
 

 

 

   Örebro universitet    Örebro University 

Institutionen för naturvetenskap och teknik  School of Science and Technology 

 701 82 Örebro  SE-701 82 Örebro, Sweden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå 
 

RENOVERINGSBEHOV HOS 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I 

ÖREBRO 
 

Med fokus på hus byggda under miljonprogrammet 

 
 

Micaela Gårdh Rydberg och Beatrice Virta 
 

Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng 
 

Örebro vårterminen 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
Examinator: Camilla Persson 
 
 
 
RENOVATION NEEDS OF HOUSING COOPERATIVES IN ÖREBRO 
With focus on houses built during the Million homes programme 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FÖRORD	

Denna	rapport	är	ett	examensarbete	som	har	utförts	som	avslut	på	
byggingenjörsutbildningen,	180	poäng	vid	Örebro	Universitet.	Examensarbetet	
omfattar	15	högskolepoäng	och	påbörjades	under	vårterminen	2015.	
	
Vi	vill	rikta	ett	stort	tack	till	Gustav	Falkenström	(Affärschef	NCC)	samt	Emma	
Engström	(Projektutvecklare	NCC)	som	gjorde	det	möjligt	för	oss	att	utföra	vårt	
examensarbete	på	NCC	Constructions	i	Örebro.	Vi	vill	även	rikta	ett	stor	tack	till	vår	
handledare	Göran	Lindberg	som	har	varit	till	stor	hjälp	med	både	råd	och	vägledning	
genom	hela	examensarbetet.		
	
Sist	men	inte	minst	vill	vi	tacka	våra	familjer	som	funnits	där	och	stöttat	oss	genom	
vår	utbildning	på	Örebro	Universitet.	
		
Örebro,	juni	2015.	
	
Micaela	Gårdh	Rydberg	
Beatrice	Virta	

	 	



 

 

SAMMANFATTNING	

De	bostäder	som	byggdes	under	åren	1950‐1975	hör	till	det	så	kallade	
miljonprogrammet.	Under	miljonprogrammet	byggdes	100	000	lägenhet	per	år	under	
tio	års	tid.	Totalt	byggdes	1,3	miljoner	bostäder	i	flerbostadshus	under	dessa	år.	Flera	
av	bostäderna	som	upprättades	under	miljonprogrammet	har	nått	sin	tekniska	
livslängd	och	är	i	stort	behov	av	diverse	renoveringar.	Beroende	på	vad	det	är	för	
ägandeform	på	en	byggnad	så	fördelas	underhållsansvaret	på	olika	sätt.		I	hus	ägda	av	
bostadsrättsföreningar	är	ansvaret	uppdelat.	Föreningen	står	för	det	yttre	
underhållet	dit	även	renoveringar	av	stammar	inkluderas,	medan	
bostadsrättshavaren	står	för	insidan	av	den	egna	lägenheten.		
	
Syftet	med	rapporten	är	att	kartlägga	ROT‐behovet	hos	bostadsrättsföreningar	i	
Örebro	kommun.	Examensarbetet	har	gjorts	i	samarbete	med	NCC	Construction.	
Underlaget	till	rapporten	grundar	sig	främst	på	material	från	personliga	intervjuer	
och	intervjuer	via	mejl	med	olika	bostadsrättsföreningar	men	även	på	material	från	
olika	böcker	och	relevanta	webbsidor.			
	
Undersökningen	visade	på	att	de	tillfrågade	föreningarna	i	dagsläget	inte	har	några	
större	renoveringsbehov.	Flera	föreningar	har	däremot	framtida	behov	av	bl.a.	
stambyten	och	takrenoveringar	av	olika	slag.		58	%	av	bostadsrättsföreningarna	var	
även	positiva	till	ett	eventuellt	framtida	samarbete	med	NCC.		
	
Då	resultatet	av	renoveringsbehovet	endast	grundar	sig	på	svar	från	12	
bostadsrättsföreningar	medför	detta	att	det	finns	en	stor	grupp	vars	behov	inte	är	
undersökta.	Troligtvis	ser	behovet	större	ut	än	vad	som	framkommit	i	denna	rapport	
då	det	i	Örebro	kommun	finns	ett	stort	antal	bostäder	som	är	byggda	under	just	
miljonprogramsåren.	
	
	
Nyckelord:	Bostadsrättsförening,	Miljonprogrammet,	renoveringsbehov,	
flerbostadshus,	stambyte	och	takrenovering.		 	



 

 

ABSTRACT	

The	homes	that	were	built	during	the	years	1950‐1975	belong	to	the	so‐called	Million	
homes	programme	(Swedish:	Miljonprogrammet).	During	the	Million	homes	
programme	100,000	apartments	were	built	per	year	for	a	period	of	ten	years.	Totally	
1.3	million	housing	units	in	apartment	buildings	were	built	in	those	years.	Several	of	
the	homes	that	were	established	during	the	Million	homes	programme	have	reached	
its	service	life	and	are	in	great	need	of	renovations.	Depending	on	what	kind	of	form	
of	ownership	a	building	has,	the	responsibility	for	maintenance	will	be	distributed	in	
different	ways.	For	houses	owned	by	housing	associations	is	the	responsibility	
divided.	The	association	represents	the	outer	maintained	there	even	renovations	of	
strains	are	included	while	the	owner	of	the	apartment	stands	for	the	inside	of	its	own	
apartment.	
	
The	report	aims	to	identify	the	ROT‐needs	of	housing	associations	in	the	municipality	
of	Örebro.	The	work	has	been	done	in	collaboration	with	NCC	Construction.	The	basis	
for	the	report	is	based	mainly	on	material	from	personal	interviews	and	interviews	
via	email	with	various	housing	associations,	but	also	on	material	from	various	books	
and	relevant	Web	pages.	
	
The	survey	found	that	respondents	unions	in	the	current	situation	do	not	have	any	
major	renovation	needs.	Several	compounds	have,	however	future	needs	for,	inter	
alia,	pipe	replacement,	and	roof	renovations	of	various	types.	58%	of	housing	
cooperatives	was	also	positive	about	a	potential	partnership	with	NCC.	
	
	Because	the	result	of	the	renovation	need	only	is	based	on	responses	from	12	
housing	associations,	this	means	that	there	is	a	large	group	whose	needs	are	not	
examined.	Most	likely	the	need	is	greater	than	what	has	emerged	in	this	report	
because	Örebro	municipality	has	a	large	number	of	homes	that	are	built	in	the	Million	
homes	programme	years.	
	
Keywords:	Housing	association,	million	homes	programme,	renovation	needs,	
apartment	buildings,	change	of	pipe	system,	roof	renovation,		 	



 

 

Förkortningar	och	definitioner	

ABC‐modell	 Arbete,	bostad,	centrum.	Dessa	områden	
skulle	fungera	som	självständiga	
enheter	i	förhållande	till	innerstaden.	

Miljonprogrammet	 Bostadsbyggandet	i	Sverige	1965‐1974
Bolagsverket	 Registrerar	företag	
SCB	 Statistiska	centralbyrån.	Myndighet	som	

registrerar	statistik.	
Flerbostadshus	 Avser	bostadsbyggnader	innehållande	

tre	eller	flera	lägenheter	inklusive	
loftgångshus.

VVC	 Varmvattencirkulation	
Stambyte	 Byte	av	stammar	i	badrum	och	kök	
Stammar	 Vertikala	tekniska	försörjningsledningar	

för	t.ex.	el,	vatten	och	avlopp	
Teknisk	livslängd	 Den	tid	en	byggnad	kan	användas	för	

avsett	ändamål	
Klimatskärm	 Utgörs	av	alla	byggnadens	omslutande	

byggnadsdelar	mot	uppvärmd	inneluft.
Prefabricering	 Förtillverkning	av	delar	
Legionella	 Bakterie	som	kan	förekomma	i	t.ex.	

tappvatteninstallationer	
BABS	 Byggnormen	för	1950‐talet	
Atemp	 Ytbegrepp	i	BBR.	Definieras	som	

golvarean	i	temperaturreglerade	
utrymmen	avsedda	att	värmas	till	mer	
än	10°	C.	

UH‐plan	 Underhållsplan
PVC‐rör	 Rör	av	polyvinylklorid.	En	av	de	

vanligaste	plastsorterna	
ABS‐rör	 Rör	av	akrylnitril	butadien	styren.	En	

typ	av	plast.	
Förvaltningsberättelse	 Beskrivning	av	de	viktigaste	

händelserna	under	året	som	gått	och	
som	inträffat	efter	räkenskapsårets	
utgång.	

GA	 Gemenskapsanläggning	
BBV	 Byggkeramikrådets	branschregler	för	

våtrum	
MA‐rör	 Rör	för	Mark/Avlopp	
Energitrygg	 Energitrygg	är	ett	affärskoncept	mellan	

HSB	Mälardalen	och	den	som	vill	spara	
energi.	Det	är	ett	avtal	angående	drift	
och	skötsel	av	undercentraler,	som	
kopplas	upp	för	fjärrövervakning.	
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1 INLEDNING	

1.1 Bakgrund	

Hälften	av	Sveriges	bostäder	idag	är	byggda	under	1950‐1975.	Dessa	bostäder	är	nu	
inne	i	en	fas	där	omfattande	renoveringar	behövs.	Totalt	byggdes	1,3	miljoner	bostäder	
i	flerbostadshus,	och	2008	uppskattade	industrifakta	att	det	kommer	behöva	satsas	170	
miljarder	på	bara	stambyten	och	badrumsrenoveringar	i	hus	byggda	under	dessa	årtal	
[1	s.	8].	
	
Under	miljonprogrammet	som	pågick	från	1960	och	tio	år	framåt	byggdes	totalt	
100	000	lägenheter	per	år	vilket	kan	jämföras	med	40	000	nyproducerade	lägenheter	
årligen	i	dagsläget	[2].	
	
Idag	är	många	av	dessa	bostäder	i	stort	behov	av	teknisk	upprustning	och	
energieffektivisering	för	att	kunna	öka	sin	tekniska	livslängd.	De	renoveringar	som	
kommer	att	behöva	göras	är	stambyten,	uppgradering	av	elinstallationer	och	
ventilation,	men	även	fönster,	balkonger	samt	tak	och	fasader.	Det	vill	säga	
renoveringar	som	är	mer	av	underhållskaraktär.	Dock	varierar	det	från	hus	till	hus	vad	
det	är	för	behov	som	finns.	Variationen	beror	dels	på	vilket	underhåll	man	har	gjort	i	
husen	och	dels	vilken	byggteknik	man	använt,	men	även	vilka	förutsättningar	ägarna	
har	haft	ur	finansiellt	perspektiv	[3].		
 

1.2	Bostadsrättsföreningar	

På	bolagsverkets	sida	finns	information	om	bostadsrättsföreningar.	Där	framgår	att	den	
här	typen	av	förening	är	en	form	av	ekonomisk	förening	vars	syfte	är	att	låta	
medlemmar	få	bostadsrätt	i	föreningens	lägenheter	utan	tidsbegränsning	[4].	

Föreningen	står	som	husägare	samt	ansvarar	för	förvaltning	och	upplåter	lägenheter.	
Föreningen	blir	till	vid	minst	tre	medlemmar	som	antar	grundläggande	regler,	stadgar,	
och	väljer	styrelse.	Styrelsen	kan	väljas	och	röstas	bort	på	föreningens	årsmöten.	
Anmälan	och	föreningens	stadgar	skickas	in	till	Bolagsverket	som	registrerar	
föreningen	och	verksamheten	är	därmed	startad	[5,6].	
	
Vid	reparationer	och	underhåll	av	ett	hus	som	innehåller	bostadsrätter	ansvarar	
medlemmen	för	sin	egen	lägenhet	medan	föreningen	står	för	allting	som	är	utanför	
bostadsrättens	väggar.	Vem	som	ska	ansvara	för	inre	respektive	yttre	underhåll	
regleras	av	lagar	och	föreningsstadgar	[7].	
	
De	sju	uppräknade	punkterna	nedan	är	exempel	på	vad	bostadsrättsföreningen	står	för.	
Kravet	är	att	föreningen	ska	ha	försett	lägenheten	med	dessa	installationer	innan	
bostadsrättshavaren	flyttat	in,	för	att	medlemmen	inte	ska	behöva	stå	för	eventuell	
renovering	[6].		
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 Reparation	av	vatten‐	och	avloppsstammar	
 Ventilations‐	och	värmesystem	
 Fasader	
 Yttertak	
 Trapphus/hissar	
 Källare/Vind	
 Elledningar	

	

1.3	NCC	Construction	Sverige	

Med	en	omsättning	på	57	Mdr	SEK	och	18	000	anställda	är	NCC	ett	av	Nordens	ledande	
bygg‐	fastighetsutvecklingsföretag.	De	utvecklar	och	bygger	bostäder,	kommersiella	
fastigheter,	industrilokaler	och	offentliga	byggnader,	vägar	och	anläggningar.	NCC	
bedriver	tre	olika	affärsområden	där	bygg‐	och	anläggning	är	det	största.	
Hållbar	Renovering	är	ett	helhetskoncept	från	NCC.	Detta	koncept	bygger	på:	

 En	öppen	samverkan	i	NCC	Partnering	som	ger	möjlighet	att	skapa	en	anpassad	
och	långsiktigt	hållbar	lösning	

 Kunskap	kring	energi‐	och	miljöeffektivt	byggande	
 Erfarenhet	inom	industriellt	byggande	som	sänker	kostnader	och	ger	löpande	

förbättringar	under	projektet	
	
Renoveringsfasen	startar	med	en	analys.	Projektets	förutsättningar	klarläggs	först.	Hur	
ser	nuläget	ut?	Var	finns	möjligheterna?	Byggnadsfysik,	installationer	och	miljö	
inventeras	därefter	och	det	betraktas	hur	driftkostnader	och	energianvändning	kan	
minskas.	När	detta	utförts	skapas	en	bruttolista	av	möjliga	åtgärder	och	en	
helhetskalkyl.	För	att	sedan	kunna	forma	projektets	målbild	behövs	fördjupande	
mätningar,	provtagningar	och	marknadsanalyser	göras.	Projektets	
investeringsutrymme	fastställs	och	en	gemensam	risk‐	och	möjlighetsanalys	utförs.	
Projektering	och	en	riktkostnad	tas	fram.	Sedan	hanteras	tillval,	eventuell	evakuering	
och	kvarboende.	För	goda	förutsättningar	att	tidplanen	ska	hålla	och	för	ett	lyckligt	
slutresultat	så	krävs	god	planering,	kontinuerlig	information	och	en	väl	fungerande	
logistik.	Det	sista	som	utförs	är	uppföljningen.	Tillsammans	med	kunden	granskas	att	
den	gemensamma	målbilden	uppfyllts.	Energibesparingen	kontrolleras	och	
besiktningar	utförs.	Slutligen	utvärderas	samarbetet	och	regelbundna	servicebesök	
utförs	under	garantitiden	[10].		

1.4	Avgränsning	

Examensarbetet	går	ut	på	att	kartlägga	ROT‐behovet	hos	bostadsrättsföreningar	i	
Örebro.	
	
Rapporten	har	byggnadsmässigt	fokuserat	på	årtalen	1950	fram	till	1975,	då	dessa	är	
som	mest	relevanta	för	renovering	i	dagens	läge.	Intervjuerna	däremot	har	fördelats	på	
ett	större	tidsintervall,	då	det	varit	svårt	att	få	kontakt	med	tillräckligt	många	
föreningar	av	en	specifik	ålder.	Arbetet	berör	endast	bostadsrätter,	så	hänsyn	tas	ej	till	
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hyresrätter.	Dessutom	undersöks	bara	renoveringar	som	bostadsrättsföreningen	
ansvarar	för.		
	
Dock	bör	tilläggas	att	rapportens	resultat	bara	innefattar	ett	visst	antal	föreningars	
behov.	Det	finns	säkerligen	ett	större	behov	än	vad	som	hinner	kartläggas	under	
arbetets	gång.		
 

1.5	Syfte	

Syftet	med	detta	arbete	är	att	analysera	hur	behovet	av	renoveringar	ser	ut	hos	
bostadsrättsföreningar	i	Örebro.		
	
Målet	är	att	utefter	teori	och	sammanställda	intervjuer	i	empirin	dra	slutsatser	om	vad	
för	typer	av	renoveringar	det	finns	behov	av	och	hur	de	kan	tillämpas.	
	
För	att	uppnå	syftet	och	målet	med	rapporten	har	vi	valt	att	använda	följande	
frågeställning:	Finns	det	ett	renoveringsbehov?	Vad	är	det	för	typ	av	behov?	Och	hur	ska	
detta	lösas? 	
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2 METOD	

2.1 Genomförande	

Genomförandefasen	inleddes	med	ett	telefonstamtal	till	Gustav	Falkenström,	Affärschef	
på	NCC	Construction	i	Örebro.	Gustav	kom	med	förslag	till	frågeställning	och	ett	möte	
bestämdes	för	att	diskutera	fram	examensarbetets	syfte.	Emma	Engström	
(Projektutvecklare)	har	också	varit	med	som	handledare.	Arbetet	har	skrivits	på	NCC	
Constructions	kontor	i	Örebro.	

2.2 Material	

Fakta	har	hämtats	genom	litteraturstudier	av	rapporter,	tidigare	examensarbeten	samt	
böcker.	Vi	har	samlat	information	om	renoveringar	allmänt,	tagit	fram	fakta	för	
bostadsrättsföreningar	samt	hämtat	data	från	SCB.	
	
För	att	få	kontakt	med	bostadsrättsföreningar,	gjordes	en	sökning	på	olika	sökmotorer	
på	internet	för	att	få	fram	telefonnummer	samt	mejladresser.			
	
Inspelningsutrustning	lånades	från	Teknisk	Service	på	Örebro	Universitet,	och	en	dator	
utlånades	av	NCC.		
 

2.3 Intervjuobjekt	

När	den	inledande	bakgrunden	var	utförd	togs	kontakt	med	ett	antal	
bostadsrättsföreningar	för	att	se	bl.a.	vad	för	typer	av	renoveringar	som	behövdes	och	
hur	de	skulle	utföras.	
	
Intervjuerna	har	genomförts	genom	personliga	möten	med	inspelning	samt	via	mejl.	Vi	
valde	att	skicka	förfrågningar	till	föreningar	med	både	gamla	och	nya	fastigheter	för	att	
sedan	sammanställa	deras	svar.		
	
Intervjufrågorna	var	ledande	och	ett	frågeformulär	med	12	frågor	skrevs.	
Varje	intervju	tog	ca	20	min	och	hölls	antingen	hos	ordföranden	eller	i	styrelsens	
lokaler.	En	intervju	hölls	även	på	universitetet.		
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3 TEORI	

3.1 Teknisk	livslängd	

Ett	bostadshus	kommer	förr	eller	senare	att	behöva	renoveras.	En	teknisk	livslängd	för	
ett	hus	varierar	beroende	på	byggnadsdelar	[8].	I	Figur	1	nedan	går	det	att	utläsa	hur	
lång	livslängd	respektive	konstruktion	har	[9].	
	

	
Figur	1.	Teknisk	livslängd	över	konstruktioner.	Diagram	gjort	i	Excel	av	Micaela	Gårdh	Rydberg	och	Beatrice	
Virta.	Källa:	http://www.doldafel.se/teknisk‐medellivslangd/.	
	
Rent	allmänt	har	kvaliteten	på	rör‐	och	elinstallationer	varit	bra	i	miljonprogrammets	
bostäder,	men	nu	börjar	den	tekniska	livslängden	för	installationerna	gå	mot	sitt	slut.		
	
Renoveringsbehovet	visar	sig	tydligast	då	antal	vattenskador	har	ökat	dramatiskt.	
Undersökningar	som	gjorts	av	vattenskador	i	flerbostadshus	visar	tydligt	att	det	är	rör	
och	tätskikt	som	är	den	huvudsakliga	faktorn	till	skadeökningen.	Vanligaste	orsaken	till	
vattenskador	på	ledningssystem	är	korrosion.	
	
Då	tappvatten‐	och	värmeledningar	ofta	dras	genom	våtrummens	tätskikt	innebär	även	
detta	stora	risker	för	vattenskador,	störst	risk	löper	äldre	installationer	där	
tätningstekniken	är	dåligt	utvecklad.	Tappvattenrör	är	ofta	skarvade	inne	i	schakt	eller	
regelväggar	vilket	utgör	en	stor	risk	för	att	en	vattenskada	ska	bli	väldigt	omfattande.	
Detta	för	att	det	inte	finns	några	indikationer	på	att	det	läcker	vid	ett	eventuellt	läckage	
från	en	sådan	skarv.	Idag	är	det	därför	förbjudet	med	rörskarvar.		



 

 
 
6 

 

	
VVC‐system	installeras	för	att	minska	väntetiden	på	varmvattnet.	Under	1950‐talet	
drogs	ofta	VVC‐system	i	källaren	fram	till	varje	stamledning	i	trevåningshus.	På	så	sätt	
behövde	man	bara	vänta	den	tid	det	tog	att	tappa	ur	vattnet	i	den	vertikala	stammen.	
VVC‐system	installerades	även	i	de	vertikala	stammarna	på	högre	hus.	Idag	installeras	
alltid	VVC‐systemen	fram	till	varje	lägenhet,	dels	för	att	minska	risken	för	
legionellabakterier,	dels	för	att	minska	väntetiden	på	varmvattnet	ytterligare.	
Nedan	i	Figur	2,	kan	utläsas	ungefär	hur	lång	en	livslängd	är	för	olika	ledningssystem	
innan	de	tar	skada	[1	s.	24‐28].	
	

	
Figur	2.	Andel	skador	på	ledningssystem.	Källa:	http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/TVIT‐
5000/TVIT‐5015AL.pdf.	
	
Köksavloppsstammarna	är	beräknade	att	ha	den	kortaste	livslängden	för	stammar	på	
40‐50	år,	detta	för	att	stammarna	lätt	täpps	igen	av	fett	och	diskmedel.	Avloppsstammar	
beräknas	hålla	längre	men	det	beror	på	hur	ofta	de	används.	Hushöjden	påverkar	också	
slitaget	då	stammar	i	ett	lägre	hus	håller	längre	gentemot	ett	hus	med	många	våningar	
[11].	
	
Elinstallationer	i	bostäder	som	uppförts	1950‐75	uppfyller	inte	dagens	krav.	Ledningen	
för	disk‐	och	tvättmaskin	behöver	dimensioneras	upp	och	elsystemen	är	inte	
skyddsjordade	eller	försedda	med	jordfelsbrytare.	Material	som	elledningarnas	
isolering	består	av	har	brutits	ner	genom	åren	och	faller	nu	lätt	sönder	vid	beröring,	
detta	resulterar	i	en	ökad	brandrisk.		
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3.2 Samband	mellan	ålder	och	renoveringsbehov	

Ur	tabeller	från	statistiska	centralbyrån	kan	vi	utläsa	bostädernas	byggnadsår	samt	
antalet	som	byggdes,	se	tabell	1	och	2	nedan.		
	
Tabell	1.	Antal	flerbostadshus	som	uppförts	mellan	1930‐2011.	Statistik	hittad	på	www.SCB.se.	

	
	
Tabell	2.	Antal	flerbostadshus	som	finns	idag	(2013).	Statistik	hittad	på	www.SCB.se.	

	
	
Mer	än	hälften	av	Sveriges	flerbostadshus	är	byggda	under	perioden	1950‐1975	och	
detta	är	genomgående	även	i	Örebro	kommun,	vilket	tydligt	ses	ovan	i	tabell	1.	Olika	
perioders	bebyggelse	har	olika	karaktärsdrag	utefter	vilka	tekniker,	regler	och	ideal	för	
bostadsbyggandet	som	varit	aktuella	under	respektive	period.		Byggnader	upprättade	
mellan	1946‐1960	kallas	ibland	för	folkhemsperiodens	hus,	de	som	byggdes	mellan	
1961‐1974	för	rekordårens	hus	och	de	som	byggdes	1965‐1974	betecknas	ofta	som	
miljonprogrammets	hus.			
	 	 	 															

3.3 1950‐talet	

ABC‐modellen	stod	som	grund	för	de	mindre	förortscentrumen	som	uppkom	under	
denna	period.	Centrum	markerades	ofta	med	något	iögonfallande,	t.ex.	ett	eller	flera	
punkthus.	Frölunda	i	Göteborg,	Vällingby	i	Stockholm	och	Baronbackarna	i	Örebro	är	
tre	exempel	på	förortscentrum	med	denna	typ	av	planering.	För	1950‐talshusen	gällde	
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den	dåvarande	byggnadsstadgan,	BABS	1950.	BABS	1950	tar	dels	upp	krav	på	
värmeisolering	i	klimatskärm	mot	det	fria	och	mot	mark,	samt	krav	på	ventilation	mm.	
	

3.3.1 Hustyp	

Lamellhus	är	den	vanligaste	hustypen	från	1950‐talet.	Stommen	är	av	tegel	eller	
gasbetong	och	husen	är	vanligen	3	våningar	höga.	1950‐talshusen	är	terränganpassade,	
fönstren	är	små	tvåglasfönster	med	karmar	och	kopplade	inåtgående	bågar	av	trä,	
vanligen	av	kärnvirke.	Taken	är	ofta	av	typen	sadeltak	med	takstolar	av	trä	och	en	
beklädnad	av	tegelpannor,	plåt,	asbest	eller	takpapp,	där	tegelpannor	är	den	vanligaste	
beklädnaden	[12	s.	12].	
	

3.3.2 Karaktäristik	

Ett	typiskt	1950‐tals	entréparti	består	av	träsnickerier,	dörrhandtag	av	ädla	träslag	och	
mönstrade	fönster	i	etsat	glas.	Ytterväggarna	är	bärande	och	består	av	lättbetongblock	
där	utsidan	är	spritputsad	och	insidan	är	slätputsad.	Bärningen	över	fönster	är	löst	med	
hjälp	av	armerade	lättbetongbalkar	och	över	balkongpartierna	finns	det	balkar	av	
betong,	isolerade	med	lättbetongblock.	Väggar	som	skulle	vara	ljudisolerade,	såsom	
lägenhetsavskiljande	väggar,	hjärtväggar	och	trapphusväggar	gjordes	av	massiva	
murblock	av	betong.	Botten‐	och	våningsbjälklagen	är	vanligtvis	en	16	cm	tjock	
betongplatta	som	täcks	av	koksaska	där	reglar	bär	ett	parkettgolv	för	vardagsrum	
medan	det	för	badrummen	är	koksaska,	överbetong,	membranisolering	och	
klinkerplattor	som	ligger	ovanför	bjälklaget.	I	resterande	rum	är	betongplattan	täckt	av	
koksaska,	överbetong	och	linoleummattor.	
	

3.3.3 Våtrum	

I	badrummen	ligger	de	horisontella	spill‐	och	vattenrören	i	betongskiktet.	
Varmvattenledningarna	var	på	den	här	tiden	av	koppar	medan	kallvattenledningarna	
fram	till	mitten	av	1950‐talet	var	av	förzinkade	stålrör.	Därefter	användes	kopparrör	
även	för	kallvattenledningarna.	Spillvattenrören	var	av	gjutjärn	som	ofta	skarvades	med	
bly.	Standarden	för	1950‐talets	badrum	var	att	väggarna	kläddes	av	kakel	ca	1,3	meter	
över	golv	för	att	sedan	övergå	i	puts.	Badrumsgolven	var	av	klinker,	kakelfix	och	
kakelfogar	från	den	tiden	kan	innehålla	spår	av	asbestfibrer.	I	början	av	1950‐talet	var	
det	dessutom	vanligt	med	en	kaklad	front	på	badkaren.	
	

3.3.4 Energiteknisk	status	

Efter	1945	ökade	medvetandet	om	värmeisoleringens	betydelse.	Det	medförde	att	
vindsisoleringen	kunde	bestå	av	ett	lager	med	15	cm	kutterspån	och	ovanpå	det	ett	
lager	med	koksaska.	Källarmurarna	bestod	av	gjuten	betong	med	mineralullsplattor	på	
insidan.	Den	totala	energianvändningen	på	ett	orört	1950‐talshus	uppkommer	till	220	
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kWh/kvm	Atemp	och	är	där	energiåtgången	beräknas	innefatta	uppvärmning,	
varmvatten,	fastighetsel	och	hushållsel.	
	

3.3.5 Installationer		

Uppvärmningen	av	1950‐talshusen	ordnades	ofta	genom	kvarterscentraler	och	i	vissa	
fall	via	fjärrvärmenätet.	Värmerören	till	radiatorerna	var	av	stål	och	det	var	under	
1950‐talet	som	termostatventiler	kom	till.	Ventilationen	bestod	i	dessa	hus	av	självdrag	
med	borstventiler	under	fönster	som	fungerade	som	uteluftsintag.	Väggar	i	badrum	och	
kök,	ibland	även	sovrum,	hade	ventiler	för	frånluft.	Ventilerna	är	kopplade	till	murade	
frånluftskanaler	vilka	i	sin	tur	mynnar	ut	i	skorstenar	på	taket.	Eluttagen	är	sparsamt	
utsatta	och	uppgår	inte	ofta	till	mer	än	ett	uttag	per	rum.	Uttagen	är	dessutom	varken	
jordade	eller	petskyddade	och	det	saknas	även	femledarsystem.	Elledningarna	är	
utanpåliggande	och	var	blymantlade	och	gummiisolerade,	eftersom	gummi	smulas	
sönder	och	blir	skört	efter	en	viss	tid	så	har	dessa	ofta	bytts	ut	[1	s.	11‐15].	

 

3.4 1960‐talet	

Miljonprogrammet	fastställdes	genom	ett	riksdagsbeslut.	Målet	var	att	man	under	
1965‐1974	skulle	bygga	en	miljon	bostäder	i	Sverige.	Efter	detta	kom	en	period	där	
industrialisering	och	prefabricering	ökade.		
 

3.4.1 Hustyp	

På	1960‐talet	blev	en	vanlig	hustyp	det	friliggande	skivhuset	med	5‐8	våningar,	då	det	
under	det	här	årtalet	växte	fram	större	förortscentrum.	Det	typiska	1960‐talshuset	var	
dock	fortfarande	lamellhus	med	tre	våningar.	Under	slutet	av	60‐talet	byggdes	även	
loftgångshus,	men	dessa	utgör	bara	5	procent	av	husen	byggda	under	1961‐75.	
	

3.4.2 Karaktäristik		

Gemensamt	för	husen	under	1960‐talet	är	enkelheten	i	utformning	samt	upprepningen	
med	prefabricering	av	olika	element.	Vindsvåning	saknas	från	de	flesta	hus	under	denna	
period,	finns	det	vind	så	är	det	en	oinredd	kallvind	med	låg	takhöjd	som	därför	är	svår	
att	tilläggsisolera.	20	procent	av	denna	tids	bostäder	saknar	även	källare	[12	s.	14].	
	
Taken	är	i	regel	låglutande	med	invändiga	stuprör.	På	husets	ena	sida	förekommer	ofta	
balkonger	medan	den	andra	sidan	är	slät.	Husets	gavlar	har	begränsat	med	fönster	eller	
inga	alls.	Dämpade	kulörer	på	fastigheterna	är	karakteristiskt	för	detta	årtal.	
	
Under	det	här	årtiondet	fick	metoden	att	bygga	flerbostadshus	sitt	genombrott.	Det	blev	
en	övergång	från	bärande,	murade	fasader	och	längsgående	hjärtväggar	till	
betongstommar	med	bärande	tvärgående	väggar.		
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De	väggar	som	avskiljer	rummen	åt	kan	bestå	av	fabrikstillverkade	lättbetongplattor.	
Lasterna	förs	ner	i	marken	via	de	väggar	som	skiljer	lägenheterna	åt	samt	trapphus	och	
eventuella	hisschakt	hjälper	till	att	stabilisera	konstruktionen.	Utförandet	av	
utfackningsväggarna	är	murade,	25	cm	tjocka,	och	lättbetongblock	är	putsade.	Andra	
vanliga	konstruktioner	är	sandwichelement	som	inifrån	och	ut	består	av	10	cm	betong,	
10	cm	mineralull	och	5	cm	betong.	Det	finns	även	utfackningsväggar	med	
träregelstommar,	som	i	regel	har	10	cm	mineralull	och	är	utvändigt	beklädda	med	
fasadplåt,	fasadtegel	eller	betong.	

3.4.3 Våtrum	

Efter	1963	förekommer	spillvattenledningar	av	både	plast	och	gjutjärn.	Fogning	och	
koppling	av	gjutjärnsrör	användes	utöver	tåggarn	och	cement.	Från	och	med	början	av	
1960‐talet	användes	även	tätningsringar	av	plast	eller	gummi	innan	den	
revolutionerande	skarvningsmetoden	kom	1968,	det	s.k.	MA‐systemet.	MA‐rören	är	av	
gjutjärn	som	skarvas	med	en	gummimanchett,	denna	spänns	sedan	fast	med	ett	svep	av	
rostfritt	stål.	
	
Koppar	användes	under	denna	period	till	tappvattenledningar	för	både	varmt	och	kallt	
vatten.	Friheten	att	variera	fasadelementens	utformning	och	material	ökade	när	
ytterväggarna	inte	längre	var	bärande.	Frilagd	ballast	av	krossad	sten	i	olika	färger	
började	användas	i	betongelementen,	mönstermurning	i	skalmur	av	tegel	eller	släta	
betongelement	utan	infärgning.	Under	denna	tid	lanserades	även	många	nya	material,	
som	t.ex.	plast.	Hus	med	förtillverkade	element	från	1960‐talet	har	ofta	fogmassor	av	
PCB.	
	

3.4.4 Energiteknisk	status	

Flerbostadshus	byggda	1960‐75	är	sammanfattningsvis	dåligt	isolerade	vad	gäller	tak,	
väggar	och	grund.	De	har	tvåglasfönster	och	värmeåtervinning	saknas	på	ventilationen.	
Lufttätheten	i	klimatskärmen	är	mindre	bra	och	köldbryggor	återkommer	ofta	i	stor	
utsträckning.	

3.4.5 Installationer	

För	bostadsområdet	skedde	ofta	den	mesta	värmetillförseln	från	gemensamma	
oljepannor	och	vattenburna	radiatorer.	Frånluftssystem	installerades	i	allt	fler	hus	
byggda	under	1960‐talet	och	i	vissa	fall	installerades	även	till‐	och	frånluft.	Elsystemet	
är	i	jämförelse	med	dagens	krav	underdimensionerande	då	det	endast	är	en	fas	
indragen	i	lägenheten.	Det	saknas	modern	säkerhetsutrustning	som	femledarsystem	
och	jordfelsbrytare.	Uttagen	är	inte	heller	petskyddande	eller	jordade	i	annat	än	i	kök	[1	
s.	15‐19].	
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3.5 1970‐75	talet	

I	början	av	1970	talet	byggdes	de	sista	förortsstäderna	av	miljonprogramskaraktär.	Det	
var	det	industrialiserade	och	storskaliga	byggnadstänket	från	60‐talet	som	var	
dominerande.		
	

3.5.1 Hustyp	

De	flesta	husen	var	av	lamellhustyp	med	tre	våningar	men	det	dök	även	upp	fler	höga	
punkt‐	och	lamellhus.	Då	husdjupen	ökade	blev	många	delar	av	lägenheterna	utan	
dagsljus.	Det	var	vanligt	att	varken	badrum,	hall,	toalett	eller	klädkammare	hade	några	
fönster.		
	

3.5.2 Karaktäristik	

Arkitekturen	under	1970‐talet	präglades	av	upprepande,	likadana	huskroppar	med	
detaljer	i	fasaderna	vilket	tidigare	årtiondens	byggnader	hade	varit	sparsamt	
utsmyckade	med	då	annat	stått	i	fokus.	Även	färgerna	ändrades	under	1970‐talet,	från	
att	ha	utgått	från	naturfärgade	material	började	starkare	färger	användas.	Orange,	brunt	
och	grönt	var	typiska	färger	för	fasadplåtar,	balkongfronter	och	invändigt	för	tapeter,	
skåpsluckor	och	andra	målade	ytor.	Byggnadstypen	karaktäriseras	av	markerade	
horisontella	fönsterband	med	partier	av	plåt,	eternit	eller	trä.	Överlag	så	saknas	både	
källare	och	vind.	Konstruktionerna	under	den	här	tiden	skilde	sig	inte	nämnvärt	från	
den	senare	delen	av	1960‐talets	konstruktioner.		Det	var	först	1976	när	den	nya	
byggnormen	trädde	i	kraft	som	förändringar	i	konstruktionerna	följde	till	resultat	av	
betydligt	högre	krav	på	värmeisolering.		
	

3.5.3 Våtrum	

PVC‐rör	och	ABS‐rör	för	spillvattenledningar	användes	i	stor	omfattning	i	början	på	
1970‐talet.	Dessa	har	nu	visat	sig	ha	dålig	hållbarhet,	och	beror	på	den	kemiska	
sammansättningen	av	plasten	och	på	rörens	tunna	godstjocklekar.	Även	brister	hos	
gummiringstätningarna	har	visat	sig	vara	en	orsak	till	läckage.		
 

3.5.4 Energiteknisk	status	

Under	den	här	perioden	börjar	flerbostadshusen	förses	med	från‐	och	tilluftsventilation,	
dock	utan	värmeåtervinning.	Fjärrvärmen	får	större	utbredning	och	lokala	
panncentraler	ersätts	med	fjärrvärmeanslutning.	Fram	till	1970	bestod	
värmeledningarna	av	stålrör	men	när	kopparpriset	sjönk	efter	år	1970	började	koppar	
användas	i	de	klenare	anslutningsledningarna	till	radiatorer	medan	de	grövre	
ledningarna	i	de	vertikala	stammarna	fortfarande	bestod	av	stål.		
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3.5.5 Installationer	

Dessa	bostäder	har	ofta	frånluftsventilation.	Alla	rum	kan	nås	från	hallen	vilket	gör	det	
möjligt	att	göra	en	enkel	dragning	av	kanaler	för	tilluft.	Uppvärmning	sker	via	
vattenburen	radiatorvärme.	Systemen	kan	vara	av	ettrörstyp	vilket	gör	det	svårare	att	
justera	in	för	jämn	värme	i	jämförelse	med	tvårörssystem.	Elinstallationerna	i	början	av	
1970‐talet	är	utförda	på	i	princip	samma	sätt	som	under	1960‐talet	[1	s.	19‐22].		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

13 
 

3.6 Renoveringstyper	

Tabell 3 nedan visar på vanliga brister i hus byggda 1950-75. 
 

Tabell	3.	Tabell	gjord	i	tabellverktyget	i	Office	Word	av	Micaela	Gårdh	Rydberg	och	Beatrice	Virta.	Källa:	
Renoveringshandboken	för	hus	byggda	1950‐75.	
Vanliga	brister	 1950‐talshus 1960‐talshus	 1970–75‐talshus
Avloppsrör	av	gjutjärn	delvis	kraftigt	
korroderade	 x x x 

Tappkallvattenrör	av	förzinkat	stål	
korroderade	 x 

  

Mekaniska	kopplingar	av	mässing	på	
tappvattenrör	korroderade	 x x x 

Värmerör	förlagda	i	fyllning	
utvändigt	korroderande	i	bjälklag	
under	badrum.	

x 
  

Tappvarmvattensystem	saknar	VVC‐
ledning	i	stamledningarna	‐	
legionellarisk	

x x x 

Ingen	eller	dålig	isolering	på	
tappvarmvatten‐	och	värmerör	 x x x 

Avstängnings‐	och	
injusteringsventiler	på	rörstråk	och	
rörstammar	korroderade	

x x x 

	    

Källare/krypgrund/platta	på	mark	
med	fuktproblem	 x x x 

Källare/krypgrund	med	hög	
radonhalt	
	

x x x 

Otätheter	mellan	lägenheter,	ger	
dålig	ljudstandard	samt	risk	för	
spridning	av	skadeinsekter.	

 x x 

	    

Blå	lättbetong	kan	förekomma	i	
ytterväggar/mellanväggar.	God	
ventilation	krävs	

x x x 

Ventilationskanaler	med	dålig	täthet  x x 

	    

Kollektiv	elmätning	kan	förekomma.	
Leder	till	onödigt	stor	förbrukning	av	
hushållsel.	

 x 
 

	    

Stora,	plana,	läckande	tak	pga.	dålig	
avrinning/sänkningar	av	
konstruktionen	med	åren	

 x x 

Otätheter	mellan	förtillverkade	
byggnadselement	ger	dragproblem	
och	lyhördhet	mellan	lägenheter.		

 x 
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3.7 Vattenskador	

Reparationer	av	vattenskador	i	byggnader	uppkommer	årligen	till	en	kostnad	av	ca	tio	
miljarder	kronor	[13].	I	2013	års	vattenskaderapport	noteras	att	antalet	vattenskador	
som	rapporterats	uppgick	till	2612	stycken,	under	perioden	1	januari	till	31	december	
2013.		Skadorna	i	rapporten	avser	tre	olika	hustyper,	fritidshus,	flerbostadshus	med	
minst	tre	lägenheter,	villor	omfattande	tvåfamiljsvillor,	radhus	och	kedjehus.	
Vattenskadorna	i	flerbostadshusen	uppkommer	till	åtta	procent	av	de	inrapporterade	
skadorna,	i	siffror	är	antalet	206	st.	Årsfördelningen	av	skadorna	efter	byggnadsår,	i	
2013	års	vattenskaderapport	visar	på	att	andelen	inrapporterade	skador	är	som	flest	på	
hus	byggda	före	1930	och	för	hus	byggda	mellan	1950‐1979.	Det	som	bör	tänkas	på	är	
att	de	flesta	flerbostadshus	i	Sverige	är	byggda	under	dessa	årtionden	vilket	naturligt	
ger	en	högre	andel	inrapporterade	skador	än	för	hus	byggda	under	andra	år,	vilka	inte	
är	lika	många	i	antal.			
	
De	flesta	skadorna	inträffar	i	bad‐	eller	duschutrymmen,	ca	32	%.		Köket	är	också	ett	
utrymme	som	rapporterats	vara	högfrekvent	gällande	vattenskador,	där	uppgår	antalet	
skador	till	30	%.		Skadorna	i	kök	uppstår	ofta	på	grund	av	trasiga	diskmaskiner	och	
kopplingar.	Oavsett	utrymme	så	är	skador	på	rör	den	största	skadeorsaken.	Skador	på	
kopplingar	och	fogar	är	den	näst	största	skadeorsaken	i	många	utrymmen	förutom	i	
bad‐	och	duschrum.	I	bad‐	och	duschrum	är	det	läckage	vid	tätskiktets	anslutning	till	
golvbrunn	som	är	den	näst	största	inrapporterade	skadeorsaken.	Tabell	4	nedan	visar	
vad	som	är	den	största	skadeorsaken.	
	
Tabell	4.	Antal	skador	fördelade	efter	skadeorsak.	Källa:	http://www.vattenskadecentrum.se/wp-
content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf  

	
	
	

	
Figur	3.	Cirkeldiagram	över	antal	skador	fördelade	efter	skadeorsak.	Källa:	
http://www.vattenskadecentrum.se/wp-content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf	
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Figur	3	ovan	visar	på	hur	skadorna	är	fördelade	efter	tre	olika	kategorier,	
ledningssystem,	utrustning	och	tätskikt	i	våtrum.	Dessa	tre	kategorier	utgör	
huvudskadetyperna.	Till	ledningssystemen	hör	skador	orsakade	av	läckage	från	
ledningssystem	för	kall‐	och	varmvatten,	värme	och	avlopp	samt	skador	orsakade	av	
oberäknad	vattenutströmning.	I	Figur	3	ses	även	att	skador	på	ledningssystem	är	den	
mest	förekommande	skadeorsaken.		
	
Tabell	5.	Skador	orsakade	av	olika	system.	Källa:	http://www.vattenskadecentrum.se/wp-
content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf	

	
	
Tabell	6.	Åldersfördelning	av	antalet	skador	orsakade	av	ledningssystem.	Källa:	
http://www.vattenskadecentrum.se/wp-content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf	

	
	
Tabell	5	ovan	visar	att	kallvattensystemen	är	det	ledningssystem	som	orsakar	mest	
skador	tätt	följt	av	avloppssystemen.		I	Tabell	6	redovisas	fördelningen	av	antalet	
skador	orsakade	av	ledningssystem	beroende	på	deras	ålder.	Där	kan	det	även	läsas	av	
att	de	flesta	skador,	oavsett	ledningssystem,	är	rapporterade	på	ledningar	med	en	ålder	
på	31‐40	år.	Ledningssystem	som	är	tio	år	eller	yngre	har	också	en	hög	skadeprocent.		
	
Vidare	finns	det	även	information	i	vattenskaderapporten	om	vad	det	är	som	orsakar	
skador	på	ledningssystemen,	den	vanligaste	skadeorsaken	är	korrosion,	vilket	kan	ses	i	
Tabell	7.	Ledningssystem	för	kallvatten,	värme	och	avlopp	är	de	system	som	drabbas	
mest	av	korrosion	som	ses	i	Tabell	8.	I	Tabell	9	ses	att	korrosion	är	vanligast	på	
ledningssystem	som	har	en	ålder	på	30	år	eller	äldre.		
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Tabell	7.	Skadeorsaker.	Källa:	http://www.vattenskadecentrum.se/wp-
content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf	

	
	
Tabell	8.	Ledningssystem	och	skadeorsaker.	Källa:	http://www.vattenskadecentrum.se/wp-
content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf 

	
Tabell	9.	Åldersfördelning	av	de	vanligaste	skadeorsakerna.	Källa:	http://www.vattenskadecentrum.se/wp-
content/uploads/2014/02/VSC_2013_orig.pdf	

	
	

3.8 Stambyte	–	en	renoveringstyp	
 
Vid	ett	stambyte	är	det	inte	bara	stammar	och	rör	i	våtrum	och	kök	som	byts	ut,	även	
stammar	och	rör	i	källare,	trapphus	och	övriga	utrymmen	måste	bytas	ut	ifall	de	är	i	ett	
dåligt	skick	[14].	De	rör	som	ingår	i	rörstammarna	är	de	rör	som	går	vertikalt	i	huset.	
Där	leds	varm‐	och	kallvatten	upp	och	spillvatten	leds	ut.	Ett	stambyte	är	ett	omfattande	
arbete	som	kräver	mycket	planering	och	ibland	även	tillfälliga	bostäder	för	de	boende.		
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Återkommande	fuktskador,	avloppsstopp,	hög	energi‐	och	vattenförbrukning	och	höjda	
försäkringspremier	är	vanliga	orsaker	till	stambyten.	Fuktskador	och	återkommande	
avloppstopp	är	tydliga	indikationer	på	att	stammarna	eller	tätskikten	börjar	bli	dåliga.	
Besiktningar	och	provtagningar	gjorda	av	en	fackman	krävs	inför	en	stamrenovering	
eller	ett	stambyte.	Resultaten	från	besiktningarna	och	provtagningarna	ska	kunna	ge	en	
bild	av	den	återstående	livslängden	för	stammen	och	på	så	vis	även	ligga	som	grund	för	
det	slutliga	åtgärdsbeslutet	[16].	Beroende	på	när	fastigheten	är	byggd	så	finns	det	olika	
faktorer	som	påverkar	hur	kostsamt	och	komplicerat	ett	stambyte	kan	bli.	Olika	
perioders	bebyggelse	har	som	tidigare	nämnts	olika	karaktärsdrag	utefter	vilka	
tekniker,	regler	och	ideal	för	bostadsbyggandet	som	varit	aktuella	under	respektive	
period.	Några	av	de	faktorer	som	är	påverkande	vid	ett	stambyte	är:		
	

 Rumsstruktur	
Hur	oregelbundna	rummen	är,	om	de	ligger	ovanför	varandra	i	våningsplanen	
eller	inte	

 Placering	
Hur	badrummen	är	placerade	i	lägenheterna	

 Takhöjd	
Badrum	med	högt	i	tak	medför	mer	att	renovera	

 Höjd	på	golvbjälklaget	
Med	ett	tjockt	bjälklag	blir	det	mer	rivningsarbeten	för	att	kunna	komma	åt	
rören	

 Installationsdragningarnas	placering	
Installationsritningar	i	hus	från	vissa	tidsepoker	stämmer	inte	alls	med	
verkligheten	[17].	

Det	finns	flera	olika	metoder	att	använda	sig	av	vid	stambyten.	Några	av	dem	är:	
traditionellt	stambyte,	renovering	med	hjälp	av	våtrumskassetter	och	relining.	Målet	
med	ett	fullständigt	stambyte	är	att	rörinstallationerna	ska	hålla	i	cirka	40	år	[1	s.	35].	

3.8.1 Traditionellt	stambyte	

Ett	traditionellt	stambyte	innebär	att	de	gamla	rörinstallationerna	byts	ut	och	ersätts	
med	nya	rör	som	placeras	i	de	gamla	rörschakten	[16].	Alla	rör	och	stammar	byts,	både	
de	som	går	horisontellt	i	golvet	till	exempelvis	toalett	och	dusch,	samt	de	vertikala	som	
går	till	lägenheterna	ovanför	och	under	[18,1	s.	110].	När	de	nya	rören	är	på	plats	byggs	
ett	nytt	våtrum	på	samma	sätt	som	vid	nyproduktion	[1	s.	110].	Stambyte	i	badrum	är	
alltså	lite	mer	komplicerat	än	vad	det	är	i	kök.	I	kök	behöver	bara	skåp	som	är	i	vägen	
för	rören	plockas	ner	medan	renovering	av	badrum	i	samband	med	stambyten	är	i	
princip	ett	måste	då	rörsystemen	är	svåråtkomliga	när	de	sitter	bakom	väggar	och	
under	golv	[15].	
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Fördelar	 Nackdelar	
I	hus	byggda	före	1950	är	det	vanligt	
att	innerväggarna	inte	står	rakt	över	
varandra,	i	och	med	det	kan	ett	
traditionellt	stambyte	vara	det	enda	
alternativet	för	hus	från	den	
tidsepoken	[1	s.	37].	
	

Ett	traditionellt	stambyte	tar	ofta	mycket	lång	
tid	och	är	vanligtvis	dyrt.	Skulle	det	dessutom	
visa	sig	att	det	finns	fuktskador	som	måste	
torkas	ut	innan	arbetet	kan	fortlöpa	så	blir	
byggtiden	om	inte	ännu	längre.	Det	traditionella	
stambytet	skapar	även	en	hel	del	buller	och	
damm	samtidigt	som	det	även	medför	stora	
mängder	rivningsmaterial	[19,1	s.	37].	
Åtgångstiden	för	ett	traditionellt	stambyte	är	ca	
6‐8	veckor	[14].	
	

	

3.8.2 Våtrumskasseter	

En	våtrumskassett,	vilket	ses	i	Figur	4,	samlar	alla	installationer	på	ett	enda	ställe.	Det	
finns	många	olika	typer	av	våtrumskassetter	på	marknaden	och	vissa	är	redan	vid	
leverans	utrustade	med	vatten‐	och	spillvattenrör,	installationer	för	WC,	
tvättställsblandare	och	badkars‐	duschblandare.	Schaktväggarna	på	en	våtrumskassett	
kan	vid	leverans	fås	färdigmålade	eller	färdigkaklade.	Kassetterna	levereras	färdiga	och	
det	enda	som	krävs	är	att	montera	dem	på	avsedd	plats.	Stambyte	med	
våtrumskassetter	är	mycket	vanligt	för	1950‐,	60‐	och	70‐talshus	[1	s.	37].	

	
Figur	4.	Våtrumskasset.	Källa:	http://www.lksystems.se/sv/LK‐Systems‐
Sverige1/System/Vatrumskassett/Vatrumskassett/.	
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Fördelar	 Nackdelar	
Våtrumskassetterna	ger	en	god	möjlighet	
till	att	lätt	kunna	byta	ut	installationer	
och	även	möjlighet	till	att	upptäcka	
läckage	i	ett	tidigt	skede	[20].	Byggtiden	
är	kort	och	rivningsbehovet	är	litet.	De	
boende	behöver	inte	heller	flytta	ut	under	
ett	stambyte	med	våtrumskassett.	
Våtrumskassetterna	kan	fås	i	många	olika	
utseenden	helt	utefter	kundens	estetiska	
krav	[21,1	s.	37]	
	

En	våtrumskassett	kan	i	ett	litet	badrum	
ta	upp	för	mycket	plats	[1	s.	37].	

	

3.8.3 Stambyte	med	rum‐i‐rum	metoden	

Ett	stambyte	med	rum‐i‐rum	metoden	medför	att	ytterst	lite	rivs	i	det	befintliga	
badrummet.	Det	enda	som	görs	är	att	toaletter,	handfat	och	möbler	plockas	bort.	
Därefter	byggs	ett	nytt	badrum	inuti	det	gamla	genom	att	montera	färdiga	
fabrikstillverkade	badrumsmoduler.	En	luftspalt	på	2‐3	cm	bildas	runt	det	nya	
badrummet	vilket	gör	det	möjligt	för	luften	att	cirkulera	kring	badrumsmodulen.	Det	
leder	till	att	risken	för	framtida	fuktskador	minskar	drastiskt.	Skulle	det	ändå	finnas	
någon	form	av	fukt	så	torkar	ventilationen	ut	detta.	Den	beräknade	livslängden	för	ett	
prefabricerat	badrum	är	ca	50	år.	
	
Fördelar	 Nackdelar
Entreprenadtiden	för	ett	stambyte	med	
rum‐i‐rum	metoden	är	avsevärt	kortare	
än	för	ett	traditionellt	stambyte.	Ett	
sådant	stambyte	tar	ca	7‐10	dagar.	De	
boende	har	även	möjligheten	att	bo	kvar	
på	grund	av	den	korta	byggtiden	och	det	
smidiga	tillvägagångssättet	vid	
renoveringen.	
Den	här	metoden	passar	bäst	för	
fastigheter	byggda	under	
miljonprogrammet,	1960‐1975.		Det	på	
grund	av	att	badrummen	är	mer	
regelbundet	byggda	än	vad	de	är	i	
fastigheter	från	tidigt	1900‐tal	[14].	
	

Det	befintliga	badrummets	yta	blir	något	
mindre	och	kan	påverka	vissa	funktioner	
och	även	tillgänglighet.	Exempelvis	
möjligheten	till	tvättmaskin	i	badrummet.	
Placeringen	av	modulen	kan	medföra	att	
golvhöjden	blir	högre	och	med	det	även	
tröskeln	till	badrummet.	Det	ger	en	något	
försämrad	tillgänglighet	[1	s.37].		
	

	

3.8.4 Relining/Rörinfodring	

Relining	är	en	bra	metod	för	att	komma	åt	att	renovera	svåråtkomliga	rör	i	en	fastighet.	
Metoden	är	ett	bra	komplement	till	rum‐i‐rum	metoden	eller	det	traditionella	
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stambytet.	Relining	är	dock	endast	en	metod	för	renovering	av	rör.		Relining	innebär	att	
det	befintliga	rörets	insida	beläggs	med	ett	nytt	material.	Ett	nytt	plaströr	utan	skarvar	
eller	fogar	bildas	på	så	vis	inuti	det	gamla.	På	detta	sätt	förlängs	livslängden	för	röret.	
Relining	görs	oftast	bara	på	avloppsrör	men	det	är	även	möjligt	att	relina	kall‐	och	
varmvattenrör.	Relining	av	kall‐	och	varmvattenrör	är	dock	inte	en	lika	beprövad	metod	
som	relining	av	avloppsrör.	Innan	ett	avloppsrör	ska	relinas	kräver	det	en	del	förarbete.	
Röret	måste	först	rensas	rent	ifrån	avlagringar	och	korrosion	som	kan	finnas	på	rörets	
insida.	Ett	vanligt	tillvägagångssätt	för	att	rengöra	rören	är	att	göra	en	
högtrycksspolning	med	hett	vatten	[22].	Mekanisk	rensning	är	ett	alternativ	om	det	inte	
räcker	med	enbart	högtrycksspolning.	Den	mekaniska	rensningen	innebär	att	ett	
roterande	verktyg	rensar	bort	avlagringar	i	röret	med	hjälp	av	kättingar.	En	inspektion	
av	röret	görs	också	för	att	fastställa	tillståndet	på	rörets	insida	och	även	för	att	
kartlägga	eventuella	skador.	En	sådan	inspektion	görs	med	en	kamera.		När	röret	är	
rengjort	och	inspekterat	är	det	färdigt	att	relinas.	Relining	kan	göras	på	olika	sätt,	de	tre	
vanligaste	är	stumpmetoden,	lösplastmetoden	eller	sprutmetoden	[23].	I	och	med	att	
det	inte	krävs	några	rivnings‐	eller	återställande	åtgärder	vid	relining	så	är	det	en	billig	
metod	i	jämförelse	med	många	andra.	Tidsåtgången	är	liten	och	orsakar	inte	heller	
någon	störning	för	de	boende	[24].	
	
	
Sprutmetoden 
 
Sprutmetoden	går	till	så	att	reliningsmaterialet	sprutas	in	i	det	befintliga	röret	med	ett	
roterande	sprutmunstycke.	Detta	görs	nedifrån	och	upp	mot	de	vertikala	ledningarna	
och	även	från	huvudstammen	inåt	mot	de	horisontella	ledningarna	i	lägenheterna	[25].	
Materialet	appliceras	med	flera	lager	tills	den	önskade	godstjockleken	på	3‐5	mm	är	
uppnådd.		Det	befintliga	röret	fungerar	som	en	gjutningsform	och	när	materialet	stelnat	
har	ett	nytt	rör	skapats	inuti	det	befintliga	[26].	Materialet	som	används	är	en	
polyesterbaserad	plast.	Figur	5	visar	exempel.	
	

	
Figur	5.	Ett	icke	relinat‐	samt	ett	relinat	rör.	Källa:	http://www.tubussystem.se/relining	
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Fördelar	 Nackdelar	
Det	nya	röret	får	ett	starkt	och	slätt	
ytskikt	utan	skarvar	vilket	gör	det	
svårare	för	fett	och	sediment	att	fastna.	
Dessutom	förhindrar	det	nya	röret	
fortsatt	korrosion.	Relining	med	
sprutmetoden	tar	vanligtvis	upp	till	två	
arbetsdagar	att	utföra	[27].	
	

Metoden	kräver	att	hantverkarna	som	utför	
reliningen	är	skickliga	för	att	de	ska	kunna	
uppnå	ett	resultat	som	inte	blir	ojämnt	
eftersom	det	finns	risk	för	att	plasten	som	
ska	appliceras	rinner.		Tjockleken	på	det	
nya	röret	är	svårt	att	mäta	och	är	det	ett	rör	
med	en	liten	diameter	som	ska	relinas	så	är	
en	ytterligare	godstjocklek	på	3‐5	mm	en	
stor	dimensionsskilland	[23].	Kravet	på	det	
nya	röret	är	att	godstjockleken	ska	vara	
minst	3	mm.	Tester	som	gjorts	på	rör	
relinade	med	sprutmetoden	har	visat	att	
det	inte	alltid	är	så	[28].	Dessutom	är	det	
vid	besiktning	bara	den	inre	ytan	som	syns	
och	inte	tjockleken	på	plastlagret	[29].	
	

	
 
Strumpmetoden 
 
En	strumpa	förs	in	i	det	befintliga	röret	med	hjälp	av	tryckluft.	Strumpan	består	av	ett	
epoxibaserat	material	som	får	härda	efter	att	den	satts	på	plats	[23].	
Grenrörsanslutningar	täpps	till	av	strumpan	och	detta	åtgärdas	genom	att	ett	
robotverktyg	förs	in	i	röret	för	att	öppna	upp	till	grenrören	[26].	När	strumpan	har	
härdats	har	ett	flexibelt	och	självbärande	skikt	bildats	inuti	det	befintliga	röret.	
Strumpmetoden	ger	även	ett	skarvlöst	resultat.		Denna	metod	passar	bäst	vid	relining	
av	större	ledningar	som	inte	har	så	mycket	böjar	och	även	för	ledningar	som	är	i	
avsevärt	dåligt	skick.	Vid	användning	av	strumpmetoden	är	det	viktigt	att	undvika	veck	
och	otätheter,	detta	uppstår	lätt	vid	böjar	och	förgreningar	och	gör	att	dessa	ställen	
kräver	extra	tillsyn	vid	applicering	[23].	Figur	6	visar	ett	rör	som	har	relinats	med	
strumpmetoden.	
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Figur	6.	Strumpmetoden.	Källa:	
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2011/jun/Documents/Reliningrapport%20SABO.pdf	

 

Fördelar	 Nackdelar	
Då	strumpmetoden	ger	ett	nytt	och	
självbärande	rör	är	det	nya	röret	
oberoende	av	det	befintliga	rörets	
skick	och	kvalitet.	Rör	som	har	mycket	
stora	skador	med	sprickor	och	hål	kan	
alltså	relinas	med	strumpmetoden	helt	
utan	problem	[22].	
	

Strumpmetoden	är	inte	optimal	för	ledningar	
med	mycket	böjar	och	förgreningar.	Skarpa	
böjar	kan	orsaka	veck	på	strumpan.	Metoden	
passar	inte	heller	särskilt	bra	till	mindre	
rördimensioner.	Det	finns	strumpor	som	
passar	till	rör	med	en	minsta	diameter	på	50	
mm.	Även	skarvarna	mellan	strumporna	är	
riskområden.	Det	är	vanligt	att	hattar	används	
för	att	täta	ihop	skarvarna	mellan	två	
strumpor	för	att	minska	risken	för	läckage.	
Dessa	hattar	kan	ibland	bilda	kanter	i	
flödesriktningen.	Kanterna	kan	orsaka	stopp	
om	främmande	föremål	fastnar	i	dem	[29].		

 
Borstmetoden 
 
Relining	med	borstmetoden,	se	Figur	7,	innebär	att	epoxiplast	borstas	på	plats	inuti	det	
befintliga	röret.	Borsten	roterar	och	epoxiplasten	pressas	ut	mot	rörets	insida	med	hjälp	
av	rotationen	på	borsten.	Borsten	masserar	även	in	massan	i	rotationsriktningen	det	
gör	att	eventuella	luftbubblor	försvinner	och	en	extra	bra	täthet	fås.	Likt	sprutmetoden	
appliceras	flera	lager	av	plast	även	i	bortsmetoden.	Det	ger	ett	skarvfritt	rörsystem	[29].		
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Figur	7.	Borstmetoden.	Källa:	
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2011/jun/Documents/Reliningrapport%20SABO.pdf	
	
Fördelar	 Nackdelar	
Epoxiplasten	som	används	innehåller	
gummigranulat.	Gummigranulaten	gör	
plasten	mjukare	och	medför	även	att	
den	tål	temperaturväxlingar	bättre.	
Gummit	gör	även	att	reliningen	efter	
härdning	också	är	följsamt.	
Värmeväxlingar	som	påverkar	
gjutjärnstammens	rörelser	påverkar	
på	så	vis	inte	relingen	särskilt	mycket	
utan	den	följer	istället	stammens	
rörelser	[29].		

Rören	måste	vara	väl	rengjorda	innan	
reliningen	då	det	är	viktigt	att	plasten	fäster	
inuti	röret.	Till	skillnad	från	relining	med	
strump‐	och	sprutmetoden	så	bär	inte	
reliningen	av	bortsmetoden	upp	sig	själv.	Det	
är	också	svårt	att	få	till	en	jämn	tjocklek	utmed	
hela	röret	[28].	
	

 

3.8.5 	Regler	
 
Boverkets byggregler 
 
Enligt	Plan‐	och	bygglagen	står	fastighetsägaren	som	ansvarig	för	att	se	till	att	de	
arbeten	som	utförs	görs	enligt	Boverkets	byggregler	[30].	I	Boverkets	byggregler	finns	
det	föreskrifter	för	hur	en	byggnad	ska	uppföras	eller	ändras.			
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	”BBR	innehåller	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	tillgänglighet,	bostadsutformning,	
rumshöjd,	driftutrymmen,	brandskydd,	hygien,	hälsa	och	miljö,	bullerskydd,	säkerhet	
vid	användning	och	energihushållning”	[31].	
En	ny‐,	om‐	eller	tillbyggnad	ska	exempelvis	göras	på	ett	sådant	sätt	att	fukt	inte	kan	
skada	materialet	i	byggnaden	eller	skapa	ohälsa	hos	brukarna	av	byggnaden.	Material	
som	har	kortare	livslängd	än	byggnaden	ska	vara	lätta	att	underhålla	och	kunna	bytas	ut	
på	ett	enkelt	sätt	[30].	
	
Branschregler 
 
De	branschregler	som	beskrivs	nedan	är	frivilliga	regelsystem	för	installationer	och	
tätskikt	i	våtrum.	För	att	kunna	få	ut	full	ersättning	vid	en	eventuell	skada	krävs	det	att	
de	tekniska	anvisningarna	i	de	aktuella	branschreglerna	är	följda	vid	en	renovering	eller	
en	nybyggnation	[30].		Boverkets	byggregler	innehåller	en	del	tvingande	regler	vilka	
branschreglerna	måste	uppfylla.	Branschreglerna	kräver	att	det	finns	dokumenterad	
kunskap	för	de	som	utför	arbetet	och	installationer	och	tätskikt	som	är	utförda	efter	
branschreglerna	ses	som	fackmässigt	utförda.		Beställare	och	konsulter	har	
branschreglerna	till	hjälp	för	att	enkelt	kunna	ställa	krav	på	ett	fackmässigt	utförande	
som	dessutom	uppfyller	försäkringsbolagens	krav.	Utförande	av	installationer	och	
tätskikt	enligt	de	branschregler	som	beskrivs	nedan	ska	dokumenteras	med	ett	särskilt	
kvalitetsdokument	[1	s.	151].	
	
Säker Vatteninstallation 
 
Säker	vatteninstallation	syftar	till	att	minimera	risken	för	vattenskador,	tillväxt	av	
legionellabakterier,	brännskador	och	förgiftning	[1	s.	151].	Säker	vatteninstallation	
innehåller	dels	beskrivningar	för	hur	VVS‐installationer	ska	genomföras	och	även	för	
hur	de	ska	dokumenteras.	Dessutom	finns	det	i	reglerna	för	Säker	vatteninstallation	
förslag	på	tekniska	lösningar	och	även	krav	för	hur	installationer	ska	utföras	[32].	En	
säker	vatteninstallation	är	utförd	av	branschlegitimerade	VVS‐montörer	anställda	på	ett	
auktoriserat	VVS‐företag.	Ett	intyg	lämnas	till	beställaren	när	en	säker	
vatteninstallation,	utförd	enligt	gällande	branschregler,	är	kontrollerad	och	
dokumenterad	[33].	Intyget	ligger	till	grund	för	försäkringen.	Intyget	försäkrar	att	
installationen	är	gjord	enligt	branschreglerna.	Dessutom	är	intyget	till	hjälp	vid	
bedömning	av	vad	som	är	orsaken	till	ett	eventuellt	fel.	Det	kan	ge	en	bild	av	om	
orsaken	till	felet	grundar	sig	i	ett	utförandefel	eller	ett	materialfel	[34].	
	
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) 
 
Byggkeramikrådets	regler	gäller	för	applicering	av	tätskiktssystem	och	dess	funktion	på	
olika	underlag	i	våtrum	eller	utrymmen	med	likartad	vattenbelastning,	vars	ytskikt	på	
väggar	och	golv	utgörs	av	kakel,	mosaik	eller	klinker	[35].	Byggkeramikrådets	regler	
uppfyller	Boverkets	byggreglers	tvingande	regler.	Beställare	och	behörig	entreprenör	
måste	avtala	om	ett	användande	av	Byggkeramikrådets	regler	(BBV)	för	att	de	ska	gälla	
[36]	.	En	behörig	entreprenör	är	utbildad	i	hur	arbeten	utförs	enligt	byggkeramikrådets	
regler.	Ett	behörigt	företag	har	rätt	att	ge	ut	Byggkeramikrådets	kvalitetsdokument,	
vilket	är	ett	intyg	som	försäkrar	att	våtrummet	är	byggt	fackmässigt.	I	samband	med	
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överlämnandet	av	kvalitetsdokumentet	ska	monteringsanvisningar	för	tätskiktet	också	
överlämnas.	Kraven	för	ett	behörigt	företag	är	att	de	arbetar	enligt	BBV.	Det	innebär	
t.ex.	att	lämpliga	konstruktioner,	material	och	godkända	tätskiktssystem	måste	
användas.	Det	krävs	även	av	företaget	att	de	för	egenkontroller	[1	s.	151].	
 
GVK:s branschregler för tätskikt i säkra våtrum 
 
GVK	är	en	stiftelse	där	flera	organisationer	och	företag	ingår,	Fastighetsägarna	Sverige,	
Sveriges	Allmännyttiga	Bostadsföretag	SABO,	HSB	Riksförbund,	Riksbyggen,	VVS	
företagen	och	Golvbranschen	är	några	exempel	på	dessa	[37].	I	GVK:s	branschregler	
Säkra	våtrum	finns	det	instruktioner	för	såväl	hantverkare	som	för	beställare	om	hur	
ett	våtrum	byggs	på	rätt	sätt.	Dessa	instruktioner	gör	det	möjligt	för	beställare	och	
försäkringsbolag	att	jämföra	ett	utfört	arbete	med	branschreglerna	för	att	se	så	att	allt	
är	gjort	på	rätt	sätt	och	enligt	de	gällande	reglerna.	GVK:s	branschregler	gäller	för	
tunnskiktskonstruktioner	och	avser	utrymmen	så	som	toalett,	badrum	och	tvättstuga	
[38].		I	Säkra	våtrum	redovisas	dessutom	alla	GVK‐auktoriserade	företag.	För	att	ett	
företag	ska	räknas	som	GVK‐auktoriserat	gäller	det	att	personalen	har	dokumenterad	
kunskap	i	hur	tätskikt	ska	utföras.	Även	godkända	produkter	för	yt‐	och	tätskikt	listas	i	
Säkra	våtrum	[1	s.	152].	
	

3.9 Takbyte	–	en	renoveringstyp	

Det	som	bär	upp	taket	samt	bestämmer	takets	form	är	takstolarna.	Ovanpå	detta	
kommer	taktäckningen	som	är	den	väderskyddande	ytan.	Det	är	underlagstaket	som	
hjälper	ytskiktet	att	skydda	huset	från	nederbörd	samt	hålla	huset	fritt	från	fukt.	Detta	
kan	ses	längre	ned	i	Figur	8.	
	

3.9.1 Underlagstak	

Det	finns	flera	olika	material	som	kan	användas	till	underlagstaket.	Tabell	10	nedan	ger	
exempel	på	vad	det	finns	för	materialtyper	[39].	
	

Tabell	10.	Olika	material	till	underlagstak.	Källa:	
http://www.villaagarna.se/Global/R%C3%A5dgivning/Infoskrift_tak.pdf 

Inbrädning	 Råspont	är	vanligt	som	underlagstak.	
Fördelen	med	ett	underlagstak	av	trä	är	
det	stabila	underlaget	för	olika	
infästningar	på	taket.	Takfotens	
undersida	behöver	heller	inte	kläs	in.	

Skivmaterial	under	fribärande	läkt	 I	ett	fribärande	system	för	takpannor	
med	armerad	eller	oljehärdad	board	har	
skivmaterial	använts	som	
vattenavledande	underlagstak.	Kan	idag	
ersättas	av	underlagstakduk.	
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Dukar	under	fribärande	läkt	 Fördelen	med	dukar	som	underlagstak	är	
att	de	är	diffusionsöppna	och	kan	därför	
ventilera	ut	fukt	från	vinden.		

Underlagsduk	med	isolering	 Isolerings	skivor	med	integrerad	
underlagsduk	är	bra	att	isolera	med	på	
t.ex.	råsponten,	då	en	välisolerad	vind	
löper	risk	för	mikrobiell	påväxt	på	
undersidan	av	råsponten.		

Underlagspapp	 Denna	papp	kan	användas	under	de	flesta	
takbeläggningar.	Det	som	styr	är	takets	
lutning,	takets	ytskikt	och	underlaget	det	
ska	monteras	på.		

	
	
När	takstolarna	samt	underlagstaket	är	monterat	vid	ett	tak	med	tegelpannor,	så	bör	
det	finnas	en	luftspalt	mellan	isolering	och	underlagsskikt.		Skulle	isoleringen	ligga	
direkt	på	underlagsmaterialet	så	löper	det	stor	risk	för	att	det	kommer	att	ruttna.	På	
underlagsskikt	av	råspont	spikas	takpappen	fast,	den	är	vattentät	och	skyddar	ditt	hus	
mot	den	fukt	som	tränger	ner	genom	takpannorna.	Över	pappen	monteras	sedan	
ströläkt	och	därefter	bärläkt,	och	när	läkten	är	på	plats	kan	tegelpannorna	börja	läggas	
ut	[40].	
	

3.9.2 Ytskikt	

Som	ytskikt	på	taket	finns	ett	antal	olika	material	att	välja	på,	se	Tabell	11	nedan.	
	
	
	

Tabell	11.	Olika	ytskiktsmaterial.	Källa:	
http://www.villaagarna.se/Global/R%C3%A5dgivning/Infoskrift_tak.pdf, http://www.takrenovering.n.nu/taktyper, 
https://www.byggahus.se/renovera/valj-ratt-taktackning	
Tegelpannor	 Tillverkad	i	lera	och	är	av	keramiskt	

material.	Leran	formas	i	särskilda	
pressar,	torkas	och	bränns	därefter	i	hög	
temperatur.	Livslängd	på	upp	till	100	år,	
dock	kostsamt	och	kräver	stor	
noggrannhet	vid	läggning.		

Betongpannor	 Ett	av	de	vanligaste	takmaterialen	i	
Sverige.	Tillverkad	av	sand,	cement	och	
vatten.	Livslängd	på	30‐40	år,	mycket	
frostbeständiga	och	lönsamt.		

Plåtbeklädnad	 Ett	lätt	material	som	anses	underhållsfritt	
minst	25	år,	dock	bör	ytbehandlad	plåt	
målas	om.	

Papptak	 Kallas	formellt	ytskiktpapp.	Impregnerat	
med	asfalt	eller	tjära.	Har	en	livslängd	vid	
rätt	skötsel	på	över	20	år.	
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Figur	8.	Takets	uppbyggnad.	Källa:	http://www.ruukkitak.se/Allt‐om‐tak/Lilla‐takskolan	

3.9.3 Taktyper	

Tak	kan	delas	in	efter	vilken	omfattning	de	ventileras	från	fullt	ventilerat	till	helt	
oventilerat	på	följande	sätt:	
	
Kalltak	 Fullt	ventilerat
Tak	med	begränsat	ventilationsområde	 Mindre	ventilerat	
Varmtak	 Helt	oventilerat	
	
 
Kalltak 
 
Kalltakets	värmeisolering	ligger	skiljt	från	det	yttre	klimatskyddet.	Detta	medför	att	
värme	och	fukt	som	läcker	in	underifrån	förs	ut	ur	takkonstruktionen	med	
ventilationsluften,	vilket	gör	att	taket	blir	kallt.	Detta	reducerar	förutsättningarna	för	
snösmältning	på	taket.	Ventilationen	gör	att	den	eventuellt	fuktiga	luft	som	kan	finnas	
under	yttertaket,	transporteras	ut.	Luften	som	finns	inne	i	takkonstruktionen	är	lite	
uppvärmd	och	stiger	därför	uppåt,	där	den	också	försvinner	ut.	Detta	resulterar	i	att	luft	
sugs	in	utifrån	i	takkonstruktionens	nederkanter,	och	den	uppvärmda	fuktiga	inneluften	
ersätts	då	av	den	torra	uteluften.	Genom	detta	sätt	fås	en	cirkulation	av	luften	som	tar	
med	konstruktionens	luftfukt	och	ersätter	med	torr	luft.	Se	Figur	9.	
	



 

 
 

28 
 

	
Figur	9.	Kalltak.	Källa:	http://www.diva‐portal.org/smash/get/diva2:4162/FULLTEXT01.pdf	
	
Tak med litet ventilationsutrymme 
 
Denna	typ	av	tak	är	ett	mellanting	mellan	kalltak	och	varmtak.	Taktypen	som	ses	i	Figur	
10,	har	en	begränsad	ventilation	som	gör	att	den	fukttekniska	funktionen	kommer	att	
bli	annorlunda	än	kalltakets,	då	man	inte	kan	räkna	med	att	ventilationsluften	blir	
omblandad	i	ventilationsutrymmet.	Under	vintertid	kan	det	uppstå	problem	med	denna	
typ	av	tak,	då	luften	i	den	ventilerade	luftspalten	ligger	på	en	ganska	låg	temperatur	
samtidigt	som	den	håller	en	hög	relativ	ånghalt.	Detta	medför	att	den	inte	har	tillräckligt	
med	kapacitet	för	att	ta	upp	den	fukt	som	kan	finnas	på	råspontens	undersida.	
	

	
Figur	10.	Tak	med	litet	ventilationsutrymme.	Källa:	http://www.diva‐
portal.org/smash/get/diva2:4162/FULLTEXT01.pdf	
	
Varmtak 
 
I	varmtak,	vilket	ses	i	Figur	11,	saknas	ventilation	då	isoleringen	läggs	i	direkt	
anslutning	till	yttertaket,	precis	under	tätskiktet.	Detta	medför	att	snösmältningen	
påverkas	av	all	transmitterad	värme	genom	taket.	Ventilationens	frånvaro	förutsätter	
att	ångtransporten	in	i	taket	antingen	förhindras	eller	tas	om	hand	i	konstruktionen	på	
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något	sätt	så	att	inte	fuktproblem	uppstår.	Insidan	på	konstruktionen	bör	därför	vara	
helt	vattentät	[43	s.	161,	44].	
	

	
Figur	11.	Varmtak.	Källa:	http://www.diva‐portal.org/smash/get/diva2:4162/FULLTEXT01.pdf	

3.9.4 Renovering	av	tak	

Det	finns	en	hel	del	olika	sorters	tak	att	välja	mellan,	men	vid	en	takomläggning	är	en	
generell	regel	att	det	befintliga	taket	ska	ersättas	med	samma	material.	Papp	är	den	
billigaste	typen	av	takmaterial,	och	i	prisklassen	över	finns	tegel.	Mellan	dessa	
prisklasser	finns	betong,	shingel	och	plåt.	Alla	takpannor	kanske	inte	kräver	byte	vid	
omläggning	av	ett	tegeltak,	utan	tegelpannorna	ska	kontrolleras	noggrant	i	förväg	för	
att	säkerhetsställa	hur	stor	del	av	taket	som	bör	läggas	om.		Ska	dock	takomläggningen	
ha	som	syfte	att	ge	huset	en	ansiktslyftning	utåt	blir	resultatet	bäst	om	alla	takpannor	
byts	ut.		
	
Tecken på att det är dags för takrenovering 
 
Det	finns	en	del	tecken	som	signalerar	när	det	är	dags	för	takbyte	eller	en	delvis	
takomläggning.	Yttre	faktorer	som	väder	och	vind	sliter	på	taket	och	det	är	därför	bra	
att	ha	regelbunden	uppsikt	för	att	undvika	att	större	skador	uppkommer.	Har	taket	
enstaka	trasiga	respektive	skadade	tegelpannor	så	krävs	ingen	akut	åtgärd,	utan	det	
räcker	att	enbart	byta	ut	de	enbart	trasiga	takpannorna	en	efter	en.		
	
Ett	trasigt	papptak	kan	leda	till	fuktfläckar	på	takets	insida.	Dessa	fuktfläckar	
uppkommer	om	underlagsmaterialet	är	förstört	på	grund	av	sprickor	eller	om	
underlaget	var	dåligt	lagt	från	början.	Underlagsmaterialet	som	kan	vara	av	papp	eller	
trä,	påvisar	mörka	fläckar	om	taket	inte	håller	fullgod	kvalitet	och	om	en	åtgärd	behövs.	
	
Om	taket	har	en	för	trång	eller	avsaknad	av	luftspalt	så	kan	taket	inte	andas,	vilket	
resulterar	i	att	fuktfläckar	kan	uppkomma.	Om	tecken	på	fuktskador	visas	på	ett	
tegeltak	så	kan	dessa	uppkommit	via	takmossa.	Vatten	samlas	i	mossan	som	gradvis	
bryter	ner	tegelpannorna	och	i	sin	tur	förstör	underlagsmaterialet.		
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3.9.5 Takunderhåll		

Har	huset	ett	plåttak	så	kan	detta	underhållas	genom	att	målas	regelbundet,	ungefär	var	
5:e‐10:e	år	beroende	på	plåttakets	kvalitet.	Tak	med	takpannor	kräver	inspektion	
regelbundet	och	ifall	det	uppkommit	trasiga	pannor	ska	dessa	bytas	ut.	Takmossa	som	
eventuellt	lagt	sig	ovanpå	pannorna	ska	avlägsnas	för	att	inte	riskera	läckage	och	
fuktintrång.	Intilliggande	stuprännor	och	takrännor	ska	ses	till	att	vara	tömda	från	barr	
och	löv	som	kan	bilda	stopp	och	därmed	orsaka	vattenansamlingar	på	taket	[45].	
	

3.9.6 Vanliga	byggfel	

Vindskivor	
När	vindskivsplåten	görs	för	kort,	se	Figur	12,	mot	ändarna	resulterar	det	i	att	vattnet	
rinner	från	plåten	ner	på	ändträet.	Där	sugs	vattnet	upp	av	träet	vilket	medför	
rötskador.	För	att	undvika	detta	ska	plåten	ha	en	droppnäsa,	dvs.	att	plåten	ska	gå	förbi	
vindskivan	minst	20mm.	
	

	
Figur	12.	För	kort	vindskiva.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
	
Om	underlagspappen	skärs	av	jämns	med	råsponten	så	drivs	vatten	in	under	
vindskivsplåten,	vilket	medför	rötskador	på	både	vindskiva	och	råspont.	Ses	i	Figur	13.	
	

	
Figur	13.	Pappen	är	ej	uppdragen	mot	vindskivan,	medför	kraftiga	rötskador	på	träet.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
	
Om	en	trekantsläkt	monteras	mot	vindskivan	på	taket,	och	underlagspappen	är	
ordentligt	uppdragen	på	brädan,	så	slipper	bräderna	bytas	ut	efter	fem	till	tio	år.	Se	
Figur	14.		
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Figur	14.	Konsekvenserna	blir	följande.	Det	är	inte	bara	vindskivan	som	blir	skadad.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
	
Takgenomföringar	
Takgenomföringar	utförs	oftast	efter	att	taket	är	lagt.	Någon	underlagstätning	blir	oftast	
aldrig	utförd.	Då	plåthuven	blir	monterad	utan	underlagstätning	blir	resultatet	
inläckage,	se	Figur	15,	vid	extremt	väder.	
	

	
Figur	15.	Inläckage	vid	takgenomföring.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
	
Plåtanslutningar	
Läckage	vid	kupor	är	som	regel	orsakad	av	raka	plåtar	utan	tätningsband	och	ej	
uppdragen	underlagstätning	[46],	se	Figur	16	samt	Figur	17.	
	

	
Figur	16.	Hål	mellan	plåt	och	pannor.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
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Figur	17.	Hantverkaren	har	här	figurklippt	plåten.	Källa:	
http://issuu.com/byggteknikforlaget/docs/4_14/35?e=2855505/11788994	
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4 EMPIRI	

4.1 Brf	Linden	

	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Karlsgatan 34 A, 703 41 ÖREBRO 
Byggår:  2003 
Antal lgh:  27 st. fördelat på tre byggnader, 5 hus
  
	
	

Figur	18.	Brf	Linden.	Källa:	
http://www.vasterpark.se/brflinden/ 

	
	 	 	 	
Brf	Linden	är	en	fristående	bostadsförening	som	är	12	år	gammal,	fastigheterna	är	med	
andra	ord	relativt	nya	och	byggdes	av	JM.	Bostadsrättsföreningen	köper	den	
ekonomiska	förvaltningen	av	HSB	Mälardalen,	likaså	anlitas	HSB:s	system	”Underhåll‐
online”.	Allt	underhåll	finansieras	via	föreningens	UH‐fond.	Via	det	här	systemet	så	har	
föreningen	en	30‐årig	rullande	heltäckande	underhållsplan.	Varje	år	görs	en	avsättning	
till	UH‐fonden	på	ca	80kr/kvm	för	att	säkerställa	det	framtida	underhållet.	UH‐planen	
är	idag	ett	av	styrelsens	viktigaste	verktyg,	som	gör	att	föreningen	har	en	mycket	god	
kontroll	på	underhållsbehovet	på	såväl	kort	som	lång	sikt.	
	
Föreningen	anlitar	som	nämnts	tidigare	HSB:s	”Underhåll‐online”	system	vilket	är	ett	
digitalt	system	som	visar	Brf	Linden’s	30	åriga	underhållsplan.	Ordförande	i	styrelsen	
för	bostadsrättsföreningen	säger	att	underhållsplanen	”innefattar	allt	från	topp	till	tå”	
och	att	det	enda	som	inte	är	med	är	framtida	stambyten.	När	det	väl	är	tid	för	den	
åtgärden	så	kommer	den	att	finansieras	genom	ett	lån.	Allt	annat	underhåll	täcker	UH‐
planen.	Systemet	ger	även	möjligheter	till	simuleringar,	såsom	vad	händer	om	en	
planerad	åtgärd	flyttas	eller	tidigareläggs	ett	antal	år,	och	hur	det	i	sin	tur	påverkar	
avsättningsbehovet	till	UH‐fonden.	Redan	idag	kan	styrelsen	se	i	systemet	vilka	
åtgärder	som	är	planerade	under	respektive	år	under	den	kommande	30‐årsperioden	
och	vad	dessa	åtgärder	kommer	att	kosta	baserat	på	dagens	marknadspriser.	Detta	ger	
föreningen	en	god	möjlighet	att	arbeta	med	mycket	stor	framförhållning.	Löpande	gör	
systemet	en	uppdatering	av	kalkylerade	priser	för	alla	åtgärder	så	att	föreningen	vet	
vad	det	kommer	att	kosta.	Löpande	rapporteras	det	in	till	systemet	vilka	åtgärder	som	
vidtagits	och	till	vilket	pris	det	genomförts.	På	samma	sätt	rapporteras	det	direkt	in	i	
systemet	om	föreningen	av	någon	anledning	vill	senarelägga	en	speciell	åtgärd.	
	
Av	föreningens	stadgar	framgår	tydligt	att	det	ska	arbetas	aktivt	med	underhållsplanen	
för	att	säkerställa	det	framtida	underhållet.	
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Brf	Linden	har	hand	om	27	lägenheter	med	en	total	lägenhetsyta	på	2796	kvm.	Det	är	
tre	hus	med	vardera	nio	lägenheter	samt	fem	fristående	mindre	hus	som	används	till	
kallgarage,	cykelrum	och	soprum.	Figur	18	visar	två	av	föreningens	hus.	Inga	större	
renoveringar,	ombyggnader	eller	tillbyggnader	har	skett	under	de	senaste	10	åren,	utan	
endast	mindre	underhåll	såsom	VVS,	ventilation	samt	målningsarbeten	av	garage,	
hussocklar	osv.	
	
Under	de	närmaste	två‐tre	åren	har	Brf	Linden	inte	planerat	att	renovera,	ombygga	eller	
tillbygga	några	större	saker.	Det	är	endast	en	del	mindre	åtgärder	för	ca	75‐100	tkr/år.	
Varje	år	får	föreningen	fram	en	lista	över	planerade	åtgärder	som	styrelsen	tar	under	
prövning,	om	åtgärderna	ska	genomföras	i	år	enligt	plan	eller	om	de	eventuellt	ska	
senareläggas	om	det	bedöms	rimligt.	Föreningen	arbetar	sedan	några	år	tillbaka	
kontinuerligt	med	olika	energibesparande	åtgärder,	vilket	kan	innebära	att	det	är	rätt	
att	tidigarelägga	en	investering	för	att	minska	energiförbrukningen.	
	
När	föreningen	gick	in	i	HSB:s	UH‐plan	online	system	så	gjorde	sakkunniga	på	HSB	en	
besiktning	av	alla	fastigheter.	Vid	detta	tillfälle	kartlade	man	nuläget	av	fastigheternas	
status,	delade	in	fastigheterna	i	mindre	delar,	bedömde	slitaget	och	med	vilken	
periodisitet	olika	åtgärder	kan	behöva	genomföras	inom	varje	del.	Totalt	omfattar	
föreningens	UH‐plan	ca	130	underhållsåtgärder.	Till	detta	kopplas	de	priser	som	HSB	
har	i	sitt	system	för	såväl	material	som	arbete.	
	
Tack	vare	att	Brf	Linden	har	en	väl	genomarbetad	och	heltäckande	30	årig	UH‐plan	så	
ska	stora	underhållsåtgärder	inte	behöva	komma	överraskande.	Är	en	renovering	akut	
så	kan	den	genomföras	direkt	utan	att	påverka	ekonomin	negativt.	

	
När	en	upphandling	sker	vid	renovering,	ombyggnad	eller	tillbyggnad	så	går	föreningen	
ut	till	olika	entreprenörer	och	tar	in	ett	antal	offerter.	Sedan	har	de	ett	samarbete	med	
olika	lokala	entreprenörer	vad	gäller	VVS,	el	och	ventilation	osv.	
	
Styrelsen	i	föreningen	är	mycket	aktiv,	och	en	av	ledamöterna	har	en	bakgrund	inom	
byggbranschen.	
	
På	frågan	om	föreningen	skulle	kunna	tänka	sig	att	samarbeta	med	NCC	som	
entreprenör	i	ett	tidigt	skede	så	svarar	föreningen	att	de	inte	vill	binda	upp	sig	mot	
någon	enstaka	stor	entreprenör,	utan	föredrar	att	göra	löpande	upphandlingar	när	
behov	finns.	Inom	de	närmsta	åren	har	föreningen	inte	några	jättestora	planerade	
underhålls‐	och	investeringsåtgärder	som	gör	att	det	finns	anledning	att	redan	idag	
inleda	ett	sådant	arbete	med	en	stor	aktör	på	marknaden.	
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4.2 Brf	Solhaga	

 
 
 
Titel:		 Förvaltare	HSB	
Adress:		 Solursgränd 5, 703 45 ÖREBRO 
Byggår:  1969-1972 
Antal lgh:  684 stycken fördelat på 72 byggnader
  
 

	
	

Figur	19.	Brf	Solhaga.	Källa:	
https://www.google.se/maps 

Bostadsrättföreningen	Solhaga	omsätter	årligen	ca	40	miljoner	kronor,	av	dessa	avsätts	
4,6	miljoner	kronor/år	till	underhåll	av	fastigheterna.	De	senaste	tio	åren	har	
renoveringar	gjorts	i	form	av:	

 Tilläggsisolering	och	ny	puts	på	samtliga	fastigheter	
 Byte	av	alla	tak	inklusive	nya	takstolpar	då	taklutningen	ändrats	
 Nya	fönster	
 Ny	ventilation	

Solhaga:s	bostadsrättsförening	byter	just	nu	ut	alla	undercentraler	och	passar	samtidigt	
på	att	montera	in	energitrygg	för	att	minska	energiförbrukningen.	De	planerar	även	för	
byggnation	av	carportar	då	föreningen	har	en	lång	kölista	vad	gäller	parkeringsplatser.	
Allt	underhållsarbete	som	görs	inom	Solhaga:s	Bostadsrättsförening	görs	i	strävan	efter	
en	minskad	energiförbrukning.	Vad	som	ska	renoveras	bestäms	genom	att	aktivt	
använda	föreningens	underhållsplan,	årligen	besiktiga	fastigheterna	samt	genom	
stämmobeslut	och	boendes	åsikter.	Föreningen	upphandlar	alltid	via	
anbudsförfrågningar	till	tre	olika	aktörer.	

Solhaga	bostadsrättsförenings	underhållsplan	för	2015	redogör	för	vilka	typer	av	
underhåll	som	behöver	göras	på	föreningens	fastigheter	och	intilliggande	markytor.	
Underhållsplanen	tydliggör	även	för	när	det	senast	utfördes	åtgärder	på	det	som	nu	
måste	renoveras.	Även	kostnaderna	för	de	tänkta	renoveringarna	redovisas	i	
underhållsplanen,	se	bilaga	14.	Under	paragraf	13	i	Brf	Solhaga:s	stadgar	som	fåtts	
bifogat	av	föreningens	förvaltare,	finns	beslut	angående	underhållsplanen	att	läsa.	

”Styrelsen	skall	upprätta	och	årligen	följa	upp	underhållsplan	för	genomförande	av	
underhållet	av	föreningens	fastighet/er	med	tillhörande	byggnader”	–	paragraf	13,	Brf	
Solhaga:s	stadgar.	Vidare	står	det	under	paragraf	14	att	det	inom	föreningen	skall	bildas	
en	fond	för	det	planerade	underhållet	av	föreningens	fastighet/er	med	tillhörande	
byggnader.	Dessutom	krävs	det	av	föreningen	att	styrelsen	ska	se	till	att	besiktningar	av	
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föreningens	egendom,	som	står	under	föreningens	underhållsansvar,	görs.	Dessa	
besiktningar	ska	fungera	som	underlag	för	årsredovisningens	förvaltningsberättelse	där	
det	redogörs	för	kommande	underhållsbehov	och	vidtagna	underhållsåtgärder	av	större	
omfattning	som	gjorts	under	året.	I	Figur	19	visas	två	av	Solhaga:s	72	byggnader.	

I	stadgarna	finns	även	skrivet	vad	som	är	bostadsrättshavarens	rättigheter	och	
skyldigheter.	Bostadsrättshavaren	är	skyldig	att	följa	de	anvisningar	som	föreningen	
tagit	fram	gällande	installationer	i	anslutning	till	avlopp,	värme,	gas,	elektricitet,	vatten	
och	ventilation	i	lägenheten	samt	balkong	och	uteplats	med	tillhörande	utrustning.	
Föreningen	ansvarar	för	underhållet	av	fastigheten	och	för	att	den	hålls	i	ett	gott	skick.	
Ledningar	för	avlopp,	värme,	gas,	elektricitet	vatten	och	ventilationskanaler	som	
föreningen	försett	lägenheterna	med	ansvarar	föreningen	för	vid	reparation.	
Bostadsrättsföreningen	har	dessutom	underhållsansvaret	för	i	lägenheterna	icke	
synliga	ledningar	för	avlopp,	gas,	el,	vatten	och	ventilationskanaler	som	föreningen	
försett	lägenheterna	med.	Även	vattenfyllda	radiatorer	och	värmeledningar	som	
föreningen	försett	lägenheterna	med	står	under	deras	underhållsansvar.	Detsamma	
gäller	för	elektriska	installationer	försedda	av	föreningen	om	säkerhetsrisk	finns	vilken	
inte	orsakats	genom	oaktsamhet	eller	direkt	inverkan	av	bostadsrättshavaren.	
Föreligger	fel	i	lägenhetsutrustning	som	föreningen	ansvarar	för	är	bostadsrättshavaren	
skyldig	till	att	anmäla	det	till	föreningen.	

Det	finns	ingen	i	bostadsrättsföreningens	styrelse	med	bakgrund	i	byggbranschen,	de	
har	istället	HSB	till	hjälp	när	det	krävs	byggteknisk	kunskap.	Föreningen	skulle	kanske	
kunna	tänka	sig	ett	samarbete	med	NCC	i	ett	tidigt	skede,	men	de	säger	sig	ha	
erfarenheter	av	att	större	aktörer	ofta	tackar	nej	till	vad	de	definierar	som	mindre	jobb.		

4.3 Brf	Asken	

	
	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Karlsgatan 32 I, 703 47 ÖREBRO 
Byggår:  2005 
Antal lgh:  45 stycken fördelat på fyra byggnader
  
	
	

Figur	20.	Brf	Asken.	Källa:	
http://www.brfasken.se/	
	 	

Bostadsföreningen	Asken	finansierar	renoveringar	och	underhåll	genom	att	avsätta	
25kr/kvm	i	en	fond.	Detta	framgår	i	stadgarna	som	togs	fram	samtidigt	som	bostäderna	
byggdes	för	tio	år	sedan.	Där	står	det	även	att	medlemmen	ansvarar	för	det	inre	
underhållet,	och	föreningen	för	det	yttre.	Då	husen	är	relativt	nya,	se	Figur	20,	så	har	
föreningen	idag	ingen	underhållsplan,	men	den	är	på	gång	och	kommer	att	köpas	in	
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under	året.	Eftersom	Brf	Asken	har	köpt	sin	ekonomiska	förvaltning	av	HSB,	så	tros	
även	underhållsplanen	komma	att	inköpas	därifrån.	
	
De	senaste	tio	åren	har	inga	större	renoveringar	gjorts.	Det	har	dock	grävts	upp	en	
avloppsledning	under	våren	som	belastat	föreningen	med	ca	100	tkr,	vilket	är	den	
största	utgiften	hittills.	Detta	markarbete	har	gjort	på	ett	av	GA:s	områden.	
Då	föreningens	bostäder	fortfarande	är	så	pass	nya	så	finns	det	inga	renoveringar	som	
behövs	göras	i	nuläget.	Dock	så	har	stamspolning	fått	utföras,	vilket	kom	till	kännedom	
genom	illa	lukt	i	en	bostad.	Det	som	är	aktuellt	just	nu	är	fasadmålning	på	garagen.	
Föreningen	har	även	deltagit	i	en	energiundersökning	som	Örebro	kommun	har	gjort	
tillsammans	med	fyra	andra	bostadsrättsföreningar,	alla	med	olika	åldrar	på	
bostäderna,	för	att	se	vilka	som	förbrukar	mest	energi.	Eftersom	Brf	Asken	var	yngst	så	
hade	de	minst	antal	åtgärder	att	utföra,	dock	ska	de	sänka	värmen	i	trapphusen	och	i	
förrådsgångar	för	att	sänka	energianvändningen	ytterligare.	Ordföranden	i	styrelsen	
tror	även	att	belysning	i	gemensamma	utrymmen	kommer	att	bytas	till	led‐lampor	i	
framtiden.	
	
När	akuta	behov	uppstår	så	finns	ingen	speciell	plan	utan	det	är	bara	att	utföra	behoven	
på	direkten.	Bostadsrättsföreningen	avsätter	40‐50	tkr	för	just	akuta	fall.		
	
Vid	upphandling	frågas	i	regel	tre	stycken.	Föreningen	samarbetar	också	med	andra	
föreningar	i	samma	område	vilket	utgör	ett	samarbete	så	att	man	kan	dra	nytta	av	
varandra.	
	
Det	är	en	person	i	styrelsen	som	till	grunden	är	byggingenjör	men	inte	längre	är	
verksam,	och	en	ytterligare	person	som	har	ingenjörsbakgrund.	
	
På	frågan	om	föreningen	skulle	kunna	tänka	sig	att	samarbeta	med	NCC	i	ett	tidigt	skede	
svarar	ordföranden	i	styrelsen	”Tror	inte	NCC	har	intresse	av	det”.	Då	bostäderna	är	
byggda	2005	och	fasaden	är	av	puts	finns	inte	renovering	på	kartan	i	dagsläget.	Men	när	
frågan	kommer	upp	så	har	föreningen	inga	skäl	till	varför	de	inte	skulle	kunna	ha	ett	
samarbete	med	NCC.	
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4.4 Brf	Gillet	

	
	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Fredsgatan 8, 703 62 ÖREBRO 
Byggår:  1984-85 
Antal lgh:  174 stycken fördelat på tre byggnader 

Figur	21.	Brf	Gillet.	Källa:	
https://www.google.se/maps	

	
Bostadsrättsföreningen	Gillet	avsätter	en	viss	del	av	månadsavgiften	som	tas	för	de	
boende	till	yttre	underhåll.		Detta	enligt	lagar	som	måste	följas	för	att	få	bedriva	en	
bostadsrättsförening.	Reparationer	följs	av	underhållsplanen	där	det	framgår	vad	som	
behövs	göras	respektive	år.	Denna	revideras	och	prissätts	också	en	gång	om	året.	Den	
första	underhållsplanen	togs	fram	i	samband	med	att	bostäderna	byggdes	och	det	är	
utifrån	den	man	finansierar.	
	
I	stadgarna	står	det	att	medlemmen	ska	ansvara	för	det	synliga	i	lägenheten,	bortsett	
från	el,	vatten	och	avlopp	samt	radiatorer	då	de	är	vattenburna.	
	
De	renoveringar	som	gjorts	de	senaste	tio	åren	är	utbyte	av	alla	hissmotorer	i	de	sju	
trapphus	som	föreningen	har	hand	om.	Modernisering	av	ventilationsaggregat	har	
också	gjorts.	Vad	som	behöver	renoveras	kommer	Brf	Gillet	fram	till	genom	
felanmälansstatistik,	samt	det	som	fastighetsskötaren	upptäcker.	En	lite	mindre	
renovering	som	gjorts	är	utplacering	av	rörelsestyrd	belysning	i	gemensamma	
utrymmen	för	att	spara	på	energianvändningen.	
	
Det	som	är	planerat	framöver	är	totalrenovering	av	sju	trapphus,	i	samband	med	detta	
ska	även	alla	dörrar	bytas	ut	till	säkerhetsdörrar.	Figur	21	visar	en	av	föreningens	
byggnader.	Vid	akuta	renoveringsbehov	löses	det	utan	någon	speciell	plan.	Felanmälan	
går	via	Riksbyggen	som	sedan	skickar	ut	någon	för	inspektion,	innan	de	hör	av	sig	till	
styrelsen	för	att	utföra	en	eventuell	reparation	eller	renovering.	
	
Vid	upphandling	så	skickas	förfrågningsunderlag	ut	till	olika	företag.	Vid	den	
kommande	renoveringen	av	trapphusen	har	Riksbyggen	tillfrågats	angåenge	en	
projektledare	som	kan	leda	renoveringen.	Riksbyggen	har	idag	hand	om	Brf	Gillet:s	
tekniska	förvaltning	och	fastighetsskötsel.	Styrelsen	tar	därefter	in	anbud	och	fattar	
sedan	beslut	om	vilket	företag	som	ska	få	jobbet.	
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Idag	är	det	ingen	som	arbetar	inom	byggbranschen	som	är	aktiv	i	föreningens	styrelse.	
Dock	så	finns	det	boende	i	föreningen	som	arbetar	inom	branschen,	vilken	går	att	vända	
sig	till	om	det	är	något	specifikt.	Annars	är	det	Riksbyggens	representant	som	är	
kontaktperson.		
	
På	frågan	om	föreningen	skulle	kunna	tänka	sig	att	samarbeta	med	NCC	som	
entreprenör	i	ett	tidigt	skede	så	svarar	ordföranden	i	styrelsen	”Ingen	aning,	NCC	
bygger	väl	bara?”	Men	fortsätter	med	att	det	absolut	skulle	kunna	tänka	sig	ett	
samarbete	om	det	skulle	vara	så	att	det	anbudet	är	lämpligast.	Just	för	tillfället	ser	
bostäderna	ut	att	inte	behöva	någon	renovering	då	det	är	gediget	byggt	med	både	
tegelfasader	och	tegelpannor	om	det	inriktas	på	fastighetsrenoveringar.	Dock	kan	
ordförandet	se	att	det	framåt	i	tiden	kan	bli	aktuellt	att	bygga	på	våningar	på	de	
nuvarande	fem	våningar	som	finns.	

4.5 Brf	Montören	123	

	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Svanåallén 8, 702 32 ÖREBRO 
Byggår:  1946 
Antal lgh:  25 stycken, en huskropp med tre portar 
 
 
 

Figur	22.	Brf	Montören.	Källa:	
https://www.google.se/maps	

	
Bostadsrättsföreningen	Montören	123:s	finansiering	kan	delas	upp	på	två	olika	sätt.	Vad	
gällande	löpande	reparation	och	underhåll	avsätts	50	tkr	av	omsättningen	på	700	
tkr/år	för	att	täcka	utgifterna.	Vid	större	renoveringar	som	exempelvis	tak	tas	banklån,	
det	som	dyker	upp	i	budgeten	är	då	ränteutgifterna.		
	
I	stadgarna	framgår	bl.a.	att	en	grill	inte	får	tändas	närmre	än	15	meter	från	
fasadväggen,	vilka	som	får	vara	medlemmar,	vart	de	måste	vara	skrivna	och	hur	
styrelsen	ser	ut.	Skulle	det	bli	en	skada	på	fönsterglasets	utsida	så	står	medlemmen	för	
glaset	medan	fönsterkarmen	tillhör	föreningen.	Figur	22	visar	ena	långsidan	av	
byggnaden	som	föreningen	ansvarar	för.	Där	syns	bl.a.	balkonger	och	två	av	de	tre	
portarna.	
	
De	renoveringar	som	behövts	göras	de	senaste	tio	åren	är	droppskyddet	från	taket.	Det	
rann	ner	fukt	på	putsen	som	tog	sig	in	och	frostsprängde.	Takfoten	förlängdes	med	en	
decimeter	men	inget	mer.	Detta	medför	att	fasaden	nu	behöver	rättas	till.	
Balkongerna	besiktigades	även	vid	detta	årtal	och	det	konstaterades	att	de	skulle	
behöva	besiktigas	mer,	d.v.s.	att	man	skulle	behöva	ta	isär	betongskiktet	och	inspektera	
stålet.	Detta	gjordes	dock	aldrig	och	nu	har	det	gått	tio	år	och	renoveringsbehovet	har	
därmed	växt.	Takpappen	fungerar	inte	heller	längre	så	taket	står	inför	renovering.	Det	
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planeras	även	att	byggas	ett	sopförråd	då	kommunen	vill	att	matfallet	ska	sorteras	ut	
från	vanliga	restavfallet.	Föreningens	energiförbrukning	är	under	kontroll	tycker	
styrelsen.	De	har	självdrag	som	ventilation	men	de	saker	som	finns	att	göra	skulle	inte	
leda	någonvart	ekonomiskt.	
	
Brf	Montören	123	har	ingen	underhållsplan	utan	planen	är	att	reagera	när	saker	går	
sönder.	Detta	gör	dock	att	det	är	svårt	för	styrelsen	att	budgetera	för	dessa	typer	av	
utgifter.	”Vi	är	en	amatörstyrelse	som	inte	riktigt	har	den	kunskap	som	krävs”,	säger	
ordföranden	i	styrelsen.	Istället	så	förlitar	sig	föreningen	mycket	på	en	av	de	boende	i	
föreningen.	Då	styrelsen	inte	har	någon	större	kunskap	utförs	det	mesta	på	känsla.	
Föreningen	är	medveten	om	att	underhållet	borde	vara	mer	uppstyrt	men	än	så	länge	
har	det	gått	bra.	Vid	akuta	behov	ringer	föreningen	den	aktör	som	kan	åtgärda	felet.	Går	
t.ex.	en	port	i	baklås	så	kontaktas	en	låssmed,	fakturan	betalas	sedan	av	föreningen.	
	
Vid	en	upphandling	tas	två	offerter	emot	så	styrelsen	ska	kunna	jämföra	dem	
sinsemellan.	Vid	tre	offerter	finns	det	möjlighet	till	förhandling,	men	det	kräver	också	
mer	tid.	
	
Bostadsrättsföreningen	Montören	123	kan	tänka	sig	att	samarbeta	med	NCC	i	tidigt	
skede,	dels	för	att	NCC	är	en	så	pass	stor	entreprenör	som	täcker	in	en	större	del	av	
marknaden	och	dels	för	att	stora	företag	har	en	möjlighet	att	vara	flexibla.	Det	skulle	ge	
föreningen	som	inköpare	en	trygghet	eftersom	deras	fortleverne	inte	hänger	på	just	Brf	
Montören	123:s.	En	annan	viktig	faktor	i	val	av	företag	är	också	att	föreningen	blir	
garanterad	att	renoveringsarbetet	kommer	att	bli	färdigt,	med	mindre	företag	är	risken	
att	leverantören	går	i	konkurs	under	arbetets	gång.	
 

4.6 Brf	Egen	Härd	

	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Hertig Karls Allé 21, 703 40 ÖREBRO 
Byggår:  1927-28 
Antal lgh:  118 stycken fördelat på 3 byggnader 

Figur	23.	Brf	Egen	Härd.	Källa:	
https://www.google.se/maps		

Det	är	tre	fastigheter	som	hör	till	bostadsrättsföreningen	Egen	Härd.	Ena	fastigheten	
syns	i	Figur	23.	Föreningens	stadgar	gällande	bostadsrättshavarens	och	
bostadsrättsföreningens	skyldigheter	följer	normal	standard.	D.v.s.	bostadsrättshavaren	
står	för	allt	som	är	synligt	inomhus,	exempelvis	står	de	för	insidan	av	fönster	och	
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dörrar.	Föreningen	står	i	sin	tur	för	utsidan.	Även	fast	avlopp,	stamrör,	stam	el	och	
radiatorer	står	under	föreningens	underhållsansvar.	Underhållsplanen	är	uppdelad	på	
de	tre	olika	fastigheterna	eftersom	de	har	olika	underhållsbehov,	mycket	på	grund	av	
att	de	inte	varit	sammanslagna	i	en	och	samma	bostadsrättsförening	från	början,	även	
om	de	visserligen	har	liknande	uppbyggnad.	Alla	är	trevåningshus	varav	två	av	dem	har	
balkonger.	Vindsutrymmen	och	källarutrymmen	finns	också	på	alla	byggnaderna.	Det	
senaste	året	har	underhållsplanen	inte	uppdaterats,	i	vanliga	fall	följs	den	upp	löpande	
halvårsvis	och	en	ny	plan	tas	fram	för	varje	år.	Underhållsplanen	som	gäller	i	dagsläget	
är	från	2014.	

De	senaste	tio	åren	har	taken	tätats	och	plåtar	har	bytts.	För	fem‐sex	år	sedan	byggdes	
det	dessutom	balkonger	på	en	av	fastigheterna	och	stammarna	i	samtliga	fastigheter	
renoverades	1994.	Nyligen	har	fönsterkarmarna	bytts	ut	i	en	av	fastigheterna	och	
trapphusen	har	genomgått	en	renovering	där	bland	annat	lägenhetsdörrarna	bytts	ut	
till	säkerhetsdörrar.	Faktorerna	som	avgör	huruvida	något	behöver	renoveras	är	
blandade.	Bytet	av	fönsterkarmarna	gjordes	för	energibesparingens	skull	men	även	för	
utseendets.	Den	största	faktorn	till	varför	föreningen	renoverar	handlar	dock	om	
säkerheten.	De	har	t.ex.	balkonger	på	sin	fastighet	på	väster	som	är	i	behov	av	
renovering	på	grund	av	att	hållfastheten	nästan	understiger	godkända	värden.	Rören	i	
källaren,	i	åtminstone	en	av	byggnaderna,	är	gamla	och	behöver	även	de	en	grundlig	
genomgång	eftersom	risk	finns	för	att	de	innehåller	asbest	vilket	var	vanligt	i	rör	från	
åren	då	husen	byggdes.	

Finansieringen	av	renoveringar,	ombyggnader	och	tillbyggnader	sker	med	hjälp	av	
bostadsrättsavgifterna.	Varje	år	avsätter	föreningen	en	del	till	en	reparationsfond,	men	
handlar	det	om	större	arbeten	så	lånar	de	oftast	pengar.	Till	renoveringen	av	
trapphusen	lånade	föreningen	pengar.	Fastighetsägaren	har	hand	om	
bostadsrättsföreningens	ekonomi,	Egeryds	fastighetsförvaltning	sköter	trädgårdarna	
och	skottar	snö	på	vintrarna	och	de	boende	sköter	städningen	av	trapphusen	själva.	

Föreningen	har	en	grupp	inom	styrelsen	som	är	ansvariga	för	och	arbetar	med	
underhållsplanen,	genom	den	kommer	de	fram	till	vad	som	behöver	göras	men	de	tar	
även	in	extern	hjälp	som	t.ex.	gällande	balkongerna.	Där	var	det	SKANSKA	som	kom	ut	
och	borrade	i	balkongerna	för	att	avgöra	hållfastheten.	Även	vid	upphandlingar	tar	
föreningen	vid	behov	in	extern	hjälp	i	form	av	konsulter,	annars	sköts	upphandlingen	
på	så	sätt	att	offerter	tas	in	från	ett	flertal	aktörer	vilka	sedan	jämförs	mot	varandra.	
Föreningen	har	inte	haft	några	större	akuta	renoveringsbehov	men	de	löser	de	problem	
som	uppstår	efterhand.	Förra	året	upptäckte	de	att	balkongerna	började	bli	dåliga	och	
föreningen	trodde	då	att	de	skulle	vara	tvungna	att	åtgärda	dem	akut	och	förbjuda	de	
boende	från	att	gå	ut	på	dem,	så	var	dock	inte	fallet.	Föreningen	har	en	budget	och	
skulle	inte	det	räcka	till	vid	ett	akut	renoveringsbehov	så	finns	möjligheten	att	låna.	
Rent	formellt	sköter	vicevärdarna	det	mesta,	de	får	samtal	från	de	boende	angående	fel	
och	brister,	ordföranden	godkänner	sedan	eventuella	inköp.	

I	styrelsen	finns	personer	med	bakgrund	inom	byggbranschen	varav	en	är	elektriker	
och	en	annan	arbetar	med	design	inom	ett	köksbolag.	Föreningen	skulle	kunna	tänka	sig	
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att	samarbeta	med	NCC	i	ett	tidigt	skede,	de	utesluter	inte	någon	men	det	beror	lite	på	
vad	det	handlar	om	också.	

4.7 Brf	Örebrohus	18	

	
	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Vetevägen 45, 703 76 ÖREBRO 
Byggår:  1979-80 
Antal lgh:  118 stycken fördelat på 3 byggnader  
	
	
	
	

Figur	24.	Brf	Örebrohus	18.	Källa:	
https://www.google.com	

	
Finansiering	av	renovering,	ombyggnader,	tillbyggnader	sker	löpande	via	en	
underhållsfond,	vilket	avsätts	från	medlemmarnas	hyra.		
	
I	stadgarna	för	Brf	Örebrohus	18	framgår	det	att	föreningen	har	ett	gemensamt	
låssystem	som	de	gärna	vill	vidmakthålla.	Detta	betyder	att	det	är	Brf	Örebrohus	18	
som	svarar	för	byte	av	exempelvis	låscylindrar.	Det	står	även	skrivet	i	stadgarna	att	vid	
renovering	av	badrum	och	våtutrymmen	svarar	föreningen	för	byte	av	golvbrunn.	
	
De	senaste	tio	åren	har	en	hel	del	renoveringar	utförts:	
	

 Konvertering	från	direktverkande	el	till	vattenburen	bergvärme	
 Träfasader	har	medfört	mycket	målningsarbeten	
 Tilläggs	isolerat	vindarna	med	lösull	
 Installerat	luftvärmepumpar		

Då	bostadsrättsföreningen	har	fastighetsförvaltning	via	Riksbyggen	så	utförs	
underhållsbesiktningar	löpande,	vilket	gör	att	föreningen	enkelt	kommer	fram	till	vad	
som	behöver	renoveras.	
	
De	renoveringar	som	behövs	genomföras	i	dagens	läge	är	taken.	Föreningen	har	
upptäckt	att	läkten	har	satt	sig	och	det	orsakat	vattenläckage.	Figur	24	visar	ett	av	
husen,	och	där	kan	även	delar	av	taket	ses.	De	ska	även	färdigställa	bergvärmen	vilket	
för	med	sig	markarbeten.	För	att	spara	energi	så	installerades	bergvärme	och	
luftvärmepumpar	samtidigt	som	det	tilläggsisolerades	med	lösull	på	vinden	för	att	
minska	energiåtgången	ytterligare.	Föreningen	har	sett	en	klar	förbättring	då	en	bostad	
blivit	klar	i	taget,	då	man	haft	möjlighet	att	jämföra	med	en	befintlig	bostad.	
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Föreningen	ser	till	att	det	avsätts	pengar	kontinuerligt	för	framtida	akuta	renoveringar	
samt	underhåll.	De	får	ytterligare	hjälp	från	Riksbyggens	ekonomiska	förvaltning	som	
håller	ekonomin	under	uppsikt.		
	
Vid	upphandling	för	renovering,	ombyggnad,	tillbyggnad	så	tas	ett	antal	offerter	in.	
Eftersom	föreningen	är	stor	så	går	det	genom	Riksbyggen.	De	gör	ett	anbudsförfarande	
och	sedan	tar	styrelsen	ställning	till	de	anbud	som	kommer	in.	
	
Föreningens	vice	ordförande	har	arbetat	på	NCC,	vilket	medförde	en	bra	tillgång	för	
styrelsen.	Han	diskuterade	med	förvaltarna	angående	underhållsdelar	och	
kontrollerade	offerter	så	styrelsen	hade	fått	med	allting	som	ska	ingå.	Han	hade	även	
hand	om	bygglovsfrågor	om	någon	av	de	boende	ville	bygga	uteplats	osv.		
	
I	dagens	läge	är	föreningen	väldigt	nöjda	med	det	samarbete	de	har	med	Riksbyggen,	så	
på	frågan	om	Brf	Örebrohus	18	skulle	vara	intresserade	av	ett	samarbete	med	NCC	i	
tidigt	skede	finns	inget	behov.	”Dock	kan	saker	och	ting	förändras”	avslutar	
ordföranden.	
 

4.8 Brf	Örebrohus	44	

	
	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Loggatan 20, 702 26 ÖREBRO 
Byggår:  1992 
Antal lgh:  128 stycken fördelat på 6 radhus, 5 F-

hus samt 7 stycken 5-
våningsflerbostadshus. 

	
	
	

Figur	25.	Brf	Örebrohus	44.	Källa:	
http://orebrohus44.se/	

	
Bostadsrättsföreningen	Örebrohus	44:s	stadgar	följer	normalstadgar	och	
bostadsrättslagen	vad	gäller	bostadsrätter.	Det	som	syns	inne	i	bostadsrätten	samt	
friliggande	rör	ligger	på	bostadshavarens	ansvar.	Det	som	inte	syns	inklusive	rör	och	
andra	installationer	ansvarar	föreningen	för.	De	har	dock	särskilda	avtal	gällande	
utemiljön	då	ett	dagis	och	även	ett	gruppboende	hör	till	bostadsrättsföreningen.	Det	
avtalet	fastställer	vem	som	ska	göra	vad.	Gruppboendet	sköts	av	Örebro	kommun	vilket	
gör	även	dem	till	bostadsrättshavare.	Gruppbostaden	var	tidigare	ett	elevhem	för	
hörselskadade.	
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Föreningens	underhållsplan	sträcker	sig	över	30	år.	Underhållsplanen	är	mer	som	en	
vägledning	och	fungerar	aldrig	riktigt	strikt.	Genom	att	årliga	besiktningar	görs	kan	det	
lätt	konstateras	vad	som	behöver	göras	inom	det	närmsta	året	och	vad	som	kan	skjutas	
på	oavsett	vad	planen	säger.	Det	är	byggnadens	verkliga	tillstånd	som	styr	framför	
underhållsplanen.	Föreningen	tar	hjälp	av	sin	tekniska	förvaltare	vid	de	årliga	
besiktningarna.	Den	första	underhållsplanen	togs	fram	för	tio	år	sedan.	
Underhållsplanen	uppdateras	kontinuerligt	och	ses	just	nu	över	eftersom	den	är	ett	
viktigt	underlag	för	kommande	års	budget.	
	
Föreningen	ligger	väl	till	i	sitt	underhåll	och	då	det	under	de	senaste	fem‐sex	åren	har	
varit	låg	räntenivå	så	har	de	satsat	mycket	på	underhåll,	framförallt	genom	att	byta	ut	
tekniska	installationer	samt	att	de	gjort	mycket	målningsarbeten.	Just	nu	byts	alla	stora	
ventilationsaggregat	ut,	vilket	det	egentligen	inte	har	varit	behov	av	i	underhållsplanen	
ännu.	De	underhåll	som	ligger	kontinuerligt	i	tiden	är	målningsarbeten	men	då	
byggnaderna	som	ingår	i	föreningen	uteslutande	har	tegelfasader,	putsade	fasader	eller	
fasader	med	målad	betong	så	är	dessa	arbeten	inte	så	många.	De	byggnader	som	kräver	
målningsunderhåll	är	dagiset	och	småhusen	i	form	av	sophus,	cykelförråd	och	andra	
förråd	som	är	av	trä.	Området	omges	dessutom	av	plank	som	också	kräver	ett	visst	
underhåll.	Byte	av	tvättstugsutrustningar	och	spolningar	av	ledningar	är	planerat	att	
utföras	i	år,	likaså	underhåll	av	grönytor.	Föreningslokalen	kommer	också	att	renoveras	
under	året	och	rustning	av	grovtvättstugan	i	samma	hus	är	nyligen	avslutad.	Figur	25	
visar	två	av	föreningens	byggnader.	

Det	är	en	kombination	av	flera	faktorer	som	står	till	grund	vid	beslut	om	renovering.	
Föreningen	har	från	början	tittat	mycket	på	energibesparande	åtgärder,	de	har	
exempelvis	bytt	ut	trapphusbelysningar	och	utomhusbelysningar.	Genom	bara	den	
åtgärden	har	elförbrukningen	sänkts	med	25	%.	Föreningen	har	i	första	hand	prioriterat	
underhållet,	tanken	är	att	med	ett	bra	underhåll	kan	nästa	steg	bli	att	amortera	på	lånet	
och	slutligen	ge	tillbaka	i	minskade	avgifter	till	medlemmarna.	

Renoveringar,	ombyggnader	och	tillbyggnader	finansieras	via	intäkter,	avgifter	från	
bostadsrättshavarna	och	från	dem	som	har	lokalerna	i	föreningen.	Sammanfattningsvis	
från	privatpersoner	och	Örebro	kommun.	Föreningen	har	ingen	särskild	beredskap	för	
akuta	renoveringsbehov	förutom	att	de	har	ett	särskilt	avtal	via	sos	alarm	där	de	har	
tillgång	till	fastighetsjour	som	de	kan	plocka	ut	vid	akuta	fall.	Skulle	det	hända	något	
mindre	akut	eller	om	föreningen	blir	kontaktad	av	en	boende	så	tas	det	upp	i	styrelsen	
för	diskussion	om	eventuella	åtgärder	och	fastställande	av	beslut.	Det	finns	ingen	
anställd	vicevärd	i	föreningen	utan	allt	sköts	via	styrelsen.	

Vid	upphandling	har	föreningen	som	regel	att	ta	in	minst	två	offerter	oavsett	hur	stort	
jobbet	är.	Eftersom	det	inte	har	gjorts	några	större	genomgående	åtgärder	på	
underhållet	förutom	målningsarbetena	så	har	det	inte	handlat	om	mer	än	några	hundra	
tusen	upp	till	en	halv	miljon	kronor.	Därför	har	föreningen	försökt	hitta	företag	som	är	
både	bra	och	prisvärda	som	de	sedan	kunnat	behålla	under	flera	säsonger.	För	de	
framtida,	större	åtgärderna	såsom	stambyten	och	takbyten	kan	föreningen	tänka	sig	att	
ta	hjälp	av	en	upphandlingskonsult.	
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Styrelsens	ordförande	är	utbildad	byggingenjör	som	i	början	av	sin	karriär	var	aktiv	
inom	byggbranschen.	Styrelsen	innefattar	även	en	chefsekonom	på	ett	fastighetsbolag	
som	har	kunskaper	om	fastighetsekonomi,	det	finns	även	en	person	som	tidigare	jobbat	
med	generella	underhållsåtgärder	på	byggnader.	Även	fackkompetens	på	el	sidan	finns	
tillgängligt	inom	styrelsen.	Föreningen	är	positiv	till	ett	samarbete	med	NCC	i	ett	tidigt	
skede	vid	större	underhållsåtgärder.	När	det	är	dags	för	sådant	krävs	det	kvalitet	och	då	
vill	de	inte	utesluta	någon.	NCC	gjorde	förra	året	ett	asfalteringsarbete	åt	föreningen.	

4.9 Brf	Kvismaren	

	
	
	
	
Titel:		 Styrelsemedlem	
Adress:		 Nyborgsgatan 19, 702 85 ÖREBRO 
Byggår:  1989 
Antal:  13 hus 
 

	

Figur	26.	Brf	Kvismaren.	Källa:	
https://www.google.se/maps	

	
Stadgarna	för	föreningen	tar	upp	att	styrelsen	är	skyldig	att	upprätta	en	underhållsplan	
för	genomförandet	av	underhållet.	Det	står	även	att	det	ska	finnas	en	fond	för	det	
planerade	underhållet	som	det	löpande	ska	tas	ställning	till	angående	hur	stor	
avsättning	som	ska	göras	till	fonden.	Avsättningen	ligger	på	ca	30kr/kvm.	Reglerna	
gällande	bostadsrättshavarens	skyldigheter	respektive	föreningens	skyldigheter	finns	
också	att	tillgå.	Bostadsrättshavaren	står	för	allt	som	inte	är	väggfast.	Byggnaderna	som	
hör	till	föreningen	består	av	ett	flertal	friliggande	hus,	Figur	26	visar	ett	av	husen.	Varje	
hus	har	ett	eget	värmesystem	bestående	av	en	värmepump	vilken	ägs	av	föreningen.	
Bostadsrättshavaren	står	däremot	för	elkostnaden.	Vanligtvis	är	värmen	en	del	av	
avgiften	eller	så	står	bostadsrättshavaren	för	den	delen	själv	men	i	det	här	fallet	är	det	
uppdelat	på	både	föreningen	och	bostadsrättshavaren.	I	och	med	detta	så	tjänar	varken	
föreningen	eller	bostadsrättshavarna	på	att	göra	en	energieffektivisering	genom	att	
byta	ut	pannorna	i	en	snabbare	takt	än	vad	underhållsplanen	säger.	Det	leder	till	att	
pannorna	används	fram	tills	att	de	går	sönder.	
	
Föreningen	har	en	tio	årig	underhållsplan.	De	har	tidigare	hört	till	Riksbyggen	men	är	
sedan	2010	en	fristående	förening.	I	samband	med	skiftet	från	Riksbyggen	till	en	
fristående	förening	gjordes	en	ny	underhållsplan.	Underhållsplanen	uppdateras	varje	år	
utefter	hur	underhållsbehovet	faktiskt	ser	ut.	Alla	beståndsdelar	är	genomgångna	och	
har	ett	eget	underhållsintervall	i	planen.	Exempelvis	står	det	i	underhållsplanen	att	
föreningen	ska	byta	ut	en	värmepump	varje	år,	ibland	två	per	år	eftersom	det	handlar	
om	en	tio	års	period,	men	pumparna	körs	tills	de	går	sönder	och	föreningen	anpassar	
bytet	av	dem	efter	det	istället	för	vad	planen	säger.	Allt	stort	underhåll	finns	inplanerat.	
Det	som	är	inplanerat	för	nästa	år	är	markarbeten.	Cykelvägar	och	en	infartsväg	till	
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garagen	är	i	behov	av	att	asfalteras	om	för	att	det	har	uppstått	sättningar	så	att	asfalten	
sjunkit	ner	under	dagvattenbrunnskanten.	Sättningen	medför	att	det	bildas	en	
vattenansamling	där.	En	annan	stor	underhållsåtgärd	är	takarbeten	som	är	planerade	
att	utföras	2019.	Förutom	dessa	så	har	föreningen,	som	det	ser	ut	nu,	inte	några	större	
saker	som	behöver	åtgärdas	inom	den	närmsta	framtiden.	

Renoveringar	som	föreningen	gjort	består	av	bl.a.	målning	av	alla	fasader	inklusive	
garagen,	fönstermålningar	och	byte	av	vindskivor	på	taken	samt	underhåll	som	utförs	
löpande.	Föreningen	tar	hjälp	av	sin	förvaltare	på	Egeryds	fastighetsförvaltning	för	att	
komma	fram	till	vad	som	behöver	renoveras.	Vid	akuta	renoveringsbehov	tas	kontakt	
med	ordföranden	i	första	hand	som	sedan	kontaktar	föreningens	förvaltare.	Beroende	
på	vad	det	är	för	typ	av	fel	skickas	en	besiktningsman	ut	som	gör	en	bedömning	om	vad	
som	behöver	göras.	Styrelsen	eller	ordföranden	tar	sedan	ställning	till	om	det	är	något	
som	behöver	åtgärdas	direkt	eller	om	det	kan	vänta	och	tas	upp	i	styrelsen	för	
diskussion.	Föreningen	har	även	en	egen	kontakt	som	de	boende	kan	ringa	till	vid	
problem	med	värmesystemet.	

Finansieringen	av	reparationer,	ombyggnader	och	tillbyggnader	fås	från	det	egna	
kapitalet.	I	dagsläget	har	föreningen	inget	lånebehov	utan	finansierar	allt	själva.	Vid	
upphandling	tar	föreningen	inte	in	några	anbud	eftersom	de	är	en	så	liten	förening,	
istället	tar	de	in	offerter	och	jämför	dem	sedan	antingen	själva	eller	med	hjälp	av	
förvaltaren.	Det	brukar	handla	om	ett	par	stycken	offerter.	Inför	målningen	av	
fasaderna	hade	de	tre‐fyra	stycken	offerter	att	jämföra.	

Det	finns	ingen	i	föreningens	styrelse	som	jobbar	inom	byggbranschen	och	de	skulle	
kunna	tänka	sig	ett	samarbete	med	NCC	gällande	det	planerade	anläggningsarbetet	
och/eller	takarbetet	som	är	aktuellt	först	om	några	år.	Eftersom	föreningens	hus	är	små	
så	är	det	inga	större	renoveringar	som	behövs	göras,	och	därför	brukar	de	använda	sig	
av	mindre	företag.	

4.10 	Brf	Kumlan	

	
	
	
Titel:		 Styrelsemedlem	
Adress:		 Tallbacksvägen 10, 703 68 ÖREBRO 
Byggår:  1959 
Antal:  13 bostäder och en lokal 
	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 Figur	27.	Brf	Kumlan.	Källa		
	 	 	 	 https://www.google.se/maps	
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Bostadsrättsföreningen	finansierar	reparationer,	ombyggnad	och	tillbyggnader	genom	
banklån	och	eget	kapital.	Följande	renoveringar	har	gjorts	de	senaste	tio	åren:	
	

 Renoverat	balkonger	
 Bytt	lägenhetsdörrar	
 Dränerat	
 Renoverat	taket	

I	dagsläget	är	bostäderna	i	behov	av	renoveringar	som	innefattar	avlopp,	vatten,	
radiatorer	samt	rör.	Figur	27	visar	en	del	av	föreningens	byggnad.	
	
En	underhållsplan	togs	fram	i	samband	med	att	bostäderna	byggdes	Det	framgår	inte	
om	planen	är	uppdaterad	sedan	dess.	Dock	så	kommer	Brf	Kumlan	fram	till	vad	som	
behövs	renoveras	genom	att	gå	efter	byggnadens	skick	och	prioritera	det	som	har	störst	
behov.			
	
Vid	upphandling	för	renovering,	ombyggnad	och	tillbyggnad	tar	föreningen	in	offerter.	
Dock	blir	det	problem	eftersom	de	flesta	arbeten	som	ska	utföras	är	små,	och	kostar	
därför	inte	så	mycket.	Detta	resulterar	i	att	föreningen	upplever	det	svårt	att	få	kontakt	
med	någon	som	vill	utföra	arbetet.	
	
Bostadsrättsföreningen	har	en	i	styrelsen	som	arbetar	inom	byggbranschen,	men	är	
öppna	för	ett	eventuellt	samarbete	med	NCC	som	entreprenör	i	ett	tidigt	skede.	
 

4.11 	Brf	Norensberg	

	
	
	
	
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Norensbergsgatan 2, 702 15 ÖREBRO 
Byggår:  1978-79 
Antal:  31 st. flerbostadshus, 60 lägenheter 
	
	
	
	

Figur	28.	Brf	Norensberg.	Källa:	
http://norensberg.nu/	

	 	 	 	
Bostadsrättsföreningen	Norensberg	finansierar	renovering,	ombyggnad	och	
tillbyggnader	med	den	ekonomi	föreningen	har.	Det	har	inte	lånats	några	pengar	för	
detta	ändamål,	utan	det	enda	som	föreningen	lånat	pengar	till	har	varit	för	att	köpa	loss	
mark	från	Örebro	Kommun.	
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Stadgarna	går	enligt	standard	förutom	att	föreningen	också	har	ansvar	för	
vattenförsörjningen	i	våtrum	samt	flottör	i	toalett.	
	
Brf	Norensberg	har	renoverat	en	del	de	senaste	tio	åren.	Föreningen	har	installerat	
fibernät,	klätt	in	alla	fönster	och	altandörrar	med	aluminium	för	att	komma	undan	
målningsunderhåll,	asfalterat	och	bytt	låssystem.	Balkongerna	är	också	renoverade	då	
de	är	byggda	i	trä	och	kräver	en	del	underhåll.	Förutom	detta	har	även	en	hel	del	
byggfusk	fått	tagits	om	hand.	Fastigheterna	med	14	graders	taklutning	har	taket	fått	
lagts	om	på	då	tegelpannorna	inte	var	tillräckligt	överlappade.	Takfoten	har	också	
renoverats	pga.	byggfusk.	Tegelpannorna	var	lagda	snett	så	även	vattenlisten	blev	sned,	
vilket	resulterade	i	att	vattnet	rann	rakt	ner.	Bärläkten	på	alla	tak	har	också	fått	bytas	ut	
eftersom	den	låg	för	långt	ut	från	taket	vilket	medgav	att	träet	ruttnade.	Figur	28	visar	
ett	av	husen.	I	dagsläget	är	halva	beståndets	tak	på	väg	att	behöva	renoveras.	Vad	som	
är	i	behov	av	renovering	får	föreningen	reda	på	genom	besiktningar.	Vid	akuta	
renoveringsbehov	så	samarbetar	Brf	Norensberg	med	samma	företag	som	sköter	
trädgårdsskötseln,	dit	de	boende	kan	göra	en	felanmälan.	
	
Den	gällande	underhållsplanen	är	precis	framtagen,	dock	används	den	inte	så	mycket	i	
nuläget.	Den	första	underhållsplanen	togs	fram	i	samband	med	att	bostäderna	byggdes	
år	1978‐79.	
	
Upphandling	för	renovering,	ombyggnad	och	tillbyggnad	går	via	Riksbyggen.	Vanligen	
tas	fem	anbud	in	och	denna	upphandling	utförs	endast	vid	stora	projekt	med	hög	
kostnad.	
	
Det	är	ingen	i	styrelsen	som	arbetar	inom	byggbranschen	idag,	och	föreningen	skulle	
gärna	se	ett	samarbete	med	NCC	som	entreprenör	i	ett	tidigt	skede.	Brf	Norensberg	har	
goda	erfarenheter	av	företaget	som	entreprenör	eftersom	beståndets	alla	tak	har	bytts	
av	NCC.	
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4.12 	Brf	Änggårdarna	

 
 
 
 
Titel:		 Ordförande	
Adress:		 Änggatan 52, 702 24 ÖREBRO 
Byggår:  1948 
Antal:  21 stycken 
 
 
 
 
 

	
Figur	29.	Brf	Änggårdarna.	Källa:	
https://www.google.se/maps	

 
 
Brf	Änggårdarna	finansierar	renoveringar,	ombyggnader	samt	tillbyggnader	genom	lån	
och	höjning	av	avgiften	som	medlemmarna	betalar	månadsvis.	Det	kan	eventuellt	
tillkomma	kapitalinsats	vid	behov.	Föreningen	har	i	nuläget	knappt	några	lån.	
	
De	renoveringar	som	gjorts	de	senaste	tio	åren	är	följande:	
	

 Nya	fönster	
 Ny	papp	på	taket	med	ny	tegelläkt	
 Ny	värmecentral	med	undercentraler	
 Tilläggs	isolerat	vindarna	
 Nya	källardörrar	

I	dagsläget	kommer	mest	renoveringar	som	rör	utseende	att	behöva	utföras,	såsom	
fasader.	Detta	kommer	föreningen	fram	till	vid	årsstämman	samt	diskussioner	på	
styrelsemötena.	Brf	Änggårdarna	har	inte	heller	någon	bestämd	underhållsplan	utan	
behov	och	önskemål	från	medlemmarna	avgör	vad	som	är	i	behov	av	renovering.	Figur	
29	visar	en	av	fasaderna	på	föreningens	byggnader.	
	
Vid	upphandling	av	renovering,	ombyggnad,	tillbyggnad	samt	akuta	renoveringsbehov	
så	tas	offerter	in	från	ett	antal	intresserade	firmor.	
	
Det	är	en	del	av	styrelsen	som	arbetar	inom	byggbranschen	och	föreningen	kan	tänka	
sig	ett	samarbete	med	NCC	som	entreprenör	i	ett	tidigt	skede	om	det	fungerar.	
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5 RESULTAT	OCH	ANALYS	

Materialet	som	undersökts	tyder	på	att	stadgarna	för	de	flesta	bostadsrättsföreningarna	
ser	ut	på	samma	sätt,	de	följer	normalstadgarna.	Vissa	föreningar	har	dock	en	del	regler	
som	avviker	från	stadgarna.	Exempelvis	så	har	bostadsrättsföreningen	Örebrohus	18	ett	
gemensamt	låssystem,	som	innebär	att	föreningen	står	för	byte	av	låscylindrar.		
	
Åldersfördelningen	på	bostäder	hos	de	bostadsrättsföreningar	som	granskats	redovisas	
enligt	Figur	30	nedan.	Tabellen	visar	att	de	flesta	bostäder	har	en	ålder	mellan	65	och	
15	år,	vilket	enligt	teoridelen	visar	på	att	de	äldre	husen	tillhör	det	bestånd	som	idag	
har	behov	av	omfattande	renoveringar.	Det	beskrivna	beståndet	avser	byggnadsåren	
1950‐75.	
	

 
Figur 30. Byggnadsår från sammanställning av intervjuer. Tabell gjord i Excel av författarna. 
 
Olika	konstruktioners	livslängd	skiljer	sig	från	varandra	beroende	på	funktion.	Takpapp	
under	takpannor	av	tegel	har	en	teknisk	livslängd	på	ca	30	år,	medan	betongbalkonger,	
avloppslednignar	samt	värmeledningar	för	kall‐	och	varmvatten	har	livslängden	50	år.	I		
byggnader	från	1950‐75	är	vanliga	brister	just	skador	på	ledningssystem	och	ytskikt,	
vilket	även	kan	ses	i	Figur	31	där	de	intervjuade	bostadsrättsföreningarnas	
renoveringsbehov	listas.  
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Figur 31. Renoveringsbehov från sammanställning av intervjuer. Tabell gjord i Excel av författarna. 
 
För	att	en	förening	ska	veta	vad	som	är	i	behov	av	renovering	använder	80	%	av	de	
tillfrågade	bostadsrättsföreningarna	en	underhållsplan,	se	Figur	32.	Exempelvis	så	
redogör	föreningen	Solhaga:s	underhållsplan,	vilken	kan	ses	i	bilaga	14,	för	vilka	typer	
av	underhåll	som	behöver	göras	på	föreningens	fastigheter	och	intilliggande	markytor.	
Denna	plan	visar	när	renoveringar	senast	har	utförts,	och	när	de	kommer	att	behöva	
göras	igen.	Även	omfattning	och	kostnader	redovisas	i	underhållsplanen,	och	de	flesta	
planer	följer	samma	struktur.	
	

	
Figur	32.	Underhållsplan	sammanställd	från	intervjuer.	Cirkeldiagram	gjord	i	Excel	av	författarna.	
	
Förutom	underhållsplanen	så	tar	många	föreningar	hjälp	av	förvaltare/besiktningsmän	
för	att	komma	fram	till	vad	som	ska	renoveras.	I	intervjuerna	framkom	att	det	är	58	%	
vars	medlemmar	har	en	bakgrund	inom	byggbranschen,	vilket	redovisas	i	Figur	33. 
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Figur	33.	Medlemmars	medverkan	i	byggbranschen,	sammanställd	från	intervjuer.	Cirkeldiagram	är	gjord	i	
Excel	av	författarna.	
	
Figur	34	nedan	visar	att	det	endast	utförts	stambyte	hos	1	av	12	bostadsrättsföreningar	
som	intervjuats.	Som	tidigare	nämnts	är	stambyten	en	av	de	renoveringar	som	de	
tillfrågade	föreningarna	i	dagsläget	har	störst	behov	av	att	utföra.	
	

	
Figur	34.	Renoveringar	utförda	senast	10	åren,	sammanställd	från	intervjuer.	Tabellen	gjord	av	författarna	i	
Excel.	
	
I	rapportens	bakgrund	framgår	det	att	bostäder	byggda	under	miljonprogrammet,	
kommer	att	behöva	renovera	stammar	och	badrum	för	170	miljarder	kronor.	I	Örebro	
kommun	finns	det	40	706	flerbostadshus,	och	av	dessa	är	ca	18	000	byggda	under	
miljonprogrammet.	Detta	visar	på	att	stammar	kommer	att	ha	ett	stort	
renoveringsbehov	framöver.	
	
I	undersökningen	kom	det	fram	att	det	saknas	kunskap	om	huruvida	NCC	utför	
renoveringsarbeten	eller	inte.	Många	föreningar	har	ett	behov	av	mindre	
renoveringsarbeten	och	tror	sig	inte	kunna	ta	hjälp	av	NCC	för	dessa	typer	av	arbeten.	
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Merparten	av	de	tillfrågade	föreningarna	är	dock	positiva	till	ett	framtida	samarbete	
med	NCC,	medan	41	%	är	i	dagsläget	nöjda	med	det	samarbete	de	har	med	sina	
förvaltare.	Däremot	svarar	33	%	att	dagens	samarbete	kan	förändras	i	framtiden	och	då	
är	även	denna	grupp	intresserade	av	ett	eventuellt	samarbete.	Se	Figur	35.	
	

	
Figur	35.	Intresse	av	ett	eventuellt	samarbete	med	NCC	sammanställt	från	intervjuer.	Cirkeldiagrammet	är	
gjort	av	författarna	i	Excel.	 	
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6 DISKUSSION	

Intervjumaterialet	visar	att	de	flesta	av	byggnaderna	är	uppförda	från	1950‐talet	fram	
till	2000‐talet.	Teoretiskt	och	statistiskt	sätt	finns	det	ett	stort	renoveringsbehov	på	
byggnader	av	den	åldern	och	kanske	även	på	flera	av	de	intervjuade	
bostadsrättsföreningarnas	byggnader.	Flera	föreningar	har	gjort	omfattande	
renoveringar	på	sina	byggnader	medan	andra	inte	har	gjort	lika	mycket.	En	gemensam	
faktor	hos	de	som	gjort	kontinuerliga	renoveringar	är	att	de	ofta	använt	sig	av	en	
underhållsplan.		
	
Föreningar	med	en	underhållsplan	som	uppdateras	kontinuerligt	har	bra	koll	på	vad	
som	kommer	behöva	göras	inom	de	närmsta	åren	samt	vad	som	redan	har	gjorts.		
Genom	att	använda	sig	av	en	underhållsplan	kan	oväntade	skador	förebyggas	på	ett	bra	
sätt	och	prioriteringar	kan	göras	på	ett	helt	annat	sätt	än	om	det	inte	finns	tydligt	
dokumenterad	fakta	över	renoveringsbehov	och	redan	utförda	renoveringar.	Dessutom	
kan	en	hel	del	pengar	sparas	genom	att	använda	en	underhållsplan,	både	genom	att	
akuta	renoveringsåtgärder	undviks	och	genom	att	underhållsåtgärderna	kan	samordnas	
och	planeras	på	ett	bra	sätt	[47].	Om	fastigheten	inte	sköts	om,	kommer	den	till	slut	
förfalla.	Värdet	på	en	sådan	fastighet	är	avsevärt	lägre	än	för	en	fastighet	som	förvaltats	
på	rätt	sätt.	
	
Det	är	även	ur	säkerhetsaspekt	viktigt	att	föreningens	styrelse	har	kännedom	om	hur	
den	tekniska	livslängden	för	byggnadens	olika	konstruktioner	ser	ut.	Detta	för	att	
olyckor	inte	ska	ske	pga.	dåligt	hållfasthet.	Det	gäller	främst	äldre	byggnader	som	inte	
följer	dagens	hållfasthetsstandarder.		
	
Det	finns	ingen	lag	som	säger	att	en	bostadsrättsförening	måste	ha	en	underhållsplan	
men	det	finns	lagar	som	syftar	till	att	något	slags	ansvar	över	fastighetens	underhåll	
måste	finnas	[48].	Kanske	vore	det	bra	med	en	lagstiftning	avseende	krav	på	
underhållsplaner	för	bostadsrättsföreningar.	Dels	som	en	trygghet	för	
bostadsrättshavarna	då	det	är	många	gånger	är	de	som	blir	tvungna	att	betala	stora	
renoveringsåtgärder	i	form	av	höjda	avgifter,	och	dels	som	en	trygghet	för	styrelsen	då	
de	i	så	fall	har	en	bra	plan	att	underhållsmässigt	arbeta	efter.	Som	tidigare	nämnts	kan	
ekonomin	säkras	vid	användning	av	en	underhållsplanen	eftersom	den	även	innehåller	
en	budget	för	de	planerade	renoveringarna.		
	
Flera	av	föreningarna	som	intervjuats	är	i	behov	av	att	renovera	sina	ledningssystem.	
Det	behovet	är	genomgående	för	flerbostadshus	med	byggnadsår	1950‐1975	i	hela	
Sverige.	Ett	stambyte	är	en	omfattande	renovering	och	i	de	flesta	fall	görs	stambytena	i	
samband	med	en	våtrumsrenovering,	ett	så	kallat	traditionellt	stambyte.	Vid	ett	sådant	
stambyte	måste	stora	delar	av	badrumsinredningen	tas	bort	för	att	hantverkarna	ska	
kunna	komma	åt	rören.		En	bostadsrättsförening	är	mer	eller	mindre	skyldiga	att	
återställa	badrummet	till	det	skick	rummet	hade	innan	renoveringen.	Badrummet	ska	
vara	brukbart	för	sitt	avsedda	ändamål.	Skyldigheten	innebär	att	föreningen	är	
ansvariga	för	att	återställa	badrummet	till	en	”normal”	standard.	I	och	med	detta	blir	
det	ofta	konflikter	mellan	bostadsrättshavare	och	föreningen,	om	medlemmen	innan	
stambytet	renoverat	sitt	badrum	så	att	dess	standard	överstiger	normalstandarden.	Är	



 

 
 

55 
 

badrummet	dessutom	inte	fackmässigt	utfört	så	utgår	ersättningen	från	föreningen	vid	
ett	stambyte	och	medlemmen	kommer	därför	inte	få	ett	likvärdigt	badrum	efter	
stambytet.		Av	den	anledningen	är	det	ytterst	viktigt	att	vid	renovering	av	badrum	se	till	
att	använda	sig	av	en	certifierad	hantverkare	[1	s.	36].	
	
Ett	traditionellt	stambyte	kan	i	vissa	fall	gynna	bostadsrättshavare	med	en	lägre	
badrumsstandard.	Då	standarden	ändras	med	åren	kan	en	bostadsrättshavare	med	ett	
badrum	av	låg	standard	få	ett	bättre	badrum	vid	ett	stambyte.		
	
Ännu	en	faktor	till	att	det	är	bra	att	använda	en	underhållsplan	är	att	medlemmarna	
tydligt	kan	se	när	ett	stambyte	ska	ske.	På	så	vis	kan	medlemmen	planera	sin	
badrumsrenovering	för	att	inte	riskera	att	bli	utan	ersättning	för	den	renovering	som	
gjorts	[1	s.	36]	
	
Det	kan	vara	viktigt	att	som	bostadsrättsköpare	sätta	sig	in	i	styrelsens	arbete	i	
föreningen.	Många	föreningar	har	webbsidor	där	det	framgår	vilka	stadgar	som	gäller,	
om	en	underhållsplan	finns,	vad	den	innehåller	samt	information	om	
styrelsemedlemmar	osv.	Inför	intervjuerna	har	författarna	insett	en	trend	där	
kontaktuppgifter	till	olika	bostadsrättsföreningars	styrelsemedlemmar	inte	är	
uppdaterade	eller	inte	är	aktuella	längre.	Det	skulle	underlätta	för	en	eventuell	köpare	
och	andra	intressenter	som	är	i	behov	av	kontakt	med	föreningen,	om	bl.a.	
telefonnummer	skulle	vara	mer	lättillgängligt.		
	
Renoveringsbehovet	kan	se	ut	på	ett	annat	sätt	än	vad	som	framgår	i	rapporten.	Detta	
för	att	undersökningen	inte	innefattar	alla	bostadsrättsföreningar	i	Örebro	kommun.	
Resultatet	av	granskningen	kan	även	ge	en	felaktig	uppfattning	kring	
renoveringsbehovet,	då	vissa	av	de	intervjuades	byggnader	är	uppförda	på	2000‐talet	
och	därutav	inte	har	ett	stort	renoveringsbehov	i	dagsläget.		
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7 SLUTSATS	

Syftet	med	detta	examensarbete	var	att	ta	reda	på	renoveringsbehovet	i	Örebro	
kommun.	Arbetet	har	baserats	på	teoretiskt	material	i	form	av	litteratur,	
internetsökningar	samt	intervjuer	med	olika	bostadsrättsföreningar.	
	
Rapporten	visar	på	att	det	finns	ett	framtida	renoveringsbehov	av	främst	tak,	stammar	
och	fasader.	Av	de	tillfrågade	har	de	flesta	föreningar	redan	renoverat	tak	och	bytt	ut	
installationer,	men	nästan	lika	många	har	dessa	renoveringar	framför	sig.	
För	att	dessa	ska	fortlöpa	utan	några	större	konsekvenser	så	tycker	författarna	att	fler	
föreningar	borde	satsa	på	underhållsplanen	och	uppdatera	den	kontinuerligt.	Ett	
lagkrav	för	nyttjande	av	underhållsplan	vore	möjligtvis	en	effektiv	lösning	för	både	
förening	och	medlem.		
	
Många	föreningar	har	inte	kännedom	om	möjligheterna	till	att	anlita	NCC	för	
renoveringsarbeten.	Då	många	föreningar	har	mindre	renoveringsbehov	som	
exempelvis	målningsarbeten,	så	vänder	de	sig	i	första	hand	inte	till	stora	företag	som	
NCC.	
De	flesta	föreningar	har	inga	större	problem	med	finansiering	utav	renoveringar,	då	de	
har	en	avsatt	budget	för	dessa	ändamål.	Skulle	de	visa	sig	att	ett	oväntat	stort	
renoveringsbehov	skulle	uppstå	så	finns	det	möjlighet	till	banklån.	
	
Undersökningen	har	även	visat	på	att	kunskap	inom	styrelsen	hos	de	flesta	
bostadsrättsföreningar	inte	är	tillräcklig	för	att	själva	ta	beslut	angående	
renoveringsåtgärder.	Istället	så	köper	många	föreningar	tjänster	av	olika	förvaltare.	
Dessa	tjänster	omfattar:	
	

 Fastighetsskötsel	
 Teknisk	förvaltning	
 Ekonomisk	förvaltning	
 Offerter	

	
Av	undersökningen	att	döma	så	finns	det	ett	visat	intresse	för	samarbete	med	NCC	
Construction	i	tidiga	skeden	gällande	renoveringar.	NCC:s	koncept	Hållbar	Renovering	
skulle	därför	kunna	vara	en	passande	affärsidé	att	presentera	för	
bostadsrättsföreningar	i	Örebro	med	behov	av	renovering.		
	
Avslutningsvis	anser	rapportförfattarna	att	det	krävs	en	mer	omfattande	undersökning	
med	ett	större	antal	tillfrågade	bostadsrättsföreningar	för	att	få	ett	bättre	perspektiv	på	
renoveringsbehovet	i	Örebro.	
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BILAGOR	

Bilaga	1.	Intervjufrågor	
 
Vi är 2 studenter från Örebro Universitet som skriver ett examensarbete i samarbete med 
NCC. Uppdraget är att kartlägga ROT-behovet (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) hos 
bostadsrättsföreningar i Örebro. Tanken är sedan att vi ska jämföra intervjuerna med befintlig 
statistik över bl.a. bostäders ålder, när de behöver renoveras och vad för typer av 
renoveringar som i så fall behöver göras. Rapporten inriktar sig på bostäder byggda från 1950 
fram till 1975, men vi är även intresserade av de nyare fastigheterna. Vi ser gärna att ni svarat 
senast måndag 27/4 2015. 
 

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? 
- Om ej – varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

 
7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 

- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller tillbyggas? 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  

- Om inte – varför? 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	2.	Brf	Linden	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Brf Linden en fristående bostadsrättsförening och är 12 år gammal så fastigheterna är 
relativt nya. Vi köper den ekonomiska förvaltningen av HSB Mälardalen. Likaså 
anlitar vi HSB:s system UH-online. Allt underhåll finansieras via föreningens UH-
fond. Via HSB:s system så har vi en 30-årig rullande heltäckande underhållsplan. 
Varje år gör vi en avsättning till UH-fonden på ca 80 kr/kvm för att säkerställa det 
framtida underhållet. UH-planen är idag ett av styrelsens viktigaste verktyg, som gör 
att vi har en mycket god kontroll på underhållsbehovet på såväl kort som lång sikt.   
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Av stadgarna framgår tydligt att vi ska jobba aktivt med UH-planen för att säkerställa 
det framtida underhållet. 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Brf Lindens hus byggdes av JM för 12 år sedan. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
27 lägenheter. Det är 3 hus med vardera 9 lägenheter. Total lägenhetsyta är 2796 kvm. 
Dessutom 5 fristående mindre hus som är kallgarage, cykelrum och soprum. 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Löpande mindre underhåll – VVS, Ventilation, målningsarbeten av 

garage, hussocklar etc. 
- Om ej – varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

Vi anlitar HSB:s UH-online system sedan 4 år tillbaka. Det är ett digitalt system som 
visar vår 30 åriga UH-plan. Den innefattar allt från ”topp till tå”. Det enda som inte är 
med är ett framtida stambyte. När det är tid för specifikt den åtgärden så finansierar vi 
det genom ett lån. Allt annat underhåll täcker UH-planen. Systemet ger även 
möjlighet till simuleringar – vad händer om vi t.ex. tidigarelägger eller flyttar fram en 
planerad åtgärd ett antal år och hur påverkar det avsättningsbehovet till UH-fonden. 
Direkt ser vi det ekonomiska utfallet. Redan idag kan styrelsen se i systemet vilka 
åtgärder som är planerade under respektive år under den kommande 30-årsperioden 
och vad dessa åtgärder kommer kosta baserat på dagens marknadspriser. Det ger oss 
en god möjlighet att arbeta med mycket stor framförhållning. Löpande gör systemet 
en uppdatering av kalkylerade priser för alla åtgärder så att vi vet vad det kommer 
kosta. Alla priserna speglar vad det kostar att göra alla åtgärder genom att anlita 
fackfolk. Löpande rapporterar vi in till systemet de åtgärder som vidtagits och till 
vilket pris det genomförts. På samma sätt rapporterar vi direkt in i systemet om vi av 
någon anledning vill senarelägga en speciell åtgärd. 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
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- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 
Under de närmaste 2-3 åren inga större saker. Det är en del mindre åtgärder för ca 
75-100 tkr per år. Varje år får vi fram en lista över planerade åtgärder som 
styrelsen tar under prövning – som ska åtgärderna genomföras i år enligt plan eller 
ev. senareläggas om det bedöms rimligt. Är det någon åtgärd som vi behöver 
tidigarelägga baserat på av föreningen gjord fastighetsbesiktning. Vi arbetar sedan 
några år tillbaka kontinuerligt med olika energibesparande åtgärder, vilket kan 
innebära att det är rätt att tidigarelägga en investering för att minska 
energiförbrukningen.  
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
När vi gick in i HSB:s UH-plan On-line system så gjorde sakkunniga på HSB en 
besiktning av alla våra fastigheter. Vid detta tillfälle kartlade man nuläget av 
fastigheternas status, ”bröt ned”/delade in fastigheterna i mindre delar, bedömde 
slitaget och med vilken periodisitet olika åtgärder kan behöva genomföras inom varje 
del. Totalt omfattar vår UH-plan ca 130 olika underhållsåtgärder. Till detta kopplas de 
priser som HSB har i sitt system för såväl material som arbete.    
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Är det akut så är det akut och måste genomföras. Vi har en ekonomi som klarar det. 
Tack vare att vi har en väl genomarbetad och heltäckande 30 årig UH-plan så ska 
stora underhållsåtgärder inte behöva komma överraskande.  
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Vi går ut till olika entreprenörer och tar in ett antal offerter då vi gör en upphandling. 
Sedan har vi ett samarbete med olika lokala entreprenörer vad gäller VVS, el och 
ventilation etc.  
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Vi har en mycket aktiv styrelse. En av ledamöterna har en bakgrund inom 
byggbranschen.  
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
- Om inte – varför? Svar: Vi vill idag inte binda upp oss mot någon enstaka stor 

entreprenör utan föredrar att göra löpande upphandlingar när behov finns. Inom de 
närmaste åren har vi inte några jättestora planerade underhålls- och 
investeringsåtgärder som gör att det finns anledning att redan idag inleda ett 
sådant samarbete med en stor aktör på marknaden. 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	3.	Brf	Solhaga	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Brf Solhaga avsätter 4,6 miljarder/år i underhåll för sina fastigheter. (72 byggnader) 
(Omsätter cirka 40 miljarder/år) 
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Se bifogad bilaga X 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
 Fastigheterna är byggda 69-72 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
684 stycken 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Ja! 

Tilläggsisolering +Ny puts alla fastigheter. 
Byte av alla tak (inklusive takstolar pga. ändrad taklutning) 
Nya fönster 
Ny ventilation 

- Om ej – varför? 
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Se bifogad bilaga X 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Just nu byter vi alla UC och passar samtidigt att montera in energitrygg för att 
minska energiförbrukningen. Vi tänker alltid minskad förbrukning när vi gör UH. 
Carportar planeras pga. lång kölista. 
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Genom att aktivt använda underhållsplanen och årligen besiktiga fastigheterna. 
Lyssnat på de boende i området. Stämmobeslut. 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Har inte haft några sådana fall. 
De gånger det har varit akut så är det pga. vattenskador pga. läckande diskmaskiner, 
toaletter osv. 
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10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Alltid anbudsförfrågningar till tre olika aktörer. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Nej.  Vi har HSB till hjälp med sådan kunskap tillsammans med styrelsen. 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
- Om inte – varför? 

Kanske? Min erfarenhet är att stora aktörer tackar nej till i deras ögon ”mindre” 
jobb. 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	4.	Brf	Asken	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Vi avsätter idag 25kr/kvm i en reparationsfond/underhållsfond. Detta har stått i 
stadgarna sen föreningen startades för 10 år sen.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det inre står den boende för, det yttre står föreningen för. Måla om fönster på insidan 
står den boende för men måla utsidan står föreningen för. Avlopp/rör står föreningen 
för. Håller just nu på med en upphandling av rengöring i alla stammar, spolning. Det 
har börjat lukta illa i rören så man har filmat och då sett att de är mycket ”skit” som 
ligger där.  
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Husen är byggda 2005. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
Det är fyra hus, tillsammans 45 lägenheter. 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? 
- Om ej – varför? Nej inga större. Grävt upp en avloppsledning för 250 tusen 

under våren, vilket belastade vår förening med 100tkr. Detta är den hittills största 
utgiften.  
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Vi har ingen underhållsplan idag men den är på väg. Den kommer att inköpas under 
året. Tycker inte att vi har haft jättebehov då husen bara är 10 år. Men nu efter 10 år 
så börjar det hända saker, och underhållsplanen kommer att tala om hur mycket man 
frekvent ska avsätta. Jag tror då att avsättningen kommer att öka. Underhållsplanen 
kommer att köpas upp. Har en ekonomisk förvaltning idag som köps av HSB. Så de 
kommer nog bli att underhållsplanen köps upp av HSB också. 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Det som står för dörren är målning på garagefasader. Vi har även deltagit i en 
energiundersökning som Örebro kommun har gjort med fyra stycken 
bostadsrättsföreningar med olika ålder. Vi var yngst vilket gav minst åtgärder. Vi 
ska dock sänka värmen i trapphus och i förrådsgångar för att sänka 
energiåtgången ytterligare. Kan tänkta mig att vi också kommer att byta till led 
lampor framigenom.  
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8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Upptäckte illalukt på ett ställe vilket medgav stamspolning. Men när underhållsplanen 
köps upp kommer den att ge mer belysning på vad som behöver göras. Den kommer 
även visa hur mycket pengar man kommer behöva avsätta. 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Bara att fixa. T.ex. om tvättmaskin/torkskåp går sönder så avsätter vi 40-50tkr för 
sådana saker.  
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Frågar i regel tre stycken. Samarbetar även med andra bostadsrättsföreningar i samma 
område och drar nytta av varandra. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
En är till grunden byggingenjör men ej verksam. En annan har också 
ingenjörsbakgrund, man märker att personen i fråga är mer teknisk intresserad. 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Tror inte NCC har intresse. Vi har t.ex. putsfasad som inte kommer behöva 
renovering än på 20 år. Men när väl frågan kommer upp så kommer NCC få en 
inbjudan.  

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	5.	Brf	Gillet	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Det sker en avsättning till yttre underhåll och reparationer. Enligt lag för att bedriva 
en bostadsrättsförening krävs att en viss del av månadsavgiften ska tas av de boende 
och gå till denna fond.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det man ser inne i lägenheten står medlemmen för, allt det du inte ser står föreningen 
för. Undantag är el och vatten/avlopp. Samt radiatorer för dem är vattenburna.  
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Byggnadsår är 1984-85. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
174 lägenheter fördelat på 3 huskroppar. Varav 1 sitter för sig och de andra i vinkel 
som bildar en innergård. 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Vi har bytt alla hissmotorer. Även bytt alla ventilationsaggregat, så de är 

numera moderniserade i varje trapphus. 
- Om ej – varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

Första togs fram när det byggdes och det är utifrån den man finansierar. I denna 
framgår vad för reparationer som ska göras varje år. Revideras och prissätts även en 
gång om året.  
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Byte av ventilation gjordes för funktion. För energibesparing så har rörelsestyrd 
belysning satts in i gemensamma utrymmen. I samband med att trappuppgångarna 
ska totalrenoveras så ska även alla dörrar bytas ut till säkerhetsdörrar.  
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Vi läser av felanmälan statistik. Sticker något iväg så blir de signalen. Även det som 
fastighetsskötaren upptäcker. 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
På direkten. Blir det fel så går de via Riksbyggens felanmälan så skickar de ut någon 
att kolla på plats. De hör sedan av sig till styrelsen och frågar alltid innan en eventuell 
reparation eller renovering utförs.  
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10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Skickar ut förfrågningsunderlag till olika företag, nu har vi tillfrågat Riksbyggen, som 
idag har den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötseln, ang. en projektledare för 
trapphus renoveringen. Styrelsen tar in sedan anbud och fattar beslut om vilket företag 
som ska få jobbet.  
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Inte just nu, en som jobbar inom ventilation, men ingen med byggkunskap. Dock är 
de folk som äger lägenheter som är i byggbranschen, som man kan vända sig till om 
det är något specifikt. Annars är det Riksbyggens representant.  
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede? 
- Om inte – varför? 

Ingen aning. NCC bygger väl bara? Ser inte ut att behöva renovering i dagsläget 
då bostäderna är gediget byggt och har tegelfasad samt tegelpannor på taket, om 
vi pratar fastighetsrenoveringar då. Skulle man göra de så absolut, om de skulle 
lämna bäst anbud. Kan dock se framåt att man kan bygga på våningar någon gång 
i tiden, har just nu 5 våningar.  

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga	6.	Brf	Montören	123	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Då pratar vi i stort sätt om två olika saker. Löpande reparation och underhåll står 
budgeten för. Omsätter 700tkr/år så då går 50tkr till reparation/underhåll. Större saker 
som tak osv. tas lån till. Det som dyker upp i budgeten är då ränteutgifterna.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Får inte grilla 15 m från fasadväggen och andra småsaker. Vilka som får vara 
medlemmar, vart dem måste vara skrivna och hur styrelsen ser ut. Flyger en fågel in i 
ett fönster och det blir en spricka så står själva medlemmen för glaset, medan 
fönsterkarmen tillhör föreningen.  
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Byggnadsåret är 1946. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
25 lägenheter totalt. En huskropp med 3 portar. 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Ja, droppskyddet från taket såg inte bra ut. Rann ner fukt på putsen och tog 

sig in o frostsprängde så då förlängdes takkanten med 1 dm, men inget mer. 
Fasaden skulle därför behöva rättas till. 

- Om ej – varför? 
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Vi har ingen underhållsplan. Planen för underhåll är inte planerad utan vi regerar på 
att saker går sönder. Detta gör dock att det blir svårt att budgetera för det. Vi är en 
amatörstyrelse, vi vet inte vad vi sysslar med.  
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
8. Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Balkongerna besiktigades för 10 år sen, konstaterades då att de måste besiktigas mer 
dvs. ta isär betongskiktet och inspektera stålet vilket vi struntade i. Nu står vi med en 
större renovering framför oss om vi ska byta balkongerna helt. Byta taket är också en 
renovering som bör göras då takpappen inte fungerar. Vi tänkte även bygga ett 
sopförråd då kommunen vill att matfallet ska sorteras ut från restavfallet.  

Energiförbrukning är under kontroll, vi har självdrag som ventilation. Går att göra 
mycket saker men vi ser inte att det skulle leda någonvart ekonomiskt.  
 

9. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Vi förlitar oss väldigt mycket på en av de boende i föreningen. Vi har ingen större 
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kunskap utan det mesta är mellan tumme och pekfinger. Underhåll borde vara mer 
uppstyrt men än så länge har de gått bra. 
 

10. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Vi en vattenläcka t.ex., då ringer vi den aktör som kan åtgärda just det felet. Om en 
port går i baklås då ringer vi en låssmed, faktura som kommer betalas av föreningen.  
 

11. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Vi tar emot två offerter och försöker hålla ryggen fri mot medlemmarna. Ser inte så 
bra ut med en offert, då vet man inte om priset är korrekt. Men med två kan man 
jämföra, tre blir mer krångel och kräver mer tid samtidigt som man kan förhandla.  
 

12. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Tror det. En utav oss jobbar med solpaneler.  
 

13. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Gud ja. Taket t.ex. Tolkar NCC som en av Sveriges större entreprenörer i alla 
kategorier, vilket innebär att dem täcker in en större del av marknaden. De har ju en 
organisation som ger föreningen frihet att bestämma t.ex. när ett sådant jobb ska 
utföras. Jag misstänker att ett sådant stort företag har möjlighet att vara flexibla 
medan mindre företag kanske inte har den möjligheten. Det ger oss som inköpare 
trygghet när man har med ett stort företag att göra eftersom deras fortlevande inte 
hänger på oss. Ett problem med renoveringsjobb är också att leverantörerna kanske 
går i konkurs under entreprenaden vilket gör att vi står där med byggställningar och 
ett halvfärdigt jobb. Så att bli garanterad att det kommer bli färdigt är jätteviktigt. Vi 
försöker inte komma undan så billigt som möjligt utan vi vill minska strulet på lång 
sikt. Eftersom vi inte vet hur man gör det här. Märks även på marknadsföring, vi får 
alla typer av mejl från företag medan NCC skickar oss väldigt lite reklammaterial.  

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	7.	Brf	Egen	Härd	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Löpande löser det sig med hyresintäkterna eller bostadsrättsavgifterna. Är det större 
saker så lånar vi oftast pengar. Alternativt att vi sätter av varje år till en 
reparationsfond. Vi har precis renoverat trapphusen där vi bl.a. bytt dörrar. Till det 
lånade vi pengar.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det är de vanliga mer eller mindre, bostadsrättshavaren står för allt inomhus och vi 
står för allt utomhus. Yttersidorna på fönster står vi för och de står för insidan, dörrar 
står de för insidan och vi för utsidan. Fast avlopp, stamrör, stam el får inte dem röra 
det gör vi. Vi står även för underhåll av radiatorer.  

 
3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 

Byggnaderna är byggda mellan 1927-1928, det är tre fastigheter. Alla tre är byggda i 
princip samtidigt.  
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
118 stycken 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? 

Trapphusen har renoverats nyligen, taken har tätats, det har bytts plåtar, balkonger 
har byggts för 5-6 år sedan på en fastighet och stammarna är bytta 1994. 

- Om ej – varför? 
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Tanken är att vi ska jobba löpande med det men det har inte sköts det senaste året tror 
jag, utseende, den är uppdelad på de tre olika fastigheterna eftersom det är lite olika 
behov då de inte blev sammanslagna i en bostadsrättsförening från början. Vi ska följa 
upp underhållsplanen löpande halvårsvis och varje år tas en ny underhållsplan fram. 
Just nu är det 2014 års underhållsplan som gäller. 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Det vi tittar på just nu är dels om vi ska byta ut balkongerna på väster för de har 
blivit dåliga. Vi har en hel del rör i källaren vilka ventilerna börjar bli dåliga på, 
sanering skulle också behövas eftersom det kan var asbest i rören eftersom då de 
är så pass gammalt. De större sakerna just nu. Bytt fönsterkarmar nyligen, för 
energibesparing, värmeaspekter och även utseende för det är ju inte kul med risiga 
fönster. Renoveringen av trapphusen gjorde på grund av utseendet men även för 
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att dämpa ljuden inne i lägenheterna, där av bytte vi till bättre säkerhetsdörrar som 
dämpar ljudet mer. Annars är det väl blandat, vissa saker måste man göra. Sen 
renoverar vi nog mest efter säkerhetsaspekter, t.ex. gällande problemen med 
risken för asbest i rören, om rören går sönder blir det väldiga skador, samma sak 
med balkongerna på väster som riskerar att trilla ner.  
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Vi har en grupp inom styrelsen som jobbar med underhållsplanen och som är 
ansvariga för den. Vi kan inte allt själva utan måste ibland ta in extrovert hjälp, t.ex. 
som med balkongerna, Skanska borrade ner och kollade om de var dåliga eller inte.  
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Nej vi har ingen speciell plan, vi är en stabil förening, så vi löser det efterhand som 
problemen uppstår. Förra året kom vi på att det börjar bli dags för renovering av 
balkongerna. Vi trodde ett tag att vi skulle bli tvungna att åtgärda det direkt och 
förbjuda folk från att gå ut på dem, men det var lugnt. Som tur är har det inte varit så 
mycket akuta renoveringsbehov. Rent formellt så sköter vicevärdarna allt, första 
kontakt: de får samtal från en boende och så godkänner jag inköp om det är aktuellt 
med något sådant, vi kan även köpa in och så kan jag godkänna i efterhand.   
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Vi tar in offerter från ett flertal aktörer som vi i styrelsen sedan jämför. Känner vi att vi 
behöver extern hjälp så tar vi in det.  
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Vi har en som är elektriker och en som jobbar med design på ett köksbolag. 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Vi har väl ingen vi utesluter så, det beror ju lite på vad det handlar om och vad vi 
behöver hjälp med. Det är klart att vi skulle kunna göra det, om det är något vi har 
behov av som de kan hjälpa till med. 
 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga	8.	Brf	Örebrohus	18	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Vår förening fonderar medel löpande via en underhållsfond. Det avsätts en viss del till 
det från hyran.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Standard. Undantaget är att vi har ett gemensamt låssystem som vi gärna vill 
vidmakthålla. Så föreningen svarar för byte av låscylindrar exempelvis. Vid 
renovering av badrum och våtutrymmen så svarar föreningen för byte av golvbrunn.  
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Byggnadsår är 1979-80 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
Fem stycken flerfamiljshus, några friliggande villor. Totalt är 80 bostäder med i 
föreningen. 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Ja, en hel del. Stor konvertering från direktverkande el till vattenburen 

bergvärme. Vi har lagt om alla tak. Föreningen har många träfasader vilket 
resulterat i mycket målningsarbeten. Tilläggs isolerat vindar med lösull samt 
installerat luftvärmepumpar. 

- Om ej - varför?  
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Vi har vår fastighetsförvaltning via riksbyggen. Gör underhållsbesiktningar löpande.  
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Just nu är taken det mest akuta. Vi upptäckte att läkten hade satt sig och det blivit 
vattenläckage. Sedan ska vi färdigställa bergvärmen, som medför efterarbete på 
mark osv.  
Renoveringar som görs för att spara energi är bl.a. bergvärmen, 
luftvärmepumparna, och lösullen på vinden. Då ett hus blir klart i taget så har vi 
sett en klar förbättring och minskning av energi. Vår förening renoverar i lagom 
takt pga. finansiering. 
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Genom besiktningar och underhållsplan. Riksbyggen hjälper till. 
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9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
T.ex. taket, vi ser till att inte äventyra ekonomin så det är totaluppköpt. Vi har 
ekonomisk förvaltning så vi har bra kontroll på hur de påverkar ekonomin. Avsätter 
kontinuerligt för framtida akuta/underhåll osv. 
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Tar in ett antal offerter. Då vi är en stor förening så de går via förvaltarna 
Riksbyggen. De gör ett anbudsförfarande och sen tar styrelsen ställning till de anbud 
som kommer in. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Har i alla fall gjort, vår vice ordförande har faktiskt jobbat på NCC. Bra tillgång till 
styrelsen, kan t.ex. bolla idéer med förvaltaren vad gäller underhållsdelar. Ser till så 
att nagelfara offerter så allting är med från styrelsens håll. Har hand om 
bygglovsfrågor om någon vill bygga uteplats osv. Klar fördel med någon i styrelsen 
som har byggkännedom. 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi har med riksbyggen för tillfället. Så vi ser 
inte behov av det i dagsläget. Men saker och ting kan naturligtvis förändras.  

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	9.	Brf	Örebrohus	44	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Via intäkter, avgifter från bostadsrättshavarna och från dem som har lokalerna i 
föreningen, det är privatpersoner och Örebro kommun kan man sammanfatta det som.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
De följer normalpraxis vad gäller bostadsrätter. När man står i en bostadsrätt så är det 
man ser bostadsrättshavarens ansvar samt friliggande rör. Det man inte ser inklusive 
rör och andra installationer är bostadsrättsföreningens angelägenheter. Vi har nog 
ingen annan specifik uppdelning än det som är praxis, följer bostadsrättslag och 
normalstadgar. Örebro kommun som har bostadsrätterna i husen bredvid som är idag 
en gruppbostad, var elevboende för hörselskadade förut, och även dagiset, har vi 
särskilda avtal med gällande utemiljön och vem som gör vad. 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
De färdigställdes 1992. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
128 st.  
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Vi har bytt våra tekniska installationer och haft mkt målningsarbeten. Vi 

håller nu på och byter alla stora ventilationsaggregat. 
- Om ej – varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

Vi har en underhållsplan som vi följer som är sträckt över 30 år, sen så fungerar en 
underhållsplan aldrig riktigt strikt utan är mer som en vägledning kan man säga. Vi 
gör även årliga besiktningar, ser över vad som behöver göras och vad säger planen, 
ibland kan man göra saker före det planen säger och ibland efter vad planen säger. 
Vår första underhållsplanen tog fram för lite drygt 10 år sedan. Vi daterar upp den 
kontinuerligt och håller just nu och tittat över den, det är ju ett viktigt underlag för 
budgeten till nästa år. 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Det som ligger kontinuerligt är målningsarbeten. Sen just nu rent 
byggnadsmässigt, underhållsmässigt så är det mycket installationer i fokus, vi 
byter tvättstugsutrustningar och ventilationer. Vi har faktiskt tvättat fasaderna på 
de stora husen och ska börja med det även på radhusen. Vi spolar även ledningar 
och ska göra det även i år. Vi är även i behov av lite underhåll på grönytor. Vi har 
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inga större jobb invändigt nu, denna lokal ska dock fräschas upp under året och vi 
har just avslutat rustningen av grovtvättstugan här nere.  

Det är en kombination av allt som avgör om något ska renoveras. Vi har tittat sen 
början på energibesparande åtgärder och har gjort en hel del, vi har ju bytt typ av 
belysning, utomhusbelysning och trapphusbelysning. Totalt sett har vi sänkt 
elförbrukningen med 25 % sen 2010 genom att egentligen bara ha bytt belysningen. 
  

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Den grova röda tråden är underhållsplanen som vi följer upp och uppdaterar hela 
tiden, den styr väldigt mycket. Men sen gör vi tillsammans med, vi har en teknisk 
förvaltare som vi tar in, inte till alla jobb men till vissa, den tekniska förvaltaren en 
områdesbesiktning varje år .  
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Nu har vi inte upplevt något som är så akut att det skulle få förtur i kön så att säga, för 
då handlar det ju nästan mer om vattenskador och så, men det är inget vi styr en plan 
för. Vi har inte haft något på byggsidan direkt. Händer det något eller om vi får in 
något klagomål från en boende så tar vi upp det i styrelsen och diskuterar det där och 
går till beslut och gör eventuella åtgärder. I det mer akuta fallen så har vi jour, ren 
fastighetsjour som vi kan plocka ut via sos alarm via ett särskilt avtal.  
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
 Det är ju en viss ansträngning att byta entreprenör hela tiden men hittar vi någon som 
är bra och prisvärd så kanske vi behåller den några säsonger. Men sen så går vi ut och 
frågar om pris och vi har i styrelsen sagt att oavsett hur stort jobbet är så ska vi ta in 
minst två offerter att jämföra. För de riktigt stora åtgärderna som kommer så 
småningom, som takbyten och stambyten så skulle jag kunna tänka mig att ta hjälp av 
en upphandlingskonsult. Men det andra bedömer vi att vi i styrelsen har kompetens 
nog att bara gåt ut och ta in pris för. Vi vill se till att det blir ett bra pris och bra gjort, 
det är inte bara det billigaste som intresserar.  
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Ja, jag är byggnadsingenjör själv så i början av karriären var jag inom byggbranschen. 
Men däremot har vi en annan kille i styrelsen som är chefekonom på ett 
fastighetsbolag så han kan det där med fastighetsekonomi väldigt bra. Sen så har vi en 
tredje kille som har jobbat bl.a. med generella underhållsåtgärder på byggnader. Även 
om han i dagsläget inte sysslar med det så har han ändå den kunskapen. Vi även lite 
fackkompetens på el sidan, så vi är nog en ganska bra mix av styrelseledamöter som 
kan tillföra lite olika faktiskt. Vi är dessutom en aktiv styrelse, det spelar ju ingen roll 
vilken kompetens man har om man inte är aktiv i sitt arbete.  
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12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Ja, jag tror att de var här och gjorde ett jobb åt oss förra året, i och för sig på den yttre 
miljön. De gjorde ett asfalteringsarbete. Ett samarbete är intressant den dagen som vi 
ska till med något större arbete. Då kommer vi lägga ner rätt mycket energi på att 
upphandla då det krävs både kvalitet och pengar att hämta, och då stänger vi inte 
dörren för någon. 

  
Tack för din medverkan!  
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Bilaga	10.	Brf	Kvismaren	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Det tar vi från vårt eget kapital, i dagsläget har vi inget lånebehov utan vi finansierar 
allt själva. 
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det som sägs är att styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförandet av 
underhållet och att det ska finnas en fond för det planerade underhållet där man 
löpande tar ställning till hur stor avsättning som ska göras till fonden. 300kr/kvm tror 
ja det ligger på. Allt som inte är väggfast står bostadsrättshavaren för. Det som är lite 
udda i vår förening då det är fristående hus är att varje hus har ett eget värmesystem 
där föreningen äger värmesystemet, en värmepump, men bostadsrättshavaren står 
själv för elkostnaden. Det är en ganska udda konstellation då värmen oftast är en del 
av avgiften eller så är den helt i bostadsrättshavarens händer men här är det liksom 
delat så föreningen tjänar inget på att göra en energieffektivisering t.ex. genom att 
byta ut pannorna i snabbare takt för att de drar mindre ström. Det har inte 
bostadsrättshavaren heller då denne inte tar kostnaderna för pannan. Det leder till att 
man kanske använder pannan tills den tar slut och går sönder och att man då byter ut 
den. Detta är lite udda men det är just pga. att det handlar om fristående hus och inte 
radhus eller lägenheter.  
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
Husen är byggda 1989 och är alltså 26 år gamla  
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
13 hus i föreningen  
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Förra året så målade vi alla fasader och året innan det målade vi garagen 

och ett eller två år innan det målade man fönster. Man har även bytt ut vindskivor 
på taken. 

- Om ej – Varför? 
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Den sträcker sig över tio år. Jag vet inte när planen är framtagen. Vi har varit en 
Riksbyggen förening, men sedan 2010 är vi en fristående förening och i och med det 
skiftet gjordes en ny underhållsplan. Jag vet inte hur det såg ut tidigare, men en 
underhållsplan fanns. I underhållsplanen ligger det planerat för vad som ska göras 
varje år, sen uppdaterar vi den varje år och tittar på hur behovet faktiskt ser ut. Bara 
för att det står i planen att något behöver renoveras så behöver det inte betyda att man 
gör det. T.ex. så står det att vi ska byta en värmepanna varje år, ibland två/år eftersom 
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det handlar om en tio års period, men dem kör vi tills de tar slut och så vi får anpassa 
oss efter det och hur verkligheten ter sig. Allt stort underhåll finns inplanerat. 
Asfaltering av gemensamma vägar och takrenoveringar ligger framåt i tiden 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Det som är inplanerat som borde göras nästa år är markarbeten, asfaltera om 
cykelvägar och vägar, eller det är bara en infartsväg till garaget för där har blivit 
sättningar, vi har en dagvattenbrunn där och asfalten har sjunkit ner under 
brunnskanten vilket leder till att det blir en vattenansamling där. Det är det stora 
som ligger de närmsta åren som vi måste göra. Sen 2019 är det inplanerat för 
takarbeten. Det är nästa stora grej på husen men annars så är det faktiskt ganska 
hyfsat just nu, det är inga större, nödvändiga saker som vi känner till just nu som 
behöver åtgärdas. Förvaltningskvalitén avgör om något behöver renoveras  

 
8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 

tillbyggas? 
Tillsammans med Egeryds som vi har som förvaltare.  
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Då ringer vi oftast till ordförande som i sin tur ringer vår förvaltare på Egeryds och 
beroende på vad det är för typ av fel så kanske man ringer någon som kan åtgärda 
felet. Om det gäller värmesystemet så har vi en egen kontakt som alla kan ringa, så att 
man slipper gå via styrelsen. Oftast så brukar man ringa till ordförande eller någon i 
styrelsen och så tar vi kontakt med förvaltaren som i sin tur brukar skicka ut en som 
besiktigar och bedömer av vad som behöver göras. Sedan tar styrelsen eller 
ordförande ställning till om det är något som måste göras på en gång eller om det kan 
vänta så att det kan diskuteras mer i styrelsen. 
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Vi tar in offerter, det är en så liten förening så vi begär inte in några anbud. Vi tar in 
offerter och jämför dem. Ibland gör vi det själva och ibland med hjälp av förvaltare, 
det är olika och beror lite på omfattning och vad det handlar om. Om det är något som 
kräver fackkunskap så tar vi hjälp av vår förvaltare.  Det brukar vara ett par tre 
stycken offerter. T.ex. vid målningen av fasaderna så hade vi 3-4 st. offerter. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Jag tror inte det.  
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Det enda som jag kan se gäller väl vårt anläggningsarbete, markarbete som NCC 
skulle kunna vara en aktör för. Eftersom det är små hus så är det väl mer att man 
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pratar med den lokala entreprenaden. Det är ju inga större saker som görs, det skulle 
möjligtvis vara när vi ska renovera taken om några år.  

 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga	11.	Brf	Kumlan	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Vi lånar och tar från eget kapital. 
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det kan jag inte svara på. 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
1959 är byggnadsåret 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
13 stycken bostäder och en lokal 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Ja vi har renoverat balkongerna, bytt lägenhetsdörrar, dränerat och 

renoverat taket. 
- Om ej – varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

Den är framtagen på 60-talet 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
Avlopp, vatten och radiatorer plus rör är renoveringar som behöver göras i dagens 
läge. 
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Vi tar en sak i taget, när det börjar bli dåligt så är det dags. 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Vi ringer hantverkare. 
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Vi tar in offerter. Här finns problem då vi har små arbeten (30 000-100 000) så det 
kan vara svårt att ens hitta någon som vill utföra arbetet. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Ja. 
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12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede? 
Ja. 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga	12.	Brf	Norensberg	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Vi finansierar med den ekonomi vi har. Vi har inte lånat några pengar till 
renovering/underhåll/nybyggnationer. Det enda vi har lånat till var när vi köpte loss 
marken från Örebro kommun.  
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Det yttre är styrelsen. Allt inre ligger på medlemmen. Utom el, rör, installationer för 
vatten, vattenförsörjning toalett, flottör osv., det står föreningen för.   
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
1978-79 är byggnadsåret. 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 
31 lägenheter (flerbostadshus), 60 lägenheter (radhus/villor/kedjehus) 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Vi har installerat fibernät, klätt in alla fönster och altandörrar med 

aluminium för att komma undan målningsunderhåll, lagt om tak (yttertaket pga. 
byggfusk). De hade inte överlappat pannorna tillräckligt på taken med 14graders 
lutning. Takfoten också renoverad pga. byggfusk. De hade lagt pannorna snett, då 
blev vattenlisten också sned så de skar av en panna vilket resulterade i att vatten 
rann rakt ner. Bärläkten låg även för långt ut så alla dem byttes också ut för de 
ruttnade. Vi har även asfalterat, lagat balkonger (som är i trä) samt bytt låssystem. 

- Om ej – varför? 
 

6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 
Den är precis framtagen, dock har vi aldrig tittat i den. Men vi ska börja använda den 
mer. En underhållsplan är bra att ha om den hela tiden leder. Det har funnits sen 
bostäderna byggdes.  
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
Halva beståndets tak är på väg att behöva renoveras. Annars ligger vi väldigt bra till. 
Funktionen som avgör varför renoveringar gjorts.  
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Genom besiktningar.   
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Vi har en felanmälan till samma företag som sköter trädgården. Så de kommer ut och 
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reparerar, är det tveksamt ringer de mig (ordföranden) och diskuterar hur vi ska göra.  
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Via riksbyggen. Tar in 5 anbud. Gör upphandling på stora projekt med höga 
kostnader.  
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Vi har haft men inte nu. 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Ja. Dom var enormt bra när de var här o bytte tak. Högsta betyg! Väldigt bra att ha 
och göra med – stor betydelse. 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga	13.	Brf	Änggårdarna	

1. Hur ser finansiering av reparationer, ombyggnad, tillbyggnad ut? 
Genom lån och höjning av avgiften, eventuell kapitalinsats. 
 

2. Hur ser stadgarna ut för er förening? 
Som en förenings stadgar som följer BRL 
 

3. Vad är husets ålder som bostadsrättsföreningen ansvarar för? 
1948 
 

4. Antal bostäder som er förening har hand om? 21 stycken 
 

5. Har renoveringar, ombyggnader eller tillbyggnader gjorts de senaste 10 åren? 
- Vilka? Nya fönster, ny papp på taket med ny tegelläkt, ny värmecentral med 

undercentraler, tilläggsisolerat vindarna, nya källardörrar 
- Om ej – Varför? 

 
6. Hur ser er underhållsplan ut? (Utseende, när är den framtagen) 

Har ingen bestämd underhållsplan. Behovet och önskemål från medlemmarna avgör 
 

7. Vilka typer av renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader skulle behöva göras? 
- Vad avgör? (Energi, finansiering, utseende..) 

Till stor del utseende om det gäller fasader, energibesparing till stor del. 
Föreningen har knappt några lån. 
 

8. Hur har ni kommit fram till vad som behövs renoveras, ombyggas eller 
tillbyggas? 
Via årsstämma och diskussion på styrelsemöten. 
 

9. Hur går ni tillväga vid akuta renoveringsbehov? (Speciell plan?) 
Tar in offerter från ett antal intresserade firmor bl.a. Bravida Peab Rörkrökar´n och 
andra specialfirmor 
 

10. Hur ser upphandlingen ut vid renovering, tillbyggnad, ombyggnad? 
Tar in anbud. Se punkten ovan. 
 

11. Är det någon av er i styrelsen som arbetar inom byggbranschen? 
Ja en del 
 

12. Skulle föreningen kunna tänka sig att samarbeta med NCC som entreprenör i ett 
tidigt skede?  
Kanske om det fungerar.  
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Bilaga	14.	Brf	Solhaga:s	underhållsplan	

	

	


