grohecitat:  

”Barnlås utesluter inte helt risken för skållning från 100 °C vatten, men det gör det praktiskt 
taget omöjligt: för att kokande vatten ska komma måste du först dra och sen vrida det vänstra 
handtaget. Barnvänligheten av armaturen has blivit oberoende testat och certifierat” 
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Bilaga	  5	  
Dränering	  mot	  avlopp	  

Packning	  passar	  inte	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Satt	  i	  PVC-‐
avloppsrör	  

	  

Satt	  på	  
säkerhetsventil	  

och	  ska	  
användas	  i	  PVC-‐
avloppsröret	  
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Bilaga	  6	  
Grohes	  packningar	  omfattar	  totalt	  12	  stycken	  

	  

Avlopp,	  säkerhetsventil	  och	  tryckslangar	  
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Bilaga	  7	  
Grohekokaren/tryckkärl 
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Grohekokaren/tryckkärl 

Tryckkärl med rör och kopplingar. Blandning till varmvatten sker kanske här? 

 

 

 

                           

 

         Lödning av koppling varmvatten 

 

Kokande 
vattenanslutning 

omärkt 
 

Varmvatten 
koppling 

 

Kallvatten 
koppling 
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Bilaga	  8	  
Groheanslutning	  är	  omärkt	  

Kokande	  anslutning	  är	  inte	  märkt	  på	  Grohe	  trots	  krav	  från	  PED	  och	  KEMA-‐kontroll	  som	  
skett.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kokande	  
vattenanslutning	  

omärkt	  
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Bilaga	  9	  

Quooker	  Twin	  Taps/Nordic	  Round	  tap	  med	  VAQ	  E	  
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Quooker Twin Taps/Nordic Round tap med VAQ E 

 

 

 

 

Avloppsanslutning 
 

Vid	  blåsning	  
genom	  
kokande	  
tryckslang	  
kommer	  luft	  
genom	  
munstycket	  på	  
kranen	  oavsett	  
ventilläge	  på	  
det	  barnsäkra	  
kranvredet	  
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Bilaga	  10	  
Quooker	  Basic	  tap	  med	  VAQ	  	  
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Quooker Basic tap med VAQ  
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Bilaga	  11	  
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Blandningsventiler  
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Bilaga	  12	  
Överblick	  av	  Grohe	  Red	  Duo	  kombinationskran	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Kokande kranvred med barnsäkring. 

2. Hetvattenkran upp till 75 oC om vred vid siffra 3 är max. 

3. Inställning på kokare 30-75 oC. 

4. Temperatur kan variera 75 oC eller 100 oC i maxläge för de olika kranvreden. 
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