
Underhållsplan för BRF 
Ingemarshov

En underhållsplan ger bostadsrättsföreningen en uppfattning om kostnader för renovering och 
föreningen ka reservera kostnader då styrelsen har kännedom om när i tiden renoveringar bör 
genomföras. Förutom kostnadskontroll hjälper det även styrelsen att få kontroll över vad som 
behöver göras och när, vilket även är en hjälp till nya styrelseledamöter som tillträder. 

Syfte med underhållsplan
Underhållsplanen utgör underlag för vilka underhållsåtgärder och utgifter för detta som kan bli 
aktuella för BRF Ingemarshov. Genom att årligen avsätta pengar för dessa åtgärder skapar vi 
förutsättningar för att kunna genomföra renoveringar utan att behöva höja månadsavgifterna. 

Aktuell underhållsperiod är de kommande 20 åren, men även underhållsbehov längre fram i 
tiden har uppskattats. Underhållsplanen innehåller uppgifter om byggnadernas yttre delar, 
(yttertak, utvändiga fasader inkl. fönster och markplanering) och allmänna utrymmen (vindar, 
trapphus, tvättstugor, källare). Dessutom bedöms ventilations-, rör- och elanläggningarna. 
Endast underhållsåtgärder som erfordras för att bibehålla byggnadernas standard och 
beständighet har noterats. Energisparåtgärder eller ev. andra standardhöjande åtgärder 
förutsätts genomföras i samband med behov av underhållsåtgärder. Underhåll av lokalerna 
ingår ej i planen. 

Underlag
Under 2007 har stora renoveringar av fastigheten genomförts och genomgång har gjorts av 
standarden på föreningens byggnad. De i tabell redovisade investeringskostnaderna måste 
ses som riktvärden inklusive moms, då det är svårt att exakt bedöma vad kostnaderna blir då 
arbetena skall utföras. Konjunkturläget kan påverka kostnaderna avsevärt både positivt och 
negativt. Kostnaderna I tabellen är därför kostnaderna enbart uppskattade. 

Energideklaration
Enligt lag skall alla flerbostadshus energi deklareras senast 2008-12-31. För att utföra detta 
krävs underlag i form av energiåtgång (värme, vatten), genomförd OVK samt tidigare utförda 
renoveringar. En certifierad kontrollant upprättar energideklarationen och lämnar vid behov 
åtgärdsförslag för att minska energianvändningen. Möjliga energisparåtgärder kan vara 
fönsterbyte, injustering av värmesystem, byte av termostater, åtgärda droppande kranar och 
läckande toaletter, installation av snålspolande blandare och toaletter, tilläggsisolering, tätning 
kring fönster och dörrar. 

BRF Ingemarshov har inte upprättat något energideklaration men har genomförd OVK och 
underlag för genomförda renoveringar. Beslut om nödvändiga åtgärder och fördelning av 
kostnader tas av styrelsen. 

Ämne Åtgärd Senast 
utfört

Beräknad 
livsländ

Preliminärt 
datum för 



åtgärd
Vatten och 
avloppsstammar

Normal livslängd för 
avloppsstammar 50 – 60 år. 
Kall- och varm- vatten 
stammar bör vara i koppar 
och har beräknad livslängd 
100 år.

60-talet 50 år 2017-20, 
inspektion skall 
göras 2014      

Relining Spolning 
av stammar

Köksstammar behöver 
rensas var 8:e år.

2011 8 år 2019

Fasadputs Puts av fasad behöver rivas 
ner var 90:e år

2007 90 år 2097

Putslagning fasad Lagning av puts och 
avfärgning bör ske varje 35 
år

2007 35 år 2042

Tak byte Plåttak bör bytas ut efter ca 
50 år.

50 år 2014-15 
samtidigt med 
vindsvåningar

Takmålning Underhållsmålning av plåt 
tak bör göras var 10:e – 
15:e år

10 år 2014-15
samtidigt med 
vindsvåningar

Takstegar Renovering och ev. byte av 
takstegar bör göras varje 
50:e år

50 år 2014-15
samtidigt med 
vindsvåningar

Balkongrenoverin
g

Betongplattan på balkongen 
kan behöva renoveras vart 
30:e år. Gäller även 
vädringsbalkonger

2007 30 år 2037

Balkong räcken Balkongräcken behöver 
bytas ut efter 50 år. Gäller 
även vädringsbalkonger

2007 50 år 2057

Balkong dörrar Renovering och eventuellt 
byte av balkongdörrar

2007 50 år 2057

OVK Obligatorisk 
ventilationskontroll ska 
utföras var 3:e år för till och 
frånlufts ventilation

2012 3 år 2016

Fönster målning Underhållsmålning av 
fönsterkarmar bör ske var 
10:e år

2007 10 år 2017

Fönster 
renovering

Fönsterkarmar i trä kan 
skadas av väder och vind 
och bör ses över och 
eventuellt bytas var 50:e år

2006 50 år 2017-2056 
Översyn 2017 i 
samband med 
målning

Tätning av fönster Tätning av fönster i 
lägenheter samt i trapphus 
bör göras för att minska 
energiutsläppen

2006 10 år 2016
Tätning i 
samband med 
målning 2017

Trappmålning Målningen i trapphusen 
påverkar inte fastigheten 
men behöver bättras och 
ses över för trivselfaktorn

2007 5 år 2016

El stammar El stammar behöver 
inspekteras och eventuellt 
bytas efter 60 år

2007 60 år 2067

Tvättstuga 
maskiner

Tvättmaskiner, torkskåp, 
torkrum, tumlare och 
mangel i tvättstugan 
behöver bytas efter ca 12 
år. 

2006 12 år 2018

Tvättstuga ytskikt Kakla, målning och 
renovering av golv i 
tvättstuga. Ytskikts 
renovering. 

2006 10 år 2016

Hissar Besiktning av hissar görs 
varje år, och då framgår 
skicket av hissen och när 
renoveringar kan behöva 
göras.

Finns ej

Undercentral Undercentralen för 2006 30 år 2036



fjärrvärme har en 
ekonomisk livslängd på ca 
25 – 30 år

Radiatorer och 
värmestammar

Byte av radiatorer och 
värmestammar behöver 
bytas ut efter ca 60 år

60-talet 60 år 2020

Termostat ventiler Termostatventiler i 
värmecentralen behöver 
kontrolleras och eventuellt 
bytas efter 20 år

20 år 2013
Kontroll och 
underhåll 
genomförs 

Soprum Grovsoprummet behöver 
ses över och eventuella 
renoveringar göras varje 10 
år för trivselfaktorn. Målning 
av väggar och renovering 
av golv etc. 

2006 10 år 2016

Gårdsrenovering Dagvattenledningar behöver 
bytas, gjut asfalt på den 
överbyggda gården behöver 
renoveras och gårdsbjälklag 
på den överbyggda gården 
behöver ses över och 
underhållas och ses över 
med jämna mellanrum

2006 10 år Bör 
inspekteras  
2016

Sotning Sotning av rökkanaler för 
boende som har kakelugn i 
lägenhet, ansvarar själva för 
tätning av rökkanal. Övriga 
skorstenskanaler sotas var 
fjärde år

2011 4 år 2015

Målning dörrar Målning av lägenhetsdörrar 
bör ses över regelbundet 
och underhållas vid behov, 
prel. Varje 10 år.  

2007 10 år 2017

Byte av dörrar Byten av ytterdörrar görs vid 
behov, prel. Varje 30 år.

2007 30 år 2037

Belysnings 
armaturer

Armaturer i trapphus, 
elkontakter, lysknappar 
behöver ses över och bytas 
vid behov.

2007 30 år 2037

Takterrasser Underhåll av takterrasser Finns ej 40 år
Markterrasser Underhåll av markterrasser 2007-09 20 år 2027
Källargolv Målning och renovering av 

källargolv, säkerställ ej 
fuktskador inte finns

Finns ej Inspekteras 
och 
åtgärdas i 
samband 
med vind-
våningsprj 
ca 2015

2014-15, 
samtidigt med 
vindsvåningar

Stuprör Rensning av stuprör bör 
göras regelbundet. 
Renovering av stuprör och 
el slingor i stuprör ska ses 
över

2007, 
2011

5 år 2014 -15
samtidigt med 
vindsvåningar

Ytter port Ytter portarna bör ses över 
och oljas samt ev renoveras

2011 5 år 2016

Kommentarer
• Fastighetens totala area uppgår till XXX kvm (exklusive utrymmen i källare med teknik rum, 

förråd, tvätt utrymmen och föreningslokal)
• Stambyten ingår inte i underhållsplanen. Stambyten betraktas som investering vars årliga 

kostnad ska täckas av fastighetens avskrivningar.
• Den årliga genomsnittliga kostnaden för underhåll bedöms till ca XX kr/kvm eller ca XXX 

XXX kr/år.
• Kostnader för renoveringar och underhåll, ska täckas av föreningens årliga resultat. XXX 

XXX kr/år reserveras för underhåll.  
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