
 
 

 

 UNDERHÅLLSPLAN                                                                      
         
 
                                                                                                                                     
Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 

Garvar Lundins Gränd 3 
112 20  STOCKHOLM 
 
                                                       

 

   
Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

 
 Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6, 

7, 8. 
 

 Kommundel: Kungsholmen 
 Kommun: Stockholm 
 Län: Stockholm 
   
 
 

Fastigheterna utgörs av sex flerbostadshus. Fastigheten är uppförd 
år 1928. Ombyggnads år 1995- 1996. 110 st bostäder och inga 
kommersiella lokaler. Källarplan inrymmer 
gemensamhetsutrymmen, tvättstugor, lägenhetsförråd, mm.  

 
 
 
 

   
Uppdrag: Underhållsplan  
   
Uppdragets omfattning:   
- Besiktning 
 
 

Vid besiktningstillfället har fastighetens utrymmen såsom del av 
källarlokaler, trapphus samt 4 st bostäder har avsynats. Utvändigt 
har fastigheten avsynats inkl fasader, gårdar och delar av tak.  

 

   
 Miljöinventering är inte utförd av mig.   
   
- Underhållsbedömning Besiktningen utgör bedömning av byggnadsdelars status av 

konstaterade synbara skador och tecken på föreliggande akuta 
renoveringsbehov med kommentar eller anmärkning. Besiktigade 
lokaler och lägenheter torde ge indikation på en standard som är 
generell för hela fastigheten. 

 
 
 
 

   
- Kostnadsbedömning Redovisade kostnader är erfarenhetsmässiga normalkostnader i 

dagens nivå och kan endast nyttjas för överslagsmässiga 
kostnadsuppskattningar. För inhämtande av mea exakta kostnads-
underlag bör programhandling upprättas och anbudsförfarande 
tillämpas. Tillkommande byggherrekostnader som exempelvis 
projekteringskostnader, bygglovskostnader, kvalitetskontroll, 
räntekostnader har ej medräknats i kostnadsbedömning.  
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Sammanfattning: 
 
 

Fastigheterna bedöms på det hela taget vara i normalt skick med 
hänsyn till ålder och utförda ombyggnadsåtgärder men i vissa 
avseenden är byggnadsdelar i behov av underhållsåtgärder. 
 
Tidigare utförda större ombyggnadsåtgärder: 

 Ombyggnad av vindar till bostäder och byte vatten- och 
avloppsledning inkl el samt att gemensam våtrumsstandard 
har skapats i alla badrum/våtrum. 

 
Under kommande 10-årsperiod erfordras vissa större 
underhållsåtgärder: 

 Fönstermålningsbehandling och byte källarfönster. 

 Trapphusmålningsbehandling.  

 Gårdar med div justeringsbehov. 

 Byte av en värmecentral i 5;an inkl reglercentral och 
montage av DUC i värmecentralen 6;an. 

 Generellt radiatorventilbyte inkl tillhörande 
injusteringsåtgärd, vilket ger besparingar och förbättrad 
värmefördelning. 

 Takåtgärder. 

 Måla källarväggar. 

 Justera gräsytor, plattsättning/rännor, trädbeskärning 
gatsidan. 

 Överdimensionerade tvättstugor. 

 Servicebehov av värmecentral 5;an. 

 Justering av källargolv. 

 Utreda fördelar med två fastighetselabonnemang, kontra sex. 

 Utreda behov av uppfordringspumpar kallvattentryck, 3, 5, 6 
och stor vattenförbrukning i 3;an. 

 Påtala fula väggar/murar för grannfastighetsägare. 

 Mm. 
 
Totala kostnaden under 10-årsperioden uppskattas till  
ca  3.028 000 kr inkl moms. Efter kompletterande undersökning och 
offertinfordran av ett antal specificerade byggnadsdelar kommer 
angivna kostnader att förändras.  
 

 

Besiktningsman:                   Håkan Lockne Värmeteknisk konsultation  
                   Hallundavägen 143     

                  145 64     Norsborg 
 

Besiktningsdagar:                                                                    Under april månad 2012.  
   
Stockholm 2012-05-07   
   
Med vänlig hälsning 
 

  

Håkan Lockne Värmeteknisk konsultation   
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FASTIGHETSBESKRIVNING 
 

 Beskrivning Kommentar/Anmärkning 
   
Byggnadstyp: Sex flerbostadshus. Två sammanhängande huskroppar, på två 

sidor om gatan, varav tre fastigheter i varje. 
 

   
   
Areauppgifter: 1 270 m2  

1 265 m2 
   900 m2 
 
   932 m2 
1 058 m2 
1 057 m2   

 110 st bostäder 
  Summa 6 482 m2.  

   
KONSTRUKTION 
 
Byggnadsdel Beskrivning Kommentar/Anmärkning 
   
Ytterväggar: 
 
 
 
 
 
 
 
Fasadsockelpartier.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttertak: 
 

Tegelväggar med putsade fasader.  
Vindbjälklagsisoleringar, med 
standard från ombyggnadsåret 
1995. 
 
 
 
 
Stensockel med förfulade fönster 
och lucker/luftintag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttertaken är troligen omlagda i 
samband med ombyggnads året.  
Takfönster i snedtak är av metall 
inkl isolerglas och bedömd 
uppifrån okulärt vara i 
tillfredsställande skick. 
Plåtbeklädnader och plåtdetaljer 
bedömdes vara i sin ordning.  
Gångbryggor och takstegar, 
räcken finns. 
 

Samtliga fasader bedömdes vara i 
tillfredsställande skick. Inga partier 
fasadputs med bristande vidhäftning 
kunde konstateras. Dock finns viss 
naturlig försmutsning.  
Fasadinramningar, omfattning i sten 
runt entréer bedömdes vara i gott 
skick. 
Gallerförsedda luftintag i 
källarfönster är av varierande 
utförande. Åtgärdas genom byte till 
enhetliga gallerutförande. I de fall 
luftintaget inte har funktion, ersätts 
gallret med källarfönster. Ang övriga 
källarfönster, se rubrik fönster. 
Plåtluckor bör målningsbehandlas 
alternativt installation av 
källarfönster. 
Förzinkad plastbelagd plåt, som 
bedömdes vara i tillfredsställande 
standard. Plastbeläggning har släpor i 
vissa partier, vilket innebär att den 
förzinkade plåten är synlig på vissa  
ytor. Detta är främst ett estetiskt 
problem, men plastbeläggningens 
fortsatta förslitning kan mätas och 
behov av målningsbehandling 
bedömas om ca 5-7 år av 
takplåtkonsult.  
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System för avledning av takvatten 
med stuprör kopplat till utkast 
och till lutande plattsatt ränna ut 
mot gatan.  
Mot gårdssidor är stuprör 
kopplade till dagavloppssystem 
med undantag av gården 3; och 
5;an, som har utkast. Vid kraftigt 
regnväder bör kontrolleras att alla 
stuprör och rännor avleder 
takvatten i erforderlig omfattning. 
Det är önskvärt att marken 
närmast husliv och källarväggen 
inte onödigtvis ”mättars” av dålig 
hantering av takvatten. Sådant 
kontrolleras bäst vid tillfällen med 
kraftigt regnväder. 
 

Takets stegar och ledstänger behöver  
målnings-behandling.  
Brandröklucka ( plastkupa ) i övre 
trapphuset adress 6:an, har skada i 
hörn och behöver bytas. Taklucka i 
adress 8:an behöver justeras inkl 
vajer.  Stuprör med anslutning till 
utkast eller markavlopp med 
dagvatten behöver kontinuerliga 
silrengöringar. Dålig avrinning kan 
annars innebära onödig befuktning av 
mark och husgrunder.  Från taket 
synliga gavelspetsar på grannhusen 
adress 1;an ( slitet tegel ) och 
gavelspets adress 2;an, (rostig 
plåtbeklädnad), bedömdes fula, och 
kan kanske, efter påtalande, åtgärdas 
av två fastighetsägare. 
 

Källare: Ytskikt i avsynade källarutrymmen 
bedömdes relativt slitna. Vissa 
spår av naturliga fuktgenomslag 
kunde konstateras i motfyllda 
källarväggar.  
Ett antal väggar i källaren som 
ursprungligen monterats på 
källargolvplattan visar spår av 
sprickor, men detta beror på att 
källargolvet bitvis inte vilar på 
stabil grundläggning. Behov av 
tappställe och golvbrunn i 
källarutrymme i 4;an, behöver 
utredas. Väggar i tvättstuga adress 
5;an har synliga partier av 
mögelpåväxt, vilket behöver 
saneras. 

 Tvättning med ”starkt medel” 
i tvättsugan 5;an. Orsak är 
troligen felaktig typ av färg, 
samt tidvis hög fuktighet i 
kombination av bristande 
ventilation. Källarfärg av typ 
silikatfärger har bra 
fuktgenomsläpplighet att 
jämföra med plastfärger. 
Källarväggar, har behov av att 
kunna ”andas” och avleda 
naturlig fuktvandring genom 
motfylld källarvägg. 
Tvättstugans ventilationsfläkt 
5;an bör kontrolleras. 
Generell förnyelse av ytskikt 
på väggar och innertak, kan 
planeras på sikt. Trägolv på 
källarplattan i styrelserummet 
förutsätts vara installerat på 
erforderligt sätt. 

   
Balkonger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två typer av balkongstorlekar 
varav de mindre utgör original 
som renoverats 1995-96 och de 
större uppförda år 2005. 
 
 
 
 
 
 

De mindre balkongplattors 
undersidor bär inga synliga spår av 
läckande tätskikt. De större nyare 
balkongerna är av annan 
konstruktion. 
Boende behöver själva vid behov 
snöröja sina balkonger/altaner inkl 
tillse fungerande avrinning/dränering.  
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Byggnadsdel: 
 
Takaltaner: 
 
Gårdar och mark 
gatsidor: 
 
 
 

Beskrivning. 
 
Mindre altaner mot gatsidor och 
större altaner mot gårdssidor.  
 
Gräsytor, plattsättning, grus och 
trall. Murar/väggar mot 
granntomter har putsskador. 
Påtalas av Er men åtgärdas 
lämpligen av fastighetsägaren som 
äger väggen/muren. ( Se även ang 
från taket synliga takspetsar 
tillhörande grannfastigheter ) 
Smidesstaket, mot 
grannfastigheter, med behov av 
justering och målningsbehandling  
åtgärdas i samråd med berörda 
grannar.  
 

Kommentarer/Anmärkning. 
 
Pågående entreprenad med altaner, 
varför jag inte avsynat dessa. 
 
Plattsättningar närmast utanför 
entréer 4,5,6,7,8 bör justeras upp, ca 5 
cm i syfte att minska steghöjden till 
det som utgör entréplanets kantsten 
närmast framför porten. Samtidigt 
justeras rännor mellan stuprör och 
gatan, till jämn lutning/fall. 
Ang del av gården i 5;an finns, enligt 
uppgift, överenskommelse och plan 
för återställning av mark efter tidigare 
utförda markavloppsarbeten. 
Gräsytor behöver justeras. Träd bör 
beskäras så grenar inte når fasader. 
Enligt uppgift finns plan inom Brf för 
planteringar – växter på gårdar. 

   
Trapphus och 
entrépartier: 
 

Väggpartier i trapphus bedömdes 
vara välhållna, men ytskikt har 
partier av dålig vidhäftning samt 
stötskador. Förfulande 
eldragningar har genom åren 
utförts i trapphusen. Ekportar 
bedömdes väl underhållna. 

Samtliga trapphus behöver plan för 
nya ytskikt och ca 6- 10 år. I samband 
därmed bör kanaldragningar - el 
dragningar döljas. 
Offerter behöver infordras beroende 
på estetiska önskemål.  
 

Fönster: 
 
 
 
 

Fönster i vindsplan. dvs från år 
1995, är i bättre isolerstandard än 
övriga originalfönster. 
Källarfönster har enkla glasrutor 
och bedömdes allmänt slitna. 
Vissa källarfönster har satts igen, 
eller försetts med spånskiva. 
Luftintag med galler för samlad 
tilluft badrum finns i fasadsocklar 
Stort luftintag för källaren i 7;an 
kan reduceras. Allt fönsterträ 
målningsbehandlades utvändigt 
enligt uppgift, senast år 2006.  
Ett antal fönster bär spår av visst 
målningsbehov. Främst 
”väderutsatta” fönster och 
nederkant, droppnäsor och 
karmbottenstycken. 
 

Målningsbehandlingen av utvändigt 
fönsterträ är överlag i relativt gott 
skick. Men vissa fönster har behov av 
målningskomplettering, för 
inplanering inom ett år. Utvändig 
målningsbehandling av fönster och 
altandörrar/balkongdörrar  
behöver sedan planeras med 
återkommande behandling med 
intervaller var 10 år. Sådan helt 
program för målningsbehandling      ( 
skrapning, slipning, justering beslag-
upphängning, kittkomplettering, 
grundstrykning och ca två 
slutstrykningar ) torde kunna anstå 
tills efter 3- 5 år. Åtgärdskostnad 
beräknas till ca 1, 4 miljoner. 
Ett alternativ kan då vara plåt-
inklädning inkl byte av yttre rutan, för 
att minska fortsatt underhållsbehov.  
Byte av hela lägenhetsfönster till 
underhållsfria, metall eller plast, 
bedömes kunna anstå.  
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Källarfönster är slitna och av 
enkelglas typ och behöver ett planerat 
utbyte till förslagsvis underhållsfria 
metallutförande/isolerglas.  

    

INSTALLATIONER 
 
Byggnadsdel: 
 
Vatten och 
avlopps- 
försörjning inkl 
sanitet: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beskrivning: 
 
Fastigheten är ansluten till 
kommunens nät för vatten och 
avlopp. Enligt Stockholm Vatten 
AB har alla fastigheterna 
tillsammans senast förbrukat årligen  
ca 8 847 m3 vatten, via 6 st 
vattenabonnemang.  
Jag beräknar med nyckeltal att 110 st 
bostäder normalt förbrukar ca 
12 045 m3 årligen. Fastigheterna 
tillsammans har således en relativt 
låg vattenförbrukning enligt min 
bedömning. Adress 3; an har dock 
större årsförbrukning ( 1 262 m3 ) 
att jämföra med de tre andra som 
inte är kopplade till 
värmecentralernas varmvatten-
beredning ( 921 m3, 756 m3,  
795 m3 ).  

 Enligt Stockholm Vatten kan 
det  finnas taxefördelar 
genom att reducera 
vattenabonnemangen till två 
vattenabonnemang. Detta 
skulle tekniskt innebära att 
ledning dras från adress 5; an 
till 3 och 7 och ledning från 
6;an till 4 och 8.  St. Vatten 
beräknar att ca 2 x 18 000 kr 
skulle besparas per år på fast 
taxedel. Åtgärdskostnad är 
förutom nämnd ledning 
mellan mätarna även en sk       
” slopningsavgift ” som 
anges till 4 x 25 000 kr. 

 
 

Kommentarer/Anmärkningar : 
 
Förhållandevis högre vattenförbrukning 
i adress 3;an, bör undersökas närmare. 
Troligen toastol som läcker igenom 
eller otät vattenblandare.   
Uppfordringspump (höjning av 
vattentrycket) finns vid huvud- 
vattenmätare adress 3, 5 och 7.  
Vattentrycket från ”gatan” har tydligen 
varit tillräckligt i grannhusen adress 4, 6 
och 8 som inte har tryckstegringspump. 
Samma inkommande vattentryck borde 
finnas på båda sidor om gatan, vilket 
innebär att om trycket är tillräckligt på 
ena sidan gatan borde det vara lika på 
andra sidan. Jag rekommenderar därför 
att tre tryck-stegringspumpar avstänges 
på prov, för att bedöma detta behov.  
 
Nackdel med att reducera antalet 
vattenmätare från 6 st till 2 st, bedömer 
jag att vattennätet kan bli mer sårbart 
och att nu finns individuell mätare för 
varje hus som enklare kan avspegla ett 
onormalt förbruknings-mönster, likt det 
som nu redan konstaterats i adress nr 3. 
Reduktion av vattenabonnemangen  
( 6 st vattenmätare tillhörande 
Stockholm Vatten AB ) bör anstå tills 
vidare.  
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Byggnadsdel: 
 

 
Beskrivning: 
 

 
Kommentarer/Anmärkningar: 

 Vatten och avloppsstammar är från 
år 1995-96.   
VA-ledningar är i övrigt monterade i 
väggar och bjälklag ej synliga för 
okulärbesiktning. I källarplanet är 
avloppsledningar synliga och av 
plastmaterial. Vi har förutsatt att 
gjutjärnsavloppsrör finns upp 
genom bjälklagen. Ett antal äldre 
dagavloppsledningar av gjutjärn 
finns i källargolv, med synliga 
mindre rostskador. Åtgärd kan anstå 
tillsvidare. 
 

Grundvattenbassäng i 5;an behöver 
kontinuerliga rengörningar för att 
förhindra bakterietillväxt. Bassängen 
har uppfordringspump och 
larmfunktion, hög nivå. 
Utvändiga brunnar för dagvatten 
behöver kontinuerlig tillsyn och vid 
behov rensning av sandfång. 
 

   
Ventilation: Fastighetens bostäder har självdrags 

ventilation. Kolfilterfläktar över 
köksspisar, enligt särskild ordning i 
Brf. Vindslägenheter har separata 
frånluftfläktar på taket för kök, 
badrum och toaletter. Tvättstugor 
har separat frånluftsaggregat på 
yttertaken vilka även fungerar som 
källarventilation. Styrelserum har 
separat till- och frånluftsventilations-
aggregat kopplat ut genom 
källarväggen. Samtliga bostäder 
förutom vindslägenheter har så 
kallad Stockholmsventilation i 
badrum vilket innebär tilluftventil 
med lucka på badrumsvägg via 
central tilluftkanal från fasadens 
nedre delar. Dessutom finns 
tilluftventiler i överkant fönster och 
skafferiventiler ut genom fasad. 
Evakueringskanaler ( frånluft ) i kök 
och våtrum samt i rum för 
lägenhetens luftväxling. 
OVK-besiktning, obligatorisk 
ventilationskontroll är genomförd, 
enligt uppgift. 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänt kan sägas att fastigheter med 
självdragsventilationssystem, innebär att 
självdraget är starkt vintertid och 
svagare sommartid vilket kan upplevas 
som ett komfortproblem. Det är  
nödvändigt att reglera sina tilluftvägar 
med hänsyn till årstid. Tilluft är 
nödvändig för bostadens 
luftomsättning. Reglering/balansering 
av undertryck sker med befintliga 
fönsterventiler och skafferiventiler för 
att inte uppleva tilluften som ett 
komfortproblem. Alltför stora 
undertryck ( stängda tilluftvägar ) i 
bostad innebär störning via naturliga 
otätheter i väggar och bjälklag eller 
genom att grannens luft tillförs 
okontrollerat. Öppet rökgasspjäll i 
eldstad, bidrar onödigt till lägenhetens 
frånluftsevakuering och relativa 
undertryck.    
Luftintag i fasadsocklar för samlad 
tilluft badrum sk  Stockholms 
ventilation, behöver beaktas vid 
åtgärder av källarfönster, 
källarluckor/galler. Rökande person 
eller till exp. utegrill placerad invid detta 
luftintag skapar problem för boende 
anslutna till denna kanal för samlad 
tilluft badrum. Driftkontroll behöver 
ske av sex tak fläktar för tvättstugor. 
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Byggnadsdel: 
 

Beskrivning: Kommentarer/Anm. 
 

Värme/Energi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastigheterna är anslutna till 
fjärrvärme med en undercentral på 
var sida om gatan. Anläggningen i 
adress nr 5 utgöres av:  
Värmeväxlare troligen från år 1995. 
Reglerautomatik typ TAC 2222. 
Expansionssystem Somatic. 
Cirkulationspump i radiator-
returledning. 
Varmvattencirkulationspump och 
trimventiler i källaren. 
Golvvärmesystem i badrum med 
temperaturreglering med reduktion 
av rådande radiatorframlednings-
temperatur. Anläggningen i adress 
6;an utgöres av; Värmeväxlare 
fabrikat Danfoss från år 2010. 
Reglerautomatik typ Ouman. 
Expansionssystem BRA. 
Cirkulationspump i framledning. 
VVC-pump med trimventiler. 
Golvvärmesystem för badrum med 
reglering likt anläggningen adress 
5;an. Reglercentralernas 
utomhustemperaturgivare är ej bra 
placerade. En sitter mot öster och 
en mot väster. 
Värmekontroll i 5;an och 6;an. 
Temp från värmeverk 75, 42 C 
           Till värmeverk 42, ---°C 
Tappvarmvattentemp 56, 55°C 
Framledning radiatorer 44, 36°C  
Retur                            38, 32°C 
Golvärmesystem badrum 42, 34°. 
Utomhustemp + 7°C. 
Systemtryck 3,5 resp 2,8 bar. 
Radiatorventiler i avsynade bostäder 
är av varierande fabrikat med 
handratt eller termostatfunktion. 
Tapphus radiatorer har mycket 
gamla radiatorventiler.  
Värmestamventiler i källarplanen är 
enhetliga och av god standard från 
ombyggnadsåret 1996, av typ TA-
STAD eller självverkande.  
 
Motorventil för reglering av 
tappvarmvatten är defekt i 5;an. 

Fortum beräknar att 
gemensamhetsanläggningen för 
fastigheterna 4, 6, 8 normalt förbrukar 
följande fjärrvärmeenergimängd.  
606 MWh, allt till en kostnad om  
424 157 kr inkl moms, taxa ”Aktiv”. 
Jag beräknar därav följande specifika 
förbrukning: 699 kr/MWh,  
199 kWh/m2. Fastigheterna 3, 5, 7 
beräknas av Fortum förbruka 654 
MWh, allt till en kostnad om 450 183 kr 
inkl moms, taxa ”Aktiv”. Jag beräknar 
därav följande specifika förbrukning:  
689 kr/MWh, 190 kW/m2.  
Större mängd MWh i 4, 6, 8;an 
avspeglar att denna anläggning är ca 
388 m2 större. Övertemperaturer kunde 
avläsas i anläggning 5;an för utgående 
radiatorframledning och golvvärme-
system. Båda anläggningarna har 
samma förutsättningar för likartad 
utgående framledning radiatorer och 
golvvärmesystem och bör därför drivas 
likartat, inkl likartad specifik 
förbrukning kWh/m2. 
Åtgärder: 

 Reglerautomatik av typ DUC,( Erab 
eller KTC ) bör väljas i båda 
anläggningarna, inkluderande 
styrning av golvvärme via samma 
DUC. Utomhustemperaturgivare 
adress 5;an bör omplaceras till 
skyddat läge mot gårdssidan (väster 
), vilket ger likartad placering som 
6;an. Med tanke på värmeväxlar-
enhet adress 5;an relativt höga 
tekniska ålder skulle det passa med 
ett planerat byte av hela 
värmeväxlareenheten inkl montage 
av DUC och huvudcirkulations-
pump i framledningen. 

 Samtliga radiatorventiler i alla hus 
bör bytas och att värmesystemen 
injusteras. Radiatorernas luftventiler 
byts vid behov samtidigt inkl äldre 
värmestamventiler i källaren.                                                                    
Verktyg för injustering av källarens 
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Asbest finns i isolering på vissa äldre 
rörledningar  i källaren. Behöver 
saneras först i samband med arbeten 
på dessa rör, när detta främst är ett 
arbetsmiljöproblem.  
På sikt behöver asbestisolering 
saneras från rör. I de fall lös asbest 
skulle observeras behöver detta 
omgående saneras av expert. 
 
Jag bedömer att Fortums taxemodell 
för fjärrvärme skulle här vara 
”Aktiv”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla värmestammar finns redan med 
befintliga värmestamventiler som 
har god kvallitet. Ett mindre antal 
mycket gamla värmestamventiler i 
7;an och 8;an byts samtidigt med det 
generella radiatorventilbytet. 
Förbättrade värmefördelningar ger 
förutsättningar för sänkta 
framledningstemperaturer i båda 
anläggningarna som dessutom ger 
besparingar. 

 Servicebehov finns avseende primär 
varmvattenventil adress 5;an. Vidare 
behöver framledningstemperaturen 
radiatorer och temperatur till 
golvvärmesystem sänkas till nivå likt 
anläggningen i 6;an. Primär 
returtemperatur till Fortum var 
onormalt högt, vilket kan bero på 
nämnd höga temperaturer i 
framledning. Med likartade 
placeringar av reglercentralernas ute- 
givare är det enklare att likställa 
anläggningarna. ( kWh/m2.) Tryck i 
expansionssystemet 5;an är onödigt 
högt ( 3,4 bar ) som bör sänkas ned 
mot ca 2,8 bar, likt 6;an. 
Värmecentralen i 6;an behöver ny 
termometer i primär returledning 
och termometer i VVC-ledning samt 
propp i avtappningsledning. Rör stag 
i källaren 6;an under entrén behöver 
justeras. 

 

   
TV: System för bredband, TV och 

telefoni typ Comhem med centraler 
med placeringar i alla sex 
elcentralerna. 

 

El: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sex stycken fastighetselabonnemang 
finns, vilket är en nackdel för total 
fasta elkostnader, att jämföra med 
två.  Mätarsäkringar om 63 amper i 
alla sex elcentralerna , förefaller 
dessutom vara väl tilltagna för 
husens behov. Inkommande är 
märkt 125 amper. Fasta delar på 
eltaxan i varje hus baseras på mätar-
säkringen som jag bedömer vara 
onödigt stora.  

Jag rekommenderar att en el konsult 
anlitas för att utreda förutsättningar för 
att bygga om de sex elcentralerna för en 
reduktion till två anläggningar för 
fastighetsabonnemang. Mätarsäkring 
anpassas till verkligt förbruknings-
mönster. Ett led i detta är även att 
reducera ned antalet gemensamhets-
tvättstugor som i sig påverkar 
mätarsäkringar.  
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Hissar: 
 
 
 
 
 
Sophantering: 
 
 
 
Eldstäder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemensamhets 
tvättstugor: 
 
 
 
 
 
 

Besparingar kan finnas om fastighets 
abonnemangen reduceras till två.  
Belysningsautomatik i trapphus, 
källare, mm. Elmärkning bedömdes 
tillfredsställande. Hushållen har egna 
elabonnemang och mätning 
individuellt. Elsystemet i övrigt, 
bedöms hålla  god standard. 
 
Hissens funktion och säkerhet 
kontrolleras av auktoriserad.  
 
 
 
 
Sopsortering. 
 
 
 
Eldstäder finns i ett antal bostäder. 
Användning av eldstad i lägenhet 
bidrar inte nämnvärt till 
uppvärmning utan kan betraktas 
som mysfaktor. 
Sotning och brandkrav förutsätts 
sker enligt skorstensfejaremästarens 
regler. 
 
 
Utrustning tvättstuga 3;an: 
TM Podab HF55, E-lux W465H, TS 
121, TT Podab165 E.   
Utrustning 4;an: 
2 x W465HLE, TT 
PodabNormal60, TT 121. 
Utrustning 5;an: 
2 st tvättmaskiner W75 MP, WE 66,  
Podab HW55, TT 166, Torkskåp TS 
121 och separat centrifug E-lux. 
Utrustning 6;an: 
Podab 2x HF55, TT Podab T4 190, 
TS 121. 
Utrustning 7;an: 
E-lux W465H, E-lux W465LE, TT 
Podab Sped Queen, Torkskåp TS 
121. 
Utrustning 8;an: 
W465HLE, W465HLE, Podab TT, 
TS 121. 
 
 

Vidare kan utredas om 
elabonnemangen konkurrensutätts till 
fördelaktigt pris från elleverantör. 
 
 
 
 
 
   
Jag har inte bedömt hissar men 
konstaterar dock att maskinrummen 
troligen har byggts om i samband med 
renoveringen 1995-96 och att 
hisskorgar är gamla och utrustade med 
gallergrindar. 
Sopkärl finns på gatsidan och  
hantering sker enligt myndighetskrav, 
såvitt jag förstått. 
 
Eldning behöver ske med eftertanke 
och med beaktande av rådande 
självdrags-funktion och tilluftvägar  
( erforderlig förbränningsluft ) och 
relativa tryck mellan bostäder, inkl vad 
man förbränner, för att inte skapa 
obehag för andra i huset eller i 
närmiljön.  
 
 
Flera äldre tvättmaskiner finns med hög 
energi- och vattenåtgång per vald 
tvättprogram. Alla sex torkskåp är av 
typ utan fuktavkänning, vilket kan 
innebära ca 50% högre energiåtgång 
jämfört med modernt torkskåp. Många 
boende har egna tvättmaskiner vilket 
gör att gemensamhetstvättstugor kan ha 
dåligt grad av utnyttjande. Jag bedömer  
vidare att sex tvättstugor är 
överdimensionerade för 110 st 
bostäders behov. Reduktion av antalet 
gemensamhetstvättstugor till två, kan ur 
ekonomisk,  teknisk- och 
servicesynpunkt vara en fördel, även 
om boende troligen tycker att det kan 
vara bekvämt att ha tvättstuga i samma 
hus. 
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Torkskåp och torktumlare kopplade 
till evakuering.  
Tvättstugorna har klinkergolv och 
målade väggar. 

Vid en reduktion till två tvättstugor kan 
tvättmaskiner  med bedömd relativt låg 
energi- och vattenförbrukning,  
återanvändas och att äldre utrustning 
skrotas inkl lös centrifug, skrotas. 
Torkskåp 121, byts till modern dito.  
Jag bedömer med nyckeltal att en 
gemensamhetstvättstuga i  
”normalfastighet” om 40- 50 st 
bostäder ( få egna tvättmaskiner inom 
lägenheter ) torde det vara  
väldimensionerat med två bra 
tvättmaskiner och en torktumlare samt 
ett modernt torkskåp. Således en 
gemensamhetstvättstuga på var sida om 
gatan vardera med energisnål 
utrustning. Att investera nytt i sex 
tvättstugor, över tiden, är inte att 
rekommendera. 
 

Rumsbeskrivning:   
   
Lägenheter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källarlokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 
 
 
 

Självdragsventilation.   
Kolfilterfläkt över köksspis. Några 
få har gasspisar. Badrum /våtrum 
med standard från ombyggnadsåret 
1995-96. Centralt producerad 
vattenburet golvvärmesystem i 
badrum. Handdukstork el kopplad 
på hushållsabonnemanget. 
Värmeradiatorventiler med blandad 
standard. Ett antal bostäder har 
eldstad. Gruppelcentral med 
greppsäkringar i alla bostäder. 
 
Styrelserum med trägolv byggd på 
källargolvet. Separat 
ventilationsaggregat och elradiator. 
Del av källargolv i 7;an, har rum 
med beklädnad av spånskiva.  
 
 

I samband med kommande 
ombyggnad av badrums- 
renoveringar inom lägenhet 
behöver kvalitet på utförande 
bevakas av bostadsrätts-
föreningen. Tätskikt med 
minimum standard enligt PER:s 
branschregler eller GVK. 
På sikt bör återkommande 
våtrumsbesiktningar genomföras. 
 
 
  
Golv i källaren har behov av 
avjämning ( grovspackling ) vid 
div partier med ojämnheter. 
Målning av källargolv, likt 5;an, är 
svår att underhålla. Likaså 
spånskiva på källargolvet 7;an bör 
undvikas. Limmad plastmatta på 
källargolvet i 4;an, bör 
demonteras.  
Hink finns uppställd under på rör, 
källare 4;an och inom 
lägenhetsförråd nr 22, behöver 
undersökas närmare om 
anledning därtill. 
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UNDERHÅLLSPLAN  MED KOSTNADSBEDÖMNING (exkl. moms) 
 

Byggnadsdel Kommentar/Anmärkning Åtgärd       Kostnad (tkr) 
    0-5 år  6-10 år  
Fönster: 
 
 
 
 
Trapphus. 
Gård: 
Värmecentralen: 
 
Radiatorventiler. 
Tak: 
 
 
 
Källare 
El 
Tvättstugor. 
Service av UC. 
 
Grundvatten 
brunn. 
Källargolv. 
Tvättstuga 5;an 
Plattsättning 
Vattentryck. 
Murverk på gårdar 
Gavelspetsar på 
taken 
Mark. 

Utvändigt fönster trä har behov av 
återkommande målningsbehandling. 
Kompletteringsmålning av vissa fönster. 
Källarfönster. 
Luftintag - galler/luckor i källare.  
Nya ytskikt i alla sex trapphus. 
Smidesräcken på gårdar 4-8;an. 
Äldre värmeväxlareenhet i 5;an. 
Reglercentral 4;an 
Flera typer av ventiler samt mycket gamla. 
Rostiga stegar och räcken. 
Röklucka defekt i 6;an. 
Taklucka, 8;an. 
Plastbeläggning på plåttaket 
Slitna ytskikt på källarväggar. Tappst. 4;an. 
Ogynnsamma el abonnemang, 6 st. 
Överdimensionerade för husens behov. 
Fjärrvärmecentralen är defekt och behöver 
justers i 5;an. 
Grundvattenbassäng i 5;an, troligen 
bakterietillväxt.  
Ojämnheter i vissa källargolv. 
Mögel. 
Stor steghöjd mellan markplan och entré. 
Vattentryck i 3- 7;an + vattenförbr 5;an. 
Fula murverk och fasader. 
 
Fula gavlar på yttertaket. 
Gräsytor, gård, gatsidor och trädbeskärn. 

 
Målningsbehandl 
Målningsbehandl 
Byte 
Byte till enhetligt 
Målning 
Målningsbehandl 
Byte UC 
Byte till Duc 
Utbyte/injust. 
Målningsbehandl 
Byte röklucka. 
Justering. 
Utred. 
Målningsbehandl 
Utredning 
Reduktion till 2  
 
Service 
 
Rengöring. 
Spackling. 
Justering  
Justering höjd 
Provning. 
Tillhör grannen 
 
Tillhör grannen. 
Justeringar. 

 
 
offert 
 
 
 
offert 
300 
  70 
400 
offert 
offert 
----- 
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------ 
------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------- 
 
-------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gårdsbrunnar. Rännor för dagvatten. Rengöring/just. --------   

Följande bör 
utredas närmare: 
 
 
 

OVK- besiktningar. Hissbesiktningar, 
sotningar. Återkommande 
våtrumsbesiktningar.  
Systematiskt brandskyddsarbete. 
 

    

Delsumma (Tkr) Summa år 1-10 2.422 822 1.600 0 
 moms  25 %    
SUMMA (Tkr) Summa år 1-10 3. 028 1. 028 2.000 

 
2
5
0 

     


