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Syfte 

Statusrapporten ger underlag för bedömning av fastighetens underhållstatus. Med 
denna rapport som grund kan förvaltningen planeras och genomföras avseende 
underhåll och investeringar. 

Inventeringens genomförande 

Statusinventering av Bostadsrättsföreningen Körsbäret utfördes 2016-12-13--14av 
Anders Holmsten, Förvaltnings AB Castor. 

Beskrivning av fastigheten 

På fastigheten Körsbärsträdet 27 finns ett bostadshus innehållande 45 lägenheter med 
bostadsrätt och 3 lägenheter med hyresrätt, i övrig finns 8 st lokaler med hyresrätt 
(varav 4 st. förråd). Total boarea är 2836 och 628 m2 lokalyta. Fastigheten är belägen 
på Hantverksgatan 51-53 och John Ericksgatan 15. 

Byggnaden uppfördes 1935-1938. 

 

Byggdel, system Beskrivning 

 

Stommaterial  

 

Tegel 

Fasader Puts 

Takmaterial Vind av trä bjälkar och Falsat plåttak 

Isoleringsmaterial -  

Fönster  Nya fönsterglas 2-glas mot innergård och bef 2+1 glas mot 
gatan 

Grund  Källare av platsgjuten och granit resp. betongplatta på mark 

Ventilation  Mekanisk frånluft utan värmeåtervinning 

VA    Ej Stambytt,  markledningar ej relinade 

Lägenhetsdörrar  Nya  2013 

Uppvärmning Vattenradiatorer via fjärvärmevärmeväxlare i 1 st. undercentral 

Tappvatten Kommunalt vatten. Koppar. 

Takavvattning Utvändiga stuprör 

Markavvattning - 

Kraftförsörjning 400/230 V 4-ledarmatning.  

Elkanalisation Elstigarbyte 1988. 

Kablar PVC. 

Jordfelsbrytare Ja i fastighet och nej i lägenheter 

Brandlarm Brandvarnare i lägenheter och trapphus 

Inbrottslarm  Nej 
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Byggdel, system Beskrivning 

Övrig 
teleanläggning 

Tv kanaler via Comhem.  

Linhissar Ja  

Styr- och 
övervakningssystem 

 Duc av fabrikat Ta Centa. 
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Myndighetsbesiktningar   
 

A) OVK- Obligatorisk ventilationskontroll (Utförs vart 6:e år)– Senaste 2014 utförs 
igen 2020  

B) Energideklaration utförd 2008 - utförs igen senast 2018 

C) Radonmätningar ej utförd 

D) Hissar – Besiktas varje år, senast 2017/04 

E) Tryckkärl besiktat 2017 

 

Energi- och vattenförbrukning  

 
Värmeförbrukningen avser fjärrvärme. 

 

År Elförbrukning Värmeförbrukning Vattenförbrukning 

 MWh / år  MWh / år  m3 / år  

2016 47,6  500  4900 

 13,7 Kwh/m2 144 Kwh/m2 1415 l/m2 
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Allmänna miljöobservationer 

I det följande har några allmänna miljöobservationer av särskilt intresse 
sammanställts. Observationerna har klassats i huvudgrupperna inomhusmiljö (I), 
utomhusmiljö (U) samt naturresurser (N) och energi (E). Säkerhet (S) 

 

 

 

 

Observation 

 

E,I,N,U 

Positiva   

 Källsortering. N 

 Yttertak renoverat. IE 

 Nya Elmatningar. IS 

 Delvist Stambytt och badrumsrenoverat 1988 EIN 

 Omdränerat på innergården. I 

 Nya balkonger. I 

 Nya skyltfönster, entrédörrar 2015 EIN 

Negativa Energi (graddag korrigerad) och media statistik förs ej. EIN 

 Systematiskt brandskyddsarbete saknas S 

 Avloppslukt i källarutrymmen I 

 Värmesystemet är ej injusterat EI 

 Trapphus-, vinds- och källarbelysning är omodern och 
ineffektiva och bör bytas ut mot LED belysning 

E 

 Gamla och omoderna frånluftsfläktar. EI 

 Fukt och mögelskada i flertalet källarutrymmen. I 

 Nödutrymningsmarkeringar, trappnosmarkeringar, skyltar, 
samt markering för låg passage saknas på vinden 

S 
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Förslag till åtgärder 
 

Utifrån statusinventeringen som har varit av stickprovsmässig karaktär har följande 
preliminära förslag till åtgärder formulerats. Förslagen har uppdelats i tre grupper 
beroende på tidshorisont. 

Omedelbara, d v s sådana som bör åtgärdas inom ca 0-2 år. 

Kortsiktiga, d v s sådana som bör åtgärdas inom ca 3-5 år. 

Långsiktiga, d v s sådana som kan åtgärdas först inom ca 6- 10 år eller tidigare då 
utbyte av berörd komponent blir aktuellt. 

Budgetkostnaden inkl. moms är beräknad som om arbetena utförs i entreprenadform. 

2017 års penningvärde. 

 

 Förslag till åtgärd Budgeterad 
kostnad kr 

Omedelbara 
  

 Inför graddagkorrigerad media statistik (Avläsning 
förbrukningar 1 ggr/mån) 

9 600/år 

 Upprätta SBA dokumentation (Systematiskt 
brandskyddsarbete)  - Myndighetskrav,  styrelsen är 
ansvarig för att tillse att de människor som bor och 
vistas i fastigheten inte utsätts för onödiga risker 

12 000 

Inkl.genomgång 
med styrelse hur 
det ska skötas 

 Komplettering brandvarnare samt besiktning av 
befintliga brandsläckare 

3 000 

 Energideklaration – Myndighetskrav skall göras vart 
10:e år 

15 000 

 Utred fortsatt avloppslukt ~10’ -15 000 

 Åtgärda tänd och släckningsfunktion på vind samt 
inför markering av utrymningsvägar. 

Dörren till vinden från John Ericssonsgatan är otät  

 

35 000 

 Räcket på takterrassen är för lågt p.g.a. av trall, ta 
bort trall (Billigaste alternativet) 

1 500 

 Byte av lampor till LED samt installation av 
närvarostyrning i trapphus och vindsutrymmen 

70 000 

 Trappnosmarkeringar – Hör ihop med SBA och 
”Lagen om skydd mot olyckor”. Vid nivåskillnader 
skall detta vara markerat så att man vet när det ex. 
kommer en trapp och när den slutar. 

10 000 
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 Förslag till åtgärd Budgeterad 
kostnad kr 

 Livlinefästen finns i nockbrygga men bör 
kompletteras med vajersystem för säkrare 
arbetsmiljö 

35 000 

 Nya fönster – Onödiga reparationskostnader 
kommer eftersom, då fönstren börjar bli gamla och i 
dåligt skick.  

Fönsterpriserna ökar från år till år. 

Kostnad reparation 

1 800 000 

Kostnad Nya 

2 900 000 

 Befintlig skorsten saknar topptäckning (stort kallras). 10 000 

 Lagning fasadsprickor 100 000 

 Utred orsak till fuktgenomslag på takfot John E gata. 7 000 

 Summa omedelbart med fönsterrenovering: 

 

Summa omedelbart med nya fönster: 

2 104 600 

Alt. 

3 204 600 

Kortsiktiga 
  

 Relining avlopp – Om detta inte görs i tid kan 
ledningarna gå sönder vilket resulterar i långt 
driftstopp samt en ökad kostnad där bilning i golv blir 
nödvändig 

300 000 

 OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) – 
Myndighetskrav (Nästa 2020) 

30 000 

 Dränera om grunden mot Hantverks och John 
Ericsgatan. 

1 400 000 

 Målning källare  300 000 

 Byt ut de gamla takfläktarna till temperatur och 
tryckstyrda EMC fläktar. Inkl. nya köksfläktar Nya 
don och injustering. 

1 000 000 

 Injustering av värmesystem (spolning system, 
kompletteringar i undercentral med 1 st. avgasare 
och 1 st. filter, injustering) samt installation av 
referensgivare som styr inomhustemperturen. 

370 000 

 Byte kvarvarande entrépartier och skyltfönster 100 000 

 Summa Kortsiktiga: 3 500 000 

Långsiktiga 
  

 Målning trapphus samt galler runt hisskorg. 400 000 

 Fasadrenovering 3 400 000 
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 Förslag till åtgärd Budgeterad 
kostnad kr 

 Hissar – reservdelar saknas, om något går sönder 
blir hissen stående flera månader innan nya delar 
hinner komma.  

(Enl. reglerna som finns nu får man när vissa delar 
går sönder inte reparera bara dessa utan hissen 
måste även moderniseras i andra hänseenden bl.a 
hissdörrarna som då skall vara täckta ) 

1 100 000 

(Priset är 
budgeterat, er 

serviceleverantör 
kommer att komma 
med ett mer exakt 

pris inom kort) 

 Summa långsiktiga: 4 900 000 
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Upprätta ett fungerande och dokumenterat SBA           Utred lukt från avlopp  

 

 
Besiktning tryckkärl Trappnosmarkeringar saknas (efterlysande) start och 

slut på trapp 
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Markering låga partier              Brytare felplacerade 

  
Byt resten av butiksglasning             Ta bort trall 

 

 
Fönster behöver bytas till energieffektiva treglas lättare att putsa och bättre inomhus och ljudklimat 
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Byte belysning 

 
Målning källare 

 

 
Modernisering hissar 
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Montering vajersystem             Frånluftsfläkt som bör bytas ut mot en tryckstyrd fläkt 

 
Putsskador åtgärdas              Fasadsprickor åtgärdas 

 

  


