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Besiktningsutlåtande 
 

För Brf Mercurius Måne 
 

UPPDRAGETS OMFATTNING 
På uppdrag av Brf Mercurius Måne, besiktigade Tommy Holmberg och Georg 
Stübben, ISS Facility Services AB, Fastighetsutveckling, rubricerade fastighet den 2010-
12-01. Besiktningen består av en okulär konditionsbesiktning vilken resulterar i en 10-
årig underhållsplan. Planen innehåller kostnadsuppskattningar samt specifikation och 
övergripande beskrivning av bedömda erforderliga underhållsåtgärder. 
 

FASTIGHETSDATA 
 
OBJEKTET Brf Mercurius Måne 

FASTIGHETSUPPGIFTER 
Beteckning Kv. Högvakten 5 
Adress Strindbergsgatan 50 
Byggår 1931 
Ombyggnadsår Olika år (2003 stamrenovering, 2005 fasadrenovering) 
Tomtyta  
Bostadslägenhetsyta ca 2832 kvm Antal lägenheter 40 st 
Lokalyta ca 196 kvm 
Övriga ytor/kontor --- 
Total uthyrningsbar yta Ca 3028 kvm 
Beställare  Brf. Mercurius Måne 

BYGGNADSTEKNISKA UPPGIFTER 
Hustyp Flerbostadshus 
Antal våningar 8 våningar, plus källare 
Grundläggning Okänd: troligen grundmurar och sulor av betong/pålar 
Stomme Betongbjälklag och tegelmurar 
Fasad Troligen kalkcementputs på tegel 
Yttertak Skiffertak och skorstensbeslag av kopparplåt 
Värmeförsörjning Fjärrvärme 
Ventilation Mekanisk frånluft 
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BESKRIVNING 

GENERELLT 

Brf Mercurius Måne är belägen i Stockholm med adress Strindbergsgatan 50.  

Fastigheten färdigställdes år 1931 och består av 1 huskropp. Brf Mercurius Måne består 
av 40 lägenheter fördelade på 8 våningar och 1 trapphus. Stommen består av tegelmurar 
och betongbjälklag och icke bärande ytter- och innerväggar av betongsten. 

Till föreningen hör även ca 196 kvm lokalyta i källar- och bottenvåningen. 

Bra kommunikationer i närheten med både tunnelbana och bussar. 

INVÄNDIGT UNDERHÅLL I LÄGENHETER 

Besiktningen omfattar inte det invändiga underhållet i lägenheterna. 

 

BYGGNADSTEKNISKT UTLÅTANDE 

GRUNDLÄGGNING OCH KÄLLARE 
 Byggnaderna är troligen grundlagda på sulor av betong.  

Alla källarväggar består troligen av betong och tegel. 
I husens källare finns en uthyrd lokal (fotograf) samt tvättstuga, mangelrum, 
torkrum, förråd, cykelrum, en toalett (förutom i uthyrd lokal), elcentral och 
undercentral för värme (fjärrvärme). 
De flesta utrymmen är i bra skick. 

Iakttagelser 

Fuktfläckar/-blåsor – som troligen är gamla – förekommer i cykelrummet på 
insidan av ytterväggen mot gatan, dock kunde inte någon aktuell fukt 
konstateras vid besiktningstillfället. Den berörda ytan är cirka 12 m2 stor. 
Möjligen kan källarväggen fuktas ned vid ihållande regn vilket dock kan 
antas ha skett under hösten och vara synligt vid besiktningstillfället. 

Golvet i cykelrummet har inte målats om efter en igengjutning med betong i 
samband med ett byte av samlingsledning under golvet i detta rum. Även i 
förrummet har golvfärgen brister. 

Några sättningssprickor har inte kunnat konstateras förekomma inom 
fastigheten. 

 Förslag till åtgärder 

 Fuktfläckar i cykelrum: avvakta och observera. Målningen åtgärdas när det 
genom observation bekräftats att ingen fukt är aktiv. 

Målning av golv i cykelrum och förrum. 
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TAKKONSTRUKTION 

 Sadeltak med lutning av ca 20o, taktäckning av skiffer med plåtgarneringar 
av kopparplåt. Takbryggor till skorstenar och fläkthuvar. En röklucka med 
plastkupol överst i trapphuset. 
Plastbelagd plåt som sidoväggar på takterrassen. 
Enligt tidigare årsredovisning så är skiffertaket omlagt under år 1998 
förmodligen med tillhörande nyläggning av plåtdetaljer t.ex. kring 
skorstenar. 

Takkonstruktionen består av trätakstol. 

På vinden finns separata lägenhetsförråd. 

En takterrass (altan) förekommer och med räcke av trådarmerat glas på 
smidesram. 

  

 Iakttagelser 

 Räcket till takterrassen har två spruckna rutor. 

Det finns inte någon anläggning med värmekablar på yttertaket, t.ex. i 
fotränna eller på andra ställen där snöfickor kan samlas och istappar kan 
bildas. 

 
 

 Förslag till åtgärder  

 Regelbunden kontroll av rökluckan. 

Utbyte av 3 st spruckna glasrutor i takterrassens räcke. 

Utreda om värmekabelanläggning vore lämpligt ifall isbildning är ett 
problem på yttertaket. 

 

FASADER, BALKONGER OCH FÖNSTER 

 Ytterväggarna består av tegel med fasadputs (utan tilläggsisolering). 

Fönstren är av typen 2-glasfönster med kopplade bågar. Karmar och bågar 
består av trä och är de ursprungliga. 

Balkongerna består av en betongplatta med omfattning av en stålbalk som 
är ingjuten i bjälklaget. Räckeskonstruktionen är av aluminium med fronter 
av korrugerad plåt. Balkongerna är renoverade 2005. 

  

 Iakttagelser 
 Fasad som troligen var ursprungligen av kalkputs är renoverad år 2005, 

troligen med kalkcement eller cementputs. Ett översiktligt intryck vid syn 
från marken resulterar i att fasadputsen uppvisar många sprickor, särskilt 
vid fönsterbleck, fönsterhörn, balkonganslutningar och dylika övergångar 
och mot grannfastighetens låga tak, men även på fria ytor. Orsaken till 
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sprickorna är troligen användning av för mycket cement i putsbruket samt 
fuktinträngning med frostsprängning som följd. Att det var kall väderlek, 
cirka minus 10 °C, kan ha bidragit till att sprickorna syntes tydligt. 

På balkongens undersida som vetter mot våningen 4 tr. på gårdssidan (åt 
väst) har färgen flagnat. 

Piskbalkongerna mot gatan: det förekommer färgflagning på fasadputsen. 
Dessutom har golvfärgen spruckit upp så att vatten kan leta sig in. Färgen 
på räckena har mindre skador. 

Mot den låga grannbyggnaden till höger på gatusidan har fasadfärgen 
mindre fläckar i höjd och omkring ett litet ventilationsgaller. Fläckarna är 
troligen inte av teknisk betydelse. 

Under naturstenssockeln på gårdssidan är yttermuren av tegel inte täckt med 
puts eller en annan typ av täckning, t.ex. en plåt.  
På naturstensstenssockeln på gårdssidan förekommer lite klotter. 

Fönstrens utsida är i behov av en snar ommålning. Enligt uppgift målades 
de senast mellan 2002 och 2004. Färgen har spruckit upp, särskilt på de 
nedre delarna av ytterbågarna, t.ex. droppnäsan. 
Målningen av entrépartiet och skyltfönstret till lokal på höger sida (sett från 
gatan) är sliten och uppvisar sprickor. 

 Förslag till åtgärder 

 Ta kontakt med utförande entreprenör för 2005-års renovering och 
kontrollera om goodwill eller garanti. Men garantitiden är troligen 
utgången. Avvakta vidare utveckling men förhindra vidare spridning från 
hittills mycket lokala skador. Om sprickorna blir tydligare och växer kan 
lokal lagning bli aktuell. En budgetering för sådana fasadarbeten borde tas 
med i underhållsbudgeten. Ommålning av flagnande färg på puts på 
piskbalkongerna, helst med samma färgfabrikat. Fläckarna till höger mot 
den låga grannbyggnaden på gatusidan kan åtgärdas när några arbeten med 
fasadputsen utförs. Målningen på räckena av piskbalkongerna borde 
underhållas så att inte färgskadorna ökar. 

Ommålning av balkongens undersida som vetter mot våningen 4 tr. på 
gårdssidan (åt väst). 

Lagning av sprickor i piskbalkongernas golvfärg så att vatten inte kan 
tränga ner. 

Åtminstone fönstren på den södra sidan bör målas om snarast. En närmare 
inventering av fönstrens skick borde utföras för att bestämma nivå på 
fönsterrenoveringen: om fönstren endast skall målas eller om även 
renskrapning med eventuella trälagningar skall genomföras. 

Den saknade täckningen av sockeln under naturstenssockeln på gårdssidan 
borde gestaltas i samband med gårdssidans översyn. Den framtida 
konstruktionen borde hålla fukt borta från tegelmuren. 

Entrépartiet och skyltfönster till lokal på höger sida behöver målas om och 
ej målade trädelar såsom tröskel behöver oljas in.  
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TRAPPHUS 

 I fastigheten finns ett enda trapphus med en hiss. 

Trapploppen består troligen av betong.  
Samtliga väggar är troligen av tegel eller betong och putsade. 

Entrépartiet består av eloxerat aluminium. Porten mot gårdssidan är av 
klarlackerat trä. 

Entrépartiet och skyltfönster till lokal på höger sida (sett från gatan) är av 
målat trä. 

I trapphuset finns sopnedkast som tömmer ner till ett kärl i soprummet. 

 

 Iakttagelse 

 Handledaren på räcket i trapphuset var löst på några ställen. 

 Förslag till åtgärder 

 Infästning av trappräckets handledare där den sitter löst. 

 

LÄGENHETER 

 Lägenheterna är ej besiktade 

TVÄTTSTUGA 

 Gemensam tvättstuga finns belägen i källarplan.  

Tvättstuga 

Tvättutrustning i källaren innefattar 2 tvättmaskiner, 2 torktumlare och 1 
torkskåp.  

En tvättmaskin är installerad kring årsskiftet 2008 – 2009, och är av 
modellen Miele PW 5065, med eluppvärmning av vatten. 

Den andra tvättmaskinen, av modell Miele WS 5425, är från år 2005, och 
värmer även den upp vattnet med el. 

Torktumlarna av märket Miele är av ungefär samma årsmodell som den 
äldre av de två tvättmaskinerna, d.v.s. från ca år 2005. 

Torkskåp av modellen Electrolux TS3121 är enligt uppgift från ca år 2005. 

Mangel är av nyare årtal, och förefaller år 2006 ha ersatt tidigare 
stenmangel.  

Väggarna i tvättstugan är till ca halva takhöjden klädda med kakel, och 
golven är belagda med plastmatta.  

Tvättstugan ventileras med hjälp av en kanalfläkt belägen i undercentralen. 
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 Iakttagelser 

 Fönster i tvättstugan är i behov av invändig målning.  

Avloppsrör i gjutjärn för dag- och spillvatten noterades ha lindats med 
något som kan liknas vid isolerande tejp på ett ställe. 

Fyra kakelplattor på insidan av yttervägg saknas i tvättstugan. 

 

 
Förslag till åtgärder 

 Målning av fönster invändigt. 

Montera nya kakelplattor där sådana saknas. 

Den äldre tvättmaskinen av modell Miele WS 5425 lär bli föremål för 
utbyte under kommande 10 års period.  (förväntat årtal för byte, 2017) 

De två torktumlarna av märket Miele, som ingår i samma modellserie som 
den äldre tvättmaskinen, lär även de bli föremål för utbyte inom kommande 
10 års period. Kostnad bedöms till ca 47 000 kr exkl. moms. (förväntat årtal 
för byte, 2017) 

Utbyte av torkskåpet (Electrolux TS3121) förväntas kunna bli aktuellt i 
slutet av kommande 10 årsperiod.  (årtal för byte bedöms till 2020, då 
torkskåpet är ca 15 år) 

Mangel bedöms bli föremål för utbyte år 2021, till en kostnad för ca 15400 
kr exkl. moms (golvplacerad). En bordsplacerad mangel kostar betydligt 
mindre, cirka 4600 kr exkl. moms, men har förmodligen även kortare 
livslängd. 

MARKYTOR 

 Ytorna mot gatan mellan fasad och trottoar består av röda kalkstensplattor 
till vänster och till höger om entrén, vilket är alltså ytorna utanför uthyrda 
lokaler och soprum. På en sådan yta t.v. om entrén står även någon buske. 
Utanför själva entrén ligger betongplattor liknande de som finns i trottoaren. 
T.h. och t.v. om entrégången finns avdelade rabatter med planteringar med 
buskar och något gräs. 

På gårdssidan: buskar utmed hussockeln, 2 beskurna låga träd samt ett äldre 
träd, cykelställ, markytan består troligen av plattor vid cykelställ och 
källarport samt av gräsytor. Utanför närområdet utgörs gården av en 
gemensamhetsanläggning med grannarna. 

 

 Iakttagelser 

 Stuprörsledningarnas anslutningar till avloppsledningar ligger fri eftersom 
djur grävt fram dessa. Utanpåliggande dag- och spillvattenledningar på 
gårdssidan skall ligga under jord, men ligger nu synliga p.g.a. problem med 
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kaniner i rabatterna. 
På grund av snötäckt mark gjordes inga ytterligare iakttagelser. 

 Förslag till åtgärder 

 Gatusidan: intensivare trädgårdsskötsel med t ex rensning resp. klippning av 
gräs även i kalkstensplattornas fogar. Uppföljning av föreningens planer att 
byta kalkstensplattor till betongplattor. 
 
Dag- och spillvattenledningar på gårdssidan täckes med grus eller jord på 
ett sätt som förhindrar att kaniner o. dyl. gräver fram ledningarna. 
Uppföljning av föreningens planer att lägga plattor för cyklar och cykelställ. 

VÄRMEANLÄGGNINGEN 

 Uppvärmningen av fastigheten sker med fjärrvärme, med värmeavgivning 
via vattenburet radiatorsystem. Radiatorer i lägenheter är enligt uppgift 
försedda med äldre termostatventiler, som saknar möjlighet till 
maxbegränsning. Radiatorer i vissa källarutrymmen är försedda med 
manuella vred. 

Undercentralen är belägen i källaren. Fjärrvärmeväxlarna är av märket 
LPM, och tillverkade år 1999. Troligtvis är fjärrvärmeväxlarna, styr- och 
reglerutrustningen samt pump för värmesystemet samt 
varmvattencirkulationen inköpt samtidigt som en s.k. prefab-enhet. 
Pumparna till värmesystem och varmvattencirkulation är av märket 
Grundfos, där pumpen för värmesystemet är tryckstyrd. Styr- och 
reglerutrustningen är av märket TAC. 

Stamregleringsventiler av TA:s modell STAD hittades vid besiktningen. 

  

 Iakttagelser 

 Vid tidpunkten för den okulära besiktningen rådde en utetemperatur på ca   
-10 ˚C. Tilloppstemperaturen på fjärrvärmevattnet fram till 
fjärrvärmeväxlarna lästes av till 106 ˚C, och returtemperaturen på 
fjärrvärmevattnet lästes av till 56 ˚C. Det ger en avkylningen på 
fjärrvärmesidans vatten vid detta tillfälle på ca 50 ˚C. Då taxan för 
fjärrvärme innebär att kunderna betalar både för den energi de använder, 
samt det vattenflöde som går igenom fjärrvärmeväxlarna är det en 
ekonomisk fördel att ha så hög avkylning som möjligt, då detta innebär att 
man kan få ut erforderlig energimängd med så litet flöde som möjligt. 50 ˚C 
i temperaturskillnad på fjärrvärmesidans vatten vid en utetemperatur på -10 
˚C är att se som en mycket god avkylning. 

Pumpar i undercentralen är moderna och pumpen som servar 
värmesystemet är tryckstyrd, vilket hjälper till att hålla dess 
energianvändning nere. 

Vid okulär besiktning noterades att börvärdet för varmvattentemperatur ut 
från undercentralen var ställt på 55 ˚C, vilket kan nämnas är på gränsen till 
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för lågt med avseende på risk för legionellabakterier. Då tappvarmvattnet 
värms med fjärrvärme, och varmvattencirkulations-ledning finns, är i 
princip inget varmvatten stillastående, vilket håller risken nere för att få 
problem med legionellabakterier. Lägsta temperatur vid tappställen som bör 
råda är 50 ˚C, vilket kan vara fallet. Men för att vara säker på att undvika 
problem med Legionellabakterier kan börvärdet på varmvattnet höjas några 
grader, till exempelvis 58 ˚C. 

De boende i översta våningen känner att vid kall väderlek är det kallt i 
lägenheterna vilket har sin orsak i att vinden är kall och dess golv mot 
lägenheten är dåligt isolerat. En utredning med utförlig rapport (dat. 2009-
03-01) om en termografering har gjorts och finns i föreningens 
dokumentation. 

  

 Förslag till åtgärder 

 Trots en väl fungerande fjärrvärmeundercentral blir utrustningen äldre med 
åren. En fjärrvärmecentral med god funktion så som denna är värd att 
behålla så länge den fungerar felfritt. Det är inte ovanligt att en 
fjärrvärmecentral byts ut först efter ca 30 - 35 år. Dock rekommenderas att 
föreningen räknar med utbyte av fjärrvärmecentral i sin budget till slutet av 
kommande 10-års period, då olika referenskällor anger 20 år som en normal 
livslängd för fjärrvärmeväxlare. Åtgärd bedöms komma år 2019. 

Radiatorventiler med tillhörande termostater är ålderstigna, samt saknar 
möjlighet till maxbegränsning. Det är vanligt att gamla radiatorventiler 
kärvar och fastnar i ett visst läge, vilket ofta upptäcks när det blir kallt ute 
och ventilen fastnat i stängt läge, så att radiatorn inte avger någon värme. 
En fördel med maxbegränsade termostatventiler är att man vid injustering 
av värmesystemet kan begränsa temperaturregleringen för varje radiator, så 
att jämnare temperatur kan råda i hela fastigheten. Resultatet utan 
maxbegränsade termostatventiler blir att om boenden nära 
värmeundercentralen väljer att ställa sina termostater väldigt högt, når inte 
tillräckligt med värme upp till de som ligger längst bort ifrån 
värmecentralen och p.g.a. tak emot kallt vindsutrymme har stort behov av 
värme. För en väl fungerande temperaturreglering, i avseende dels för att 
hålla nere/sänka energianvändningen, men även dels för att säkerställa 
funktionen då befintliga radiatorventiler är ålderstigna, beräknas en åtgärd 
bli att byta till nya radiatorventiler med nya termostatkroppar, följt av 
injustering av värmesystemet. 

En tilläggsisolering av vindsbjälklaget bedöms inte vara lönsamt eftersom 
det medför en del olägenheter under genomförande och för funktionen av 
vinden. Ett upphöjt golv på vinden skulle inte vara lämpligt. Därför tar 
underhållsplanen inte upp någon kostnad för en tilläggsisolering. Injustering 
av nya radiatorventiler borde tillräckligt kunna avhjälpa problemet med de 
något kallare översta våningarna. 
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STAMMAR (värme, vatten och avlopp), SAMT VATTEN OCH AVLOPP  

 Majoriteten (5 av 8) av stammarna byttes ut i samband med renovering år 
2003. De övriga tre stammarna hade dock bytts ut redan år 1999. Enligt 
uppgift förefaller dock fortfarande gamla samlingsledningar för avlopp 
under källargolv finnas kvar i mindre omfattning. 

 

Utbytta avloppsstammar består av plast, medan äldre samlingsledningar 
under källargolv som förefaller finnas i liten omfattning består av gjutjärn. 
Vattenrören består främst av koppar. 

 Dag- och spillvattenledningar består utomhus under marknivå av tegel, och 
inomhus av gjutjärn. 

 Iakttagelser 

 De delar som är besiktningsbara bedöms vara i gott skick. Dock förefaller 
det enligt uppgifter finnas samlingsledningar för avlopp under källargolv, 
som ej kunnat besiktats, som lär bli föremål för utbyte inom kommande 10-
års period. Troligen förekommer gamla samlingsledningar för avlopp under 
källargolv där de gamla golvbrunnarna sitter kvar (d.v.s. golvbrunnarna är 
ej utbytta och de är ofta av gjutjärn och något rostiga): till exempel i 
fjärrvärmecentralen och i förrum till källarförråd/cykelrum. I fotografens 
(Weibull) källarlokal tyder ett gjutjärnsrör ingjutet i golv på att 
samlingsledningen där inte är förnyat.  

Det noterades att det trycktes in luft utifrån in i källarlokalen (hyresgäst: 
fotograf, Weibull) genom en grop i golv som är täckt med en stållucka. 
Orsaken är okänt och gropens lucka kunde inte öppnas vid 
besiktningstillfället. 

Ett blindrör (rör som inte längre har någon funktion) förekommer i 
fjärrvärmecentralen. Röret tillhör returvattenkretsen som har förbindelse 
med radiatorerna. 

Enligt uppgift har stammarna spolats år 2009 och en rapport om denna 
åtgärd arkiverades i föreningens dokumentation. 

Dag- och spillvattenledningar från gårdssidan skall ligga under jord, men 
ligger nu synliga p.g.a. problem med kaniner i rabatterna. Se vidare under 
avsnittet Markytor. 

 Förslag till åtgärder 

 Utbyte av de äldre avloppsledningarna i gjutjärn under källargolv, som ännu 
inte blivit utbytta.  

Till en början borde det dock undersökas genom filmning av ledningarna 
om ett utbyte erfordras för de horisontella samlingsledningarna under 
källargolv. 

Ett blindrör i fjärrvärmecentralen kan demonteras. Röret tillhör 
returvattenkretsen som har förbindelse med radiatorerna. 
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Undersöka varför det drar i golvgropens lucka (källarlokalen fotograf, 
Weibull). 

En spolning av avloppsstammarna kan vara en bra underhållsåtgärd. För att 
spara in en betydande kostnad som en sådan åtgärd innebär, utförs en 
spolning dock i praktiken endast när problem uppstår. Då kan åtgärden även 
riktas lokalt där avloppskapaciteten fått problem. Därför tas inte denna 
åtgärd med i denna plan. 

VENTILATION 

 Bostäder ventileras med mekaniskt frånluftssystem, med en frånluftsfläkt 
som betjänar samtliga bostäder belägen på vinden. 

Delar av källarplanet, däribland tvättstugan, ventileras med ett eget 
frånluftssystem, där fläkten är en s.k. kanalfläkt och belägen i 
undercentralen. 

 Iakttagelser 

 Okulär besiktning av frånluftsfläkten som betjänar bostäder skedde, men 
dess ålder kunde inte konstateras. Dock gick den tyst, vilket är ett bra 
tecken. Om en fläkt genererar mycket ljud är det tecken på att högt tryckfall 
förmodligen råder och fläkten tvingas arbeta under dåliga förhållanden med 
ökat slitage och minskad livslängd som följd. Men i detta fall föreföll 
fläkten gå bra. 

OVK är utförd 2009-04-01 och godkänd enligt besiktningsutlåtande. Nästa 
besiktning skall göras senast 2015-04-01. 

Tilluften i lägenheterna sker genom ventiler under fönsterbänk samt ventiler 
i fasad (vid ca 15x15 cm galler både på gårdssida och på gatusida) vilka på 
gatusida är ursprungliga imkanaler till köken. Troligen sker även tilluft 
genom ventiler i fönsterkarmar och genom fönsterspringor mellan karm och 
båge. 

Rensning/stoftsugning av frånlufts- och imkanaler utfördes i början av år 
2010. 

 Förslag till åtgärder 

Fortsatt fackmannamässig skötsel av den befintliga fläktmotorn och fläkten. 
Upplysning till de boende om tilluftsfunktionen av fönsterventiler så att de 
inte täpps till vilket kan leda till felfungerande ventilation i hela huset. 

SKYDDSRUM 

 Fastigheten har varit utrustad med skyddsrum i källaren. Vid 
besiktningstillfället kom frågan upp om vilka krav som gäller för dessa 
skyddsrum. En förfrågan hos Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap resulterade i att det i deras register inte finns något aktivt 
skyddsrum i denna fastighet. Svaret finns dokumenterat (se bilaga). 
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EL- TELEINSTALLATIONER 

 Elundercentral är placerad i källaren. Elstigare byttes ut i samband med 
underhållsrenovering samtidigt som stammar byttes, år 2003.  

Elinstallationerna är i gott skick. 

 Iakttagelser 

 Vid okulär besiktning bedömdes elinstallationer vara i gott skick. 

 Förslag till åtgärder 

 - 

HISS 

 Fastigheten har en personhiss i trapphuset. Hissmaskinrummet ligger på 
vinden. 

 Iakttagelser 

 OTIS hade service för hissen under åren 1995 – 2009-12-01 och förde 
noggrant serviceboken som ännu finns i hissmaskinrummet. Firman som 
övertog servicen har därefter inte fört vidare denna servicebok. Nästa 
besiktning av hissen skall ske i april 2011. 

Själva hissmaskineriet gjorde ett bra och modernt intryck. Hisskorgen är 
nyligen renoverad. 

 Förslag till åtgärder 

 Anvisa servicefirman att uppvisa servicebok och helst föra över och vidare 
den gamla OTIS-serviceboken så att dokumentation finns samlad, vilket 
inte borde föranleda någon kostnad. 

SOPRUM 

 Soprum finns i källaren. Kärl för sopsortering finns. Sopnedkastet tömmer 
in i ett enda kärl. En tidigare sopkarusell har byggts bort. 

 Iakttagelser 

 Plastmattan på golvet är sliten och har sprickor. 

 Förslag till åtgärder 

 Omläggning av golvbeläggning (plastmatta). 

 

ENERGIDEKLARATION 

 Energideklaration är utförd och godkänd 2008-12-08. Byggnaden förbrukar 
enligt energideklarationen 160 kWh/kvm och år, vilket med avseende på 
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byggår, konstruktionstyp och typ av ventilationssystem är att beteckna som 
en normal energianvändning. Exempel på åtgärdsförslag som tas upp i 
energideklarationen är utbyte av radiatorventiler och termostatkroppar, och 
vattenbesparande åtgärder. 

 Förslag till åtgärder 

 En energideklaration är giltig i 10 år, varför det kommer behöva utföras en 
ny energideklaration under kommande 10-års period. Kostnad bedöms till 
ca 20 000 kr exkl. moms. 

 

MILJÖMÄSSIG BEDÖMNING 

Asbest  

 Asbest som möjligen har förekommit i fastigheten är troligtvis utbytt. 

 Förslag till åtgärder 

 Asbest kan finnas i bl.a. kakelfix eller -fogar i lägenheterna. Om detta 
finns så ska detta beaktas vid rivning av kakel/klinker. Hyresgästerna bör 
informeras om detta. – I övrigt kan asbest förekomma i gamla rörböjars 
isolering i källaren. Vid rörarbeten i källaren skall denna möjlighet 
beaktas. 

Radon  

 Radonmätning utfördes under första halvan av år 2009. Mätprotokollen 
visar att samtliga lägenheter där mätning utförts ligger långt under 
gränsvärdena. I källaren fanns något förhöjda radongashalter, men då 
detta ej är bostadsutrymmen gäller inte gränsvärdena här.  

 Förslag till åtgärder 

 För att åstadkomma lägre radonkoncentration i källarlokaler kan ev. 
befintlig frånluftsfläkt belägen i undercentral bytas mot en som ger ett 
något högre flöde. Ofta ger en liten ökning av luftomsättningen en stor 
minskning av radonkoncentrationen. Se kommentarer och 
kostnadsbedömning under Ventilation. 

 

 
 



Förklaringar
Objekt : Brf. Mercurius Måne Läge Kat                       

UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSPLAN U=Utvändigt B=Bygg, Mark, Målning
2011-02-21 I=Invändigt V=Värme, Vent, Sanitet, Vatten, Avlopp

1:a år 2011 E=El, Hiss, Styr o regler                   

Läge Del Uh-åtgärd Kat Mängd Enh A-pris kr
exkl moms

Kostnad kr
inkl moms 1:a utförandeår Intervall Anmärkningar

YTTERTAK
U Taktäckning Omläggning B m2 2040 45 år yttertaket bör regelbundet besiktigas; kunde ej inspekteras i dec 2010 pga snö
U Taktäckning byte av skifferplattor B 3 m2 2 290 8 588 2012 3 år avser regelbunden genomgång av yttertaket med byte av enstaka plattor
U Skorstenar Ommålning resp. omläggning (kopparplåt) B st 2040 45 år
U Takhuvar B
U Plåtbeslag se skorstenar B m 2014 10 år
U Fot-/ Hängrännor Utbyte B m 2027 30 år värmekablar önskemål för att undvika istappar o dyl: utreda
U Takskydd B 2040 45 år värmekablar önskemål för att undvika istappar o dyl: utreda
U Takluckor Utbyte B st 2021 20 år

FASADER
U Fasadbeklädnad Renovering B m2 2034 30 år ifall att sprickor inte ökar
U Fasadputs Lagning av sprickor och hål B 1 st 100 000 125 000 2015 30 år sprickor vid balkonger, fönsterhörn, burspråk; fläckar t h gatusida
U Takfotsundersida Ommålning B m2 20 år
U Balkonger; Takaltan (Ommålning); byta 3 st trasiga glasrutor B m3 2011 30 år
U Takaltan utbyte av 3 st trasiga glasrutor B 3 st 1 300 4 875 2011
U Balkong ommålning undersida balkong B 1 st 5 000 6 250 2012 ommålning undersida balkong (gårdssida på 4tr mot 5tr, väst)
U Piskbalkonger ommålning fasadputs B 7 st 2 000 17 500 2012 fasadfärg flagnar på piskbalkongerna
U Piskbalkonger ommålning golvets tätskikt/färg B 7 st 1 500 13 125 2011 sprickor i golvets tätskikt/målning på piskbalkongerna
U Piskbalkonger målning räcken underhåll B 7 st 1 000 8 750 2012 räckets målning har småskador
U Stuprör Utbyte B m 2014 40 år
U Skärmtak B
U Fönstersmygar B
U Fönster -stora Ommålning, utvändigt B st 2008 8 år
U skyltfönster med entrédörr lokal till höger i fasaden;  Ommålning, utvändigt B 1 st 7 500 9 375 2012 8 år samt oljning av tröskel
U Fönster 3-luft gatusida Ommålning, utvändigt B 8 st 1 700 17 000 2015 8 år
U Fönster 3-luft gårdssida Ommålning, utvändigt B 48 st 1 700 102 000 2012 5 år gårdssida mest utsatt (intervall 5 år!), åtgärda åtmistone nedre del av fönstren
U Fönster 2-luft gata och gavel Ommålning, utvändigt B 65 st 950 77 188 2015 8 år
U Fönster 2-luft gårdssida Ommålning, utvändigt B 16 st 950 19 000 2012 5 år gårdssida mest utsatt (intervall 5 år!), åtgärda åtmistone nedre del av fönstren
U Sockel Rengöring (klotter) B 3 m2 700 2 625 2011 30 år

MARKYTOR
U Gårdssida Uppsnyggning enligt BRFs planer, plattor till cykelställ B 60 m2 390 29 250 2012 25 år
U Gräsytor B
U Betongplattor byta enligt BRFs planer på gatusida B 77 m2 390 37 538 2012 20 år

U Sockel och grundmur

plåttäcka sockel, putsa och  täckning med grus av 
grundmur och dag- och spillvattenledningar på 
gårdssidan B 33 m 583 24 049 2011 15 år

U Brunnar B st

PLANTERINGAR
U Blommor B
U Buskar, Häckar Allmän skötsel B 30 m2 165 6 188 2012 3 år
U Träd B st
U Pergola Underhåll, målning B st
U Slipers Underhåll, olja B st
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Förklaringar
Objekt : Brf. Mercurius Måne Läge Kat                       

UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSPLAN U=Utvändigt B=Bygg, Mark, Målning
2011-02-21 I=Invändigt V=Värme, Vent, Sanitet, Vatten, Avlopp

1:a år 2011 E=El, Hiss, Styr o regler                   

Läge Del Uh-åtgärd Kat Mängd Enh A-pris kr
exkl moms

Kostnad kr
inkl moms 1:a utförandeår Intervall Anmärkningar

TRAPPHUS
I Målning  tak/vägg/trapplöp Ommålning B st 2015
I Målning  vägg Ommålning B st 15 år
I Målning  trapplöp Ommålning, undersida B
I Dekormålning Ommålning B st
I Golvbeläggning B
I Hissar Servicebok skall uppdateras ! (ingår i serviceavtal) B 1 st 2011
I Ljudabsorbenter B
I Handledare infästningar justeras B 1 st 2 000 2 500 2011 15 år
I Trappräcken B
I Fönsterbänkar B
I Entrédörr/parti byte av entrédörr B 1 st 80 000 100 000 2011 20 år

ALLMÄNNA  UTRYMMEN
Tvättstuga

I Målning invändigt Ommålning B m2 2017 15 år
I Väggar Kakelsättning av kakelplattor som saknas B 2 m2 1 210 3 025 2011 15 år
I Golvbeläggning B m2 40 år
I Tvättmaskiner Utbyte (Miele WS 5425 = äldre modellen) B 1 st 31 500 39 375 2017 12 år
I Centrifug B st 2019 20 år
I Torktumlare Utbyte B 2 st 23 500 58 750 2017 12 år

Torkrum
I Målning Ommålning B m2 2017 15 år
I Golvbeläggning Dammbindning B m2 2017 15 år
I Torkrumsutrustning Torkskåp Electrolux TS3121 B 1 st 15 500 19 375 2020 15 år

Mangelrum B
I Målning Ommålning B m2 2017 15 år
I Golvbeläggning Ommålning av golv B 45 m2 190 10 688 2017 15 år
I Fönster Målning invändigt: i tvättstuga och mangelrum B 2 st 1 300 3 250 2011 8 år
I Mangel utbyte B 1 st 15 400 19 250 2021 15 år

Undercentral VVS
I Målning Ommålning B m2 2014 20 år
I Golvbeläggning Dammbindning B m2 2014 20 år

Soprum
I Målning Ommålning B m2 2014 20 år
I Golvbeläggning Omläggning golv soprum (plastmatta) B 20 m2 275 6 875 2011 20 år

Källargångar
I Målning Ommålning och dammbindning B m2 2014 20 år

Cykelrum B
I Målning golv i cykelrum och förrum B 25 m2 190 5 938 2011 20 år
I Målning fuktskador och blåsor på vägg efter observation B 12 m2 190 2 850 2014 20 år
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Förklaringar
Objekt : Brf. Mercurius Måne Läge Kat                       

UNDERLAG FÖR UNDERHÅLLSPLAN U=Utvändigt B=Bygg, Mark, Målning
2011-02-21 I=Invändigt V=Värme, Vent, Sanitet, Vatten, Avlopp

1:a år 2011 E=El, Hiss, Styr o regler                   

Läge Del Uh-åtgärd Kat Mängd Enh A-pris kr
exkl moms

Kostnad kr
inkl moms 1:a utförandeår Intervall Anmärkningar

B
VÄRMESYSTEM

I Värmestammar V
I Radiatorer V
I Radiatoventiler byte till nya radiatorventiler V 200 st 950 237 500 2011 30 år ungefärlig uppskattning;   inkl. injustering
I Undercentral Utbyte av fjärrvärmecentral V 1 st 250 000 312 500 2019 35 år
I Källarstråk V st 2010 30 år
I Källarstråk Rivning av blindrör i fjärrvärmecentralen V 1 st 6 000 7 500 2012 eller år 2019: tillsammans med byte av fjärrvärmecentral / vid nästa rörarbeten

I Källarstråk
Undersöka luftdraget i golvgropens lucka
(källarlokalen fotograf, Weibull) V 1 st 4 000 5 000 2011

VATTEN  OCH  AVLOPP
I Vatten och avloppsstammar totalrenovering V st 2044 40 år
I Vatten och avloppsstammar 1) filmning av befintliga samlingsledningar i källargolv V 1 st 8 000 10 000 2011 40 år samlingsledningar är de horisontella avloppsledningar i källargolv dit stammarna lede
I Vatten och avloppsstammar 2) eventuellt utbyte av gamla samlingsledingar V 40 m 2 020 101 000 2012 40 år
I Vatten och avloppsstammar 3) tillhörande byggnadsarbeten V 40 m 2 000 100 000 2012 40 år
I KV-ledningar V
I VV-ledningar V
I VV-beredare V
U Gårdsavvattning V

VENTILATION
I Fläktaggregat skötsel av fläktmotor V 1 st 3 000 3 750 2011 2 år Fortsatt fackmannamässigt skötsel av den befintliga fläktmotorn 

I Fläktaggregat
byte av frånluftsfläkt i undercentral KV för förstärkt 
ventilation mot radon V 1 st 6 000 7 500 2012 20 år

För att åstadkomma lägre radonkoncentration i källarlokaler. 
Endast rekommendation - är inget krav eftersom det inte finns bostäder i källaren.

I Filter V
I Kanaler V
I Don Upplysning till boende om ventilernas funktion V 1 st 2011 2 år Information till de boende utförs av BRFs styrelse.
I Styrutrustning V
I OVK-besiktning Lägenheter V 1 st 30 000 37 500 2015 6 år Nästa besiktning skall göras senast 2015-04-01. Senaste OVK är utförd 2009-04-01.

EL
I Servis E
I Elcentraler E
I Huvudledningar E
I Hissar Löpande underhåll E
I Belysning E

I ENERGIDEKLARATION Ny energideklaration V 1 st 20 000 25 000 2018 10 år En energideklaration är giltig i 10 år.
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DATUM: 2011-02-21 UNDERHÅLLSPLAN Objekt : Brf. Mercurius Måne

    UNDERHÅLLSKOSTNADERNAS  FÖRDELNING  ÖVER  EN  10 - ÅRSPERIOD  (2010  års  prisläge) KOSTNADERNA ÄR INKL MOMS
År : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bygg & Målning  (kr/år) 166 261 244 438 2 850 225 375 229 813 6 188 3 250 28 750
Installationer  (kr/år) 256 250 216 000 3 750 41 250 3 750 25 000 316 250

Totalt  (kr/år) 422 511 460 438 3 750 2 850 266 625 233 563 31 188 319 500 28 750
Ackumulerad  total  summa  kr : 422 511 882 949 886 699 889 549 1 156 174 1 156 174 1 389 736 1 420 924 1 740 424 1 769 174

Läge Del Uh-åtgärd Kat Intervall

YTTERTAK
U Taktäckning Omläggning B 45 år
U Taktäckning byte av skifferplattor B 3 år 8 588
U Skorstenar Ommålning resp. omläggning (kopparplåt) B 45 år
U Takhuvar -                                                             B 20 år
U Plåtbeslag se skorstenar B 10 år
U Fot-/ Hängrännor Utbyte B 30 år
U Takskydd -                                                             B 45 år
U Takluckor Utbyte B 20 år

FASADER
U Fasadbeklädnad Renovering B 30 år
U Fasadputs Lagning av sprickor och hål B 30 år 125 000
U Takfotsundersida Ommålning B 20 år
U Balkonger; Takaltan (Ommålning); byta 3 st trasiga glasrutor B 30 år
U Takaltan utbyte av 3 st trasiga glasrutor B 4 875
U Balkong ommålning undersida balkong B 6 250
U Piskbalkonger ommålning fasadputs B 17 500
U Piskbalkonger ommålning golvets tätskikt/färg B 13 125
U Piskbalkonger målning räcken underhåll B 8 750
U Stuprör Utbyte B 40 år
U Skärmtak -                                                             B
U Fönstersmygar -                                                             B
U Fönster -stora Ommålning, utvändigt B 8 år
U skyltfönster med entrédörrl till höger i fasaden;  Ommålning, utvändigt B 8 år 9 375 9 375
U Fönster 3-luft gatusida Ommålning, utvändigt B 8 år 17 000
U Fönster 3-luft gårdssida Ommålning, utvändigt B 5 år 102 000 102 000
U Fönster 2-luft gata och gavel Ommålning, utvändigt B 8 år 77 188
U Fönster 2-luft gårdssida Ommålning, utvändigt B 5 år 19 000 19 000
U Sockel Rengöring (klotter) B 30 år 2 625

MARKYTOR
U Gårdssida Uppsnyggning enligt BRFs planer, plattor ti B 25 år 29 250
U Gräsytor -                                                             B
U Betongplattor byta enligt BRFs planer på gatusida B 20 år 37 538
U Sockel och grundmur plåttäcka sockel, putsa och  täckning med gr B 15 år 24 049
U Brunnar -                                                             B

PLANTERINGAR
U Blommor -                                                             B
U Buskar, Häckar Allmän skötsel B 3 år 6 188 6 188 6 188
U Träd -                                                             B
U Pergola Underhåll, målning B
U Slipers Underhåll, olja B
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DATUM: 2011-02-21 UNDERHÅLLSPLAN Objekt : Brf. Mercurius Måne

    UNDERHÅLLSKOSTNADERNAS  FÖRDELNING  ÖVER  EN  10 - ÅRSPERIOD  (2010  års  prisläge) KOSTNADERNA ÄR INKL MOMS
År : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bygg & Målning  (kr/år) 166 261 244 438 2 850 225 375 229 813 6 188 3 250 28 750
Installationer  (kr/år) 256 250 216 000 3 750 41 250 3 750 25 000 316 250

Totalt  (kr/år) 422 511 460 438 3 750 2 850 266 625 233 563 31 188 319 500 28 750
Ackumulerad  total  summa  kr : 422 511 882 949 886 699 889 549 1 156 174 1 156 174 1 389 736 1 420 924 1 740 424 1 769 174

Läge Del Uh-åtgärd Kat Intervall

TRAPPHUS
I Målning  tak/vägg/trapplöp Ommålning B
I Målning  vägg Ommålning B 15 år
I Målning  trapplöp Ommålning, undersida B
I Dekormålning Ommålning B
I Golvbeläggning -                                                             B
I Hissar Servicebok skall uppdateras ! (ingår i servic B
I Ljudabsorbenter -                                                             B
I Handledare infästningar justeras B 15 år 2 500
I Trappräcken -                                                             B
I Fönsterbänkar -                                                             B
I Entrédörr/parti byte av entrédörr B 20 år 100 000

ALLMÄNNA  UTRYMMEN
Tvättstuga

I Målning invändigt Ommålning B 15 år
I Väggar Kakelsättning av kakelplattor som saknas B 15 år 3 025
I Golvbeläggning -                                                             B 40 år
I Tvättmaskiner Utbyte (Miele WS 5425 = äldre modellen) B 12 år 39 375
I Centrifug -                                                             B 20 år
I Torktumlare Utbyte B 12 år 58 750

Torkrum
I Målning Ommålning B 15 år
I Golvbeläggning Dammbindning B 15 år
I Torkrumsutrustning Torkskåp Electrolux TS3121 B 15 år 19 375

Mangelrum
I Målning Ommålning B 15 år
I Golvbeläggning Ommålning av golv B 15 år 10 688
I Fönster Målning invändigt: i tvättstuga och mangelru B 8 år 3 250 3 250
I Mangel utbyte B 15 år

Undercentral VVS
I Målning Ommålning B 20 år
I Golvbeläggning Dammbindning B 20 år

Soprum
I Målning Ommålning B 20 år
I Golvbeläggning Omläggning golv soprum (plastmatta) B 20 år 6 875

Källargångar
I Målning Ommålning och dammbindning B 20 år

Cykelrum
I Målning golv i cykelrum och förrum B 20 år 5 938
I Målning fuktskador och blåsor på vägg efter observat B 20 år 2 850
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DATUM: 2011-02-21 UNDERHÅLLSPLAN Objekt : Brf. Mercurius Måne

    UNDERHÅLLSKOSTNADERNAS  FÖRDELNING  ÖVER  EN  10 - ÅRSPERIOD  (2010  års  prisläge) KOSTNADERNA ÄR INKL MOMS
År : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bygg & Målning  (kr/år) 166 261 244 438 2 850 225 375 229 813 6 188 3 250 28 750
Installationer  (kr/år) 256 250 216 000 3 750 41 250 3 750 25 000 316 250

Totalt  (kr/år) 422 511 460 438 3 750 2 850 266 625 233 563 31 188 319 500 28 750
Ackumulerad  total  summa  kr : 422 511 882 949 886 699 889 549 1 156 174 1 156 174 1 389 736 1 420 924 1 740 424 1 769 174

Läge Del Uh-åtgärd Kat Intervall

VÄRMESYSTEM
I Värmestammar -                                                             V
I Radiatorer -                                                             V
I Radiatoventiler byte till nya radiatorventiler V 30 år 237 500
I Undercentral Utbyte av fjärrvärmecentral V 35 år 312 500
I Källarstråk -                                                             V 30 år
I Källarstråk Rivning av blindrör i fjärrvärmecentralen V 7 500

I Källarstråk
 Undersöka luftdraget i golvgropens lucka
(källarlokalen fotograf, Weibull) V 5 000

VATTEN  OCH  AVLOPP
I Vatten och avloppsstammar totalrenovering V 40 år
I Vatten och avloppsstammar 1) filmning av befintliga samlingsledningar V 40 år 10 000
I Vatten och avloppsstammar 2) eventuellt utbyte av gamla samlingsleding V 40 år 101 000
I Vatten och avloppsstammar 3) tillhörande byggnadsarbeten V 40 år 100 000
I KV-ledningar -                                                             V
I VV-ledningar -                                                             V
I VV-beredare -                                                             V
U Gårdsavvattning -                                                             V

VENTILATION
I Fläktaggregat skötsel av fläktmotor V 2 år 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

I Fläktaggregat
 byte av frånluftsfläkt i undercentral KV för 
förstärkt ventilation mot radon V 20 år 7 500

I Filter -                                                             V
I Kanaler -                                                             V
I Don Upplysning till boende om ventilernas funkt V 2 år
I Styrutrustning -                                                             V
I OVK-besiktning Lägenheter V 6 år 37 500

EL
I Servis -                                                             E
I Elcentraler -                                                             E
I Huvudledningar -                                                             E
I Hissar Löpande underhåll E
I Belysning -                                                             E

I ENERGIDEKLARATION Ny energideklaration V 10 år 25 000
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1

Georg Stübben

Från: Nilsson Anette <Anette.Nilsson@msb.se>
Skickat: den 13 januari 2011 10:45
Till: Georg Stübben
Ämne: Skyddsrum 

Hej, 
  
Enligt vårt register finns inget aktivt skyddsrum inom fastigheten Högvakten 5, Stockholms kommun. 
  

Med vänlig hälsning 
Anette Nilsson 
__________________________________________ 
  
Anette Nilsson 
Systemhandläggare 
  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för ledningssystem och beslutsstöd 
  
651 81 Karlstad 
  
Växel: 0771-240 240 
Tel: 010-240 5008 
  
Epostadress: anette.nilsson@msb.se 
www.msb.se  
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