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Sammanfattning 
Under den stora byggboomen på 1960- och 1970-talet byggdes det åtskilliga lägenheter i 
Sverige. Detta var ett riksdagsbeslut och syftade till att lösa den tidens akuta bostadsbrist. 
Projektet kom att kallas för miljonprogrammet och att innebar att en miljon lägenheter skulle 
byggas under en tio års period; under åren 1965-1975 byggdes 880 000 lägenheter. Många av 
dessa lägenheter står idag inför ett omfattande renoveringsbehov. 
 
Den problematik som finns då en fastighetsägare ställs inför ett eventuellt stambyte kan vara 
svår att förstå då det innebär att många och svåra beslut måste fattas både innan och under 
byggskedet. Styrelsen i en bostadsrättförening besitter inte alltid den kunskap som krävs utan 
de blir oftast tvungna att ta hjälp av konsulter och projektledare som är med och driver igenom 
den långa processen.  
 
Den traditionella stamrenoveringsmetoden innebär att gamla stammar och våtrum rivs ut och 
ett nytt badrum och nya ledningar installeras. Denna metod innebär olägenheter för de boende 
och i vissa fall är det kanske inte möjligt att bo kvar. Därför kan det vara lockande att satsa på 
andra metoder som inte tar så lång tid att genomföra. Nackdelarna med detta är att 
fastighetsägaren måste vara medveten om vilka risker det kan medföra. Förståelsen för att ett 
väl genomarbetat beslutsunderlag behövs innan beslut fattas är mycket viktig.   
 
På senare tid har en ny metod tagits fram som innebär att man gjuter nya ledningar av plast 
inuti de gamla avloppsstammarna, så kallad relining. Detta betyder att stammarna kan sitta 
kvar i befintligt läge och rivningsarbetena minimeras därmed. Produktionstiden i varje 
lägenhet blir även betydligt kortare. Det som är viktigt att tänka på är dock att tätskikt och 
vattenledningar byts inte ut. Om våtrummen inte är renoverade sedan tidigare innebär det att 
den tekniska livslängden för övriga installationer och material med all säkerhet har passerats 
eller kommer att passeras inom ett antal år.  
 
Under 2000-talet har det framkommit ytterligare en metod som har kommit att bli ett alternativ 
till det traditionella stambytet: den så kallade rum-i-rum-metoden. Med denna lösning behöver 
badrummen inte rivas ur, ett nytt rum byggs istället inuti det gamla och en luftspalt lämnas 
mellan de befintliga ytorna och de nya. Den eventuella fukt som finns har på så vis möjlighet 
att torka ur. Problematiken är dock att badrummen blir mindre och att det än så länge är en 
ganska obeprövad metod. 
 
Vi anser att det är otroligt viktigt att man tillför projektet rätt sorts kunskap och erfarenhet, 
oftast i form av konsulter då dessa besitter specialkunskaper inom sitt område. Det är att 
rekommendera att även lägga tid och resurser på att utreda de olika systemens status i en 
byggnad för att kunna få en helhetsbild och fatta rätt och väl underbyggda beslut. Under 
projekteringen, upphandlingen och produktionsskedet bör föreningen ta hjälp för att vara 
säker på att de får rätt kvalitet, tekniska lösningar och ekonomi i projektet. Det underlag som 
framkommer efter utredningen ska ligga till grund för val av metod och ska noga övervägas. 
Vilken av de olika metoderna som bör väljas beror på förutsättningarna i byggnaden, men 
oftast är de ”traditionella” metoderna att föredra. Olika metoder kan också kombineras för att 
uppnå ett optimalt reslutat. 
 
 
Nyckelord: Stambyte, traditionellmetod, relining, rum-i-rum, våtrumskassetter 
 



Abstract 
During the great “building-boom” in 1960 - and 1970's several apartments were built in Sweden. 
This was an act of the Swedish government and was intended to resolve the acute housing 
shortage at that time. The project, with the goal to build one million apartments over a ten-year 
period was named the “miljonprogrammet” (one million program). Between 1965-1975, 880 000 
apartments were built. Many of these apartments are in need of major renovation. 
 
The many difficulties that a property owner faces with a potential pipe replacement can be hard 
to realise because it requires many difficult decisions both before and during the construction 
phase. The board of a condominium-association does not always possess the necessary 
knowledge but they have to enlist the help of consultants and projectmanagers who are helping 
them through the long process. 
 
The traditional restoration method means that the old pipes and bathroom are demolished and 
new bathrooms and new pipes get installed. This method involves inconvenience to the 
residents and in some cases it may not be possible to stay in the apartment during the 
renovation. Therefor it may be tempting to focus on other methods that are not that time-
consuming, the drawbacks of this though is that the property owner must be aware of the risks 
it may pose. The understanding that a thorough basis for decision is needed before a decision 
is made is very important. 
 
Recently a new approach has emerged, which means that you cast new lines of plastic inside 
the old sewerpipes, so-called relining. This means that pipes can remain in existing location and 
demolitionworks are thereby minimized. The time spent in each apartment is also much shorter. 
It is important to keep in mind is that membrane and water pipes are not changed. If the 
bathrooms are not renovated earlier this means that the life of other facilities and materials will 
almost certainly have passed or will pass within a few years. 
 
In the 2000s there has emerged another method that has become an alternative to the 
traditional restorationmethod: the so-called “rum-i-rum-metoden” (room-in-room-method). With 
this solution, the bathrooms don’t need to be torn out, a new room is instead built inside the old 
one and an airgap is left between the existing surfaces and the new ones. This way any 
moisture that has been produced can dry out. The problem with this method is that the 
bathrooms get reduced and this is yet a relatively untried method. 
 
We believe it is extremely important that you bring the right kind of knowledge and experience 
to the project, usually in the form of consultants as they possess specialized knowledge in their 
field. The board should spend time and resources on investigating the status of various 
systems in a building, in order to get an overall picture and make correct and substantiated 
decisions. The board should also seek help with planning, procurement and in the production 
phase, to be sure that they get the right quality, technology and economics of the project. The 
data that is found after an investigation shall be the basis for selecting the method and should 
be carefully considered. Which of the various methods should be chosen depends on the 
conditions in the building, but often the "traditional" methods are to prefer. Various methods can 
also be combined to obtain the best result. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är avslutning på studierna på högskoleingenjörsprogrammet 
Byggnadsingenjör, Mälardalen Högskola i Västerås. 
 
I samband med min anställning på HSB Norra StorStockholm (Joakim) upptäckte jag det stora 
behovet av stambyten i många av de föreningar som vi hjälpte. I de flesta av föreningarnas 
styrelser sitter det människor med mycket varierande kunskaper och erfarenheter. Just inom 
byggområdet är oftast bristerna stora och många föreningar tar ofta dåligt underbyggda beslut, 
eller litar fullt på en entreprenör. Båda scenarierna leder ofta till mycket obehag för de boende 
och stora kostnader i form av dyra entreprenader. Många föreningar har också ett motstånd till 
att anlita konsulter, då dessa ses som dyra och att man inte får något ”reellt” arbete utfört. 
 
Jag kom i kontakt med föreningen Vilunda, som hade funderingar på att genomföra ett 
stambyte just med tanke på husets ålder och antalet vattenskador. Föreningen hade dåliga 
erfarenheter av att lita på en enskild entreprenör och gjorde misstaget att inte anlita 
”professionella” projektledare vid deras försök till fönsterbyte. 
 
Markus och jag presenterade en idé om att vi kunde göra en utredning och presentera denna 
för styrelsen, för deras kommande beslut och som underlag vid vidare projektering. Vi 
presenterade våra slutsatser för dem i februari 2009. Dock har den egna arbetsbelastningen och 
andra händelser gjort att vi inte lyckats få ihop själva rapporten förrän nu… men skam den som 
ger sig. 
 
Vi vill tacka Bengt Arnryd för sitt tålamod med oss och all handledning. Vi vill även tacka alla 
som ställt upp och blivit intervjuade. 
 
Eskilstuna december 2010 
 
Joakim Granberg & Markus Gannholm 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Mellan åren 1950-1975 (speciellt 1961-1975), byggdes det flerbostadshus i Sverige som aldrig 
förr. Drygt 460 000 lägenheter i flerbostadshus byggdes under 1950-talet och under perioden 
1965-1975 byggdes 880 000 lägenheter. Bakgrunden till denna massiva byggnation av 
flerbostadshus var politiska beslut om att bostadsbrist och nöd skulle byggas bort.  
 
Den absolut vanligaste hustypen under denna tidsperiod är ett lamellhus med 3-6 våningar. 
Den bärande stommen är av betong och har förtillverkade lätta utfackningsväggar klädda med 
fasadtegel eller ytterväggar med sandwichelement av betong. År 2008 fanns det fortfarande ca 
650 000 lägenheter av denna hustyp byggda 1965-1975 som ännu idag inte har renoverats.  
 
Många av de 650 000 lägenheterna finns idag i bostadsrättsföreningar, där styrelsens tekniska 
kunnande varierar kraftigt och många gånger är bristfällig. Bostadsrättsföreningarnas styrelser 
har som främsta uppdrag att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen och hålla 
fastigheten i gott skick. [5] 
 
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
HSB:s Brf Vilunda är en förening med 404 lägenheter belägen i Upplands Väsby kommun. 
Föreningen består av tre olika hustyper bestående av tre höghus, fem låghus samt fyra 
suterränghus. Föreningen är byggd i början av 1960-talet och under de senaste fem åren har 
antalet fuktskador ökat markant. I och med detta känner föreningen sig tvungna att genomföra 
ett stambyte för att säkerställa byggnadernas fortsatta brukande. 
 
Föreningen står inför en stor ekonomisk investering där många svåra beslut måste fattas och 
där det krävs stor teknisk kompetens. Styrelsen är därför i behov att ta fram beslutsunderlag 
avseende vilken metod som ska användas vid stambytet samt eventuella 
förbättringsmöjligheter med avseende på ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck. 
 
 

1.3 Syfte/Mål 
 
Syftet med denna rapport är att utreda befintliga förhållanden i Brf Vilundas fastighetsbestånd 
avseende tekniska system samt byggdelar som berörs vid ett stambyte. En målsättning är även 
att utreda vilka andra möjligheter och förbättringsåtgärder som är fördelaktiga att genomföra i 
samband med ett så pass stort ingrepp som ett stambyte innebär. 
 
Syftet är även att opartiskt bedöma olika metoder och tillvägagångssätt som används vid 
stambyten. Denna bedömning är inte exklusiv för Brf Vilunda utan den kan även användas 
som en enklare checklista när en fastighetsägare står inför ett stundande stambyte. 
 
Bedömningarna ska sedan fungera som en grund till besluten om vilken metod och vilket 
tillvägagångssätt som bör användas vid denna typ av byggnader. 
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1.4 Metod 
 
De metoder som kommer att användas i denna rapport är litteraturstudier, intervjuer och 
statusbesiktning av fastigheterna på plats.  
 
I den inledande litteraturstudien kommer vi att samla information om vattenskadestatistik om 
byggnader från miljonprogrammet. Studierna kommer även att omfatta byggteknisk historik, 
gällande branschregler och även metoder och tillvägagångssätt vid stambyten. 
 
Intervjuer kommer att ske med erfarna personer inom byggsektorn som har stor kunskap och 
erfarenhet av stambyten och besiktningar.  
 
Statusbesiktningen genomförs på plats ihop med personer som har specialkompetenser inom 
områdena VVS och el. Den kommer att genomföras med inläsning av ritningar, 
okulärbesiktning på plats samt diskussioner med driftspersonal, förvaltare och styrelse. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vår rapport fokuserar endast på flerbostadshus som uppfördes under miljonprogrammet under 
perioden 1965-1975. Utredningsfasen är fokuserad på Brf Vilunda men går att applicera på 
liknande byggnader med samma tekniska förutsättningar. 
 
De metoder som kommer att analyseras är: traditionellt stambyte, relining och rum-i-rum-
metoden. Dessa metoder, eller en kombination av dem, är dominerande vid ett stambyte,. 
 
Det som även inte har undersökts är hur beslutsgången genomförs i en bostadsrättsförening för 
att kunna genomföra ett stambyte. 
 
Andra saker som upptäcktes vid inventeringen var att byggnaderna hade tvåglasfönster och 
radiatorventiler av äldre modell. Dessa saker rekommenderas att föreningen går vidare och 
utreder noggrannare för att minimera energiförluster men den utredningen ingår inte i denna 
rapport.  
 
Gällande ekonomin så görs inga djupare ekonomiska analyser, såsom nuvärdesanalyser av 
investeringar eller liknande. 
 
Ingen miljöinventering, bedömning av förekomsten av asbest eller andra miljöfarliga ämnen 
kommer att göras då vi inte innehar den kompetensen. Dock är risken mycket stor då asbest var 
vanligt förekommande i olika byggnadsmaterial under denna tidsperiod. 
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1.6 Nomenklatur 
 
Här följer förklaringar på ord som används i rapporten. Orden kan vara fackord eller slang som 
används inom branschen.  
 
BBR Boverket byggregler 
BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum 
BFS Boverkets författningssamling 
BKR Byggkeramikrådet 
BÄR Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 
Dagvatten: Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på yta av mark eller konstruktion, t.ex. 
regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten.(TNC 95) 
Epoxiplast EP: Härdplast som är stark, formbeständig och motståndskraftig mot kemikalier 
och som ofta används i ytbeläggningsmaterial, lim, kompositer m.m. Epoxiplasten bildas 
genom en kemisk reaktion(härdning) mellan epoxiharts och en härdare. Arbete med epoxi ska 
endast utföras av personer med speciell utbildning. Lågmolekylära epoxibindemedel kan vara 
mycket hälsovådliga och bör om möjligt ersättas med andra material.(VVS) 
GVK Golvbranschens våtrumskontroll 
Kontrollplan: Dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när 
kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras. Kontrollplan enligt PBL: kontrollplan som 
byggnadsnämnden beslutar om i samband med byggsamråd.(VVS) 
Legionella: Bakteriesläkte som upptäcktes efter en epidemi i Philadelphia år 1976. Bakterien 
förekommer naturligt i mycket små mänger i vattentäkter. Den följer vattnet till 
tappvattensystemet, där den snabbt förökar sig vid gynnsam temperatur (ca 25-45°C). Den 
innebär en risk då de sprids med mycket små vattendroppar (aerosol), t.ex. vid duschning, och 
inandas.(VVS) 
MVK Måleribranschens våtrumskontroll 
PBL Plan och bygglagen 
PVC: Polyvinylklorid, plast som används i rör och andra komponenter. 
Radiator: Värmare som utsänder värme genom självdrag och strålning. (SS-EN 442) 
Relining: Teknik för att förlänga ett rörs teknikiska livslängd. Där man efter rengöring belägger 
rörets insida med ett nytt ytskikt. Vanligt förekommande ytskikt är epoxiplast 
Slits: Kanalliknande utrymme i vägg eller liknande, för vertikala rördragningar.  
Spillvatten: I regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, 
serviceanläggning m.m. (TNC 95) 
Stam: Horisontell eller vertikal samlingsledning för spillvatten.  
Tappvarmvatten: Värmt tappvatten. (TNC 95) 
Tappvatten: Vatten som distribueras i rörledningssytem och som är åtkomligt via tappventil 
eller annan utloppsarmatur. (TNC 95) 
Teknisk livslängd: Tidsperiod under vilken en byggnad, anläggning eller del därav med 
normalt underhåll kan nyttjas för avsedd funktion. (TNC 95) 
Tätskikt: Det skikt som ska hålla tätt på golv och vägg, till exempel plastmatta, vätskebaserat 
tätskikt eller målad vägg. 
VASKA-projektet (vattenskadesäkert byggande) 
VVS: (värme, ventilation och sanitet) de tekniska system i byggnader som svarar för 
inomhusklimat(uppvärmning, ventilation, luftbehandlig och klimatkyla), tappvatten och 
avlopp. Till VVS räknas även gasinstallationer i sjukhus och laboratorium, sprinkler för 
brandskydd m.m.(VVS) 
Våtutrymme: Utrymme  som  normalt  utsätts  för  vattenspolning  och vattenspill  och  där  
vanligen  en  golvbrunn  leder  bort vattnet. 
Ytskikt: Keramiska plattor, plastmatta eller målad vägg. 
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2. Tekniskbakgrund 
 

2.1 Historik 
 
Bostadsbristen i Sverige i början av 1960-talet ledde fram till att politiska beslut fattades för att 
bostadsbristen skulle byggas bort. Till följd av detta utvecklades mer standardiserade lösningar 
och prefabricerade elementbyggda hus som kunde byggas högre. Därmed kunde byggtiden 
förkortas väsentligt. Hus som byggdes under senare delen av 1960-talet fick en enklare 
geometri som arkitektoniskt skiljer sig från hus byggda under 1950-talet.  
 
Byggnadstekniskt är hus byggda på 1950-talet ofta terränganpassade, har lutande tak med 
tegelpannor, vindsförråd och entré partier av trä och glas i någon form av mönster. I 1950-
talshusen är det ytterväggarna som har den bärande funktionen. Väggarna är ofta av 
lättbetong. De typiska 1960-talshusen har plant tak med invändiga stuprör, markerad takkant 
och indragna balkonger. Under 1960-talet började en bärande stomme av betong att användas. 
Själva stommen är i de flesta fall platsgjuten betong där tillverkningstakten kunde skruvas upp 
tack vare utvecklingen av rationell formteknik. Här är det de lägenhetsskiljande väggarna som 
för ner lasterna i marken och trapphus och eventuella hisschaktväggar stabiliserar 
konstruktionen. Utfackningarna i långsidornas ytterväggar kompletteras med utfacknings-
väggar, t ex lätta regelväggar med eller utan sandwichelement, d v s två skivor betong med 
mellanliggande isolering.[5] 
 
2.1.1 Lamellhus 
 
Den absolut vanligaste hustypen är ett lamellhus med 3-6 våningar(se figur 1), bärande stomme 
av betong och med förtillverkade lätta utfackningsväggar klädda med fasadtegel eller 
ytterväggar med sandwichelement av betong. Varje trapphus betjänar två till fyra lägenheter 
per våningsplan. Allra vanligast var hustypen med tre våningar utan hiss. Det beror på att det 
under en lång period föreskrevs hiss endast om golvet i översta bostadsplanet låg mer än nio 
meter över mark. Byggnaderna är ofta placerade parallellt eller i vinkel mot varandra, så att 
gårdar bildades mellan husen.[1] 
 

 
Figur 1. Lamellhus  
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2.1.2 Skivhus 
 
Skivhus är höga lamellhus(se figur 2), friliggande längor, ibland böjda med minst två trapphus 
och fler än fyra våningar. Det är även vanligt med en eller flera suterrängvåningar. Skivhus 
inom ett område är ofta orienterade i samma väderstreck. Skivhusen har i allmänhet 
motfallstak och i början av 1960-talet försågs de ofta med fasader av puts, som i efterhand i allt 
större utsträckning ersattes av betongelement.  
 
I början av epoken byggdes många skivhus med åtta till nio våningar. De var ekonomiska i den 
meningen att de klarade sig från brandmyndigheternas krav på dubbla hissar och särskild 
brandisolering i trapphusen, vilket krävdes vid högre hushöjder. Höjden motsvarade den 
högsta nivå som kunde nås med hjälp av brandkårens stegbilar. 

 
Figur 2. Skivhus  
 
2.1.3 Loftgångshus 
 
Loftgångshus är längor med dubbelsidiga lägenheter(se figur 3), där varje lägenhet har entrén 
mot en utanpåliggande öppen korridor. Loftgången betjänas av ett eller flera trapphus som 
oftast, även i de fall husen inte är högre än tre våningar, har hiss. Loftgångshusen förekommer i 
allt från två till sju våningar, ibland med en eller flera suterrängvåningar. De är ofta placerade 
parallellt eller vinkelrätt mot varandra, ibland med högre och lägre byggnader inom samma 
område. Loftgångshusen är en ekonomiskt rationaliserad byggnadstyp i den meningen att varje 
trapphus och hisschakt kan betjäna betydligt fler lägenheter än de traditionella trapphusen. 
Loftgångshusen förekom i liten utsträckning i början av epoken men blev allt mer vanligare 
mot slutet. [1] 
 

 
Figur 3. Loftgångshus  
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2.1.4 Punkthus 
 
Punkthusen som var vanliga(se figur 4) under 1950-talet blev under 1960-talet mer ovanliga. 
Begreppet innebär friliggande hus med ett trapphus placerat centralt i huset. Trapphusen 
betjänar oftast fyra till sex lägenheter per våningsplan. De har vanligtvis dubbelt motfallstak. 
Planen är ofta rektangulär, så att de till det yttre liknar lamellhus eller skivhus, eller är av 
stjärnhustyp. Vanligen har punkthusen fler än fem våningar men under perioden uppfördes 
även låga punkthus, om endast tre våningar. [1] 
 

 
Figur 4. Punkthus  
 
 
I Sverige finns idag 650 000 lägenheter i denna hustyp byggd 1965-1975 som ännu inte har 
byggts om. Gemensamt för dessa byggperioders hus är enkelheten i utformningen och 
upprepningen av prefabricerade byggelement. Den vanligaste hustypen är lamellhuset i tre 
våningar.[5] 
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2.2 Tekniska installationer under miljonprogrammet 
 
Livslängden på rör- och elinstallationer samt våtrummens tätskikt varierar. Hus som byggdes 
under denna tidsperiod har idag ett ökat renoveringsbehov. Detta visar sig tydligast genom att 
antalet vattenskador ökar dramatiskt, där åldringsskador i rör och tätskikt är den huvudsakliga 
orsaken till skadeökningen. Den beräknade tekniska livslängden för olika installationer och 
material varierar och därför måste man göra en individuell bedömning från fall till fall.  
I figur 5 redovisas de olika tekniska livslängderna i ett våtrum. 
 

 
Figur 5. Tekniska livslängder i våtutrymmen 
 
2.2.1 Byggnadstekniskt 
 
Radonhaltig blå lättbetong användes som stom- och fasadmaterial under perioden 1929-1975, 
vilket innebär att miljonprogramsbebyggelsen många gånger innehåller blåbetong. De högsta 
radonhalterna i bostadshus beror dock oftast på att markradon letar sig in i byggnader med 
undertryck via otätheter. 
 
Under 1940-1970-talet fungerade asfaltstrykning som tätskikt i badrummen. Asfaltstrykningen 
finns ofta nere vid konstruktionsbetongen och på denna fyller man sedan upp med ett 
fyllnadsbjälklag av sand. Ovanpå sanden gjuts därefter en överbetong där golvbrunnen sitter, 
vilket innebär att man kan få 8-9 cm med fuktig sand i mellanbjälklaget. 
 
Asfaltstrykningen finns endast i duschzonen upp till åtta skift, detta fungerade bra när man 
badade i badkar och väggarna inte utsattes för lika mycket fukt som idag när vi duschar. 
Asbest är även mycket vanligt förekommande i kakelfix, golvmassor och i röda kakelplattor 
från 1950-1960-tal. I dessa bör man ta asbestprover innan rivning utförs. 
 
Under senare hälften av 1960-talet användes betongväggar i badrummen och lättväggar som 
mellanväggar. De här väggarna är ofta spacklade med sandspackel. Om väggen är 
sandspacklad är det i princip omöjligt att fästa ett tätskikt, man måste helt enkelt sanera bort 
allt gammalt sandspackel först. 
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Under 1950-1960-talen användes ofta lättbetongplank i klenväggarna i badrummen. Dessa är 
ofta instabila, vilket gör att det är svårt att fästa kakel. Väggarna behöver därför förstärkas med 
tex. renoveringsgips innan kakling kan utföras. 
 
I hus som är byggda på senare tid, dvs. från 1970-talet och framåt har det förekommit mer 
bilningsjobb på grund av att ledningar är inbyggda i en allt större utsträckning. I vissa fall kan 
ledningar även vara inbyggda i schakt som är bärande vilket gör att ett senare byte av dessa 
ledningar blir omöjlig. 
 
2.2.2 VVS-installationer 
 
Långt in på 1960-talet monterades avloppsledningar ihop med blygjutning, vilket innebär att 
skarvarna var tätade med bly. Detta ska man ta hänsyn till vid rivning eftersom bly klassas som 
riskavfall. Även till värmeledningar användes blymönja och lin vid monteringen. Vid en 
ombyggnadsinventering ska asbest kontrolleras, främst i gamla rörböjar på värmeledningar 
men även på grova kallvattenledningar. Det förekommer även i anslutning till gamla 
värmepannor. Till ventilationssystem användes eternitkanaler som ofta gjuts in, både runda 
och fyrkantiga, där de fyrkantiga är vanligast förekommande. Under en period på 1960-talet 
användes värmemängdsmätare på tappvarmvattensledningarna i kök och badrum, dessa 
innehåller kvicksilver som klassas som miljöfarligt. 
 
Rörkvalitén på kallvattenledningar ska kontrolleras då det finns risk för att de är rostangripna 
inuti när rören är galvaniserade, se figur 6. Galvrör användes främst i förkrigstider men även 
ända in på 1960-talet innan man gick över till kopparledningar. På 1970-talet började man löda 
rörkopplingar, det fanns hårdlödning och mjuklödning. Riskerna med detta är att de två 
metoderna kan vara utförda på olika kopplingar på samma ledning och om man ska löda på en 
ledning som är hårdlödd finns risk för att den mjuklödda kopplingen bredvid påverkas med  
läckage som följd. 
 

   
Figur 6. Igensatta tappvattenledningar 
 
Larrika (fabrikatsnamn) är en skarvmetod som används på kopparledningar. Det är i princip en 
T-koppling dvs. det ena röret sticks in i det andra från sidan. Om röret sticker in för långt bildas 
det virvlar runt detta som sedan ger upphov till errosionskorrosion. Detta är vanligast på små 
rördimensioner då hastigheten i ledningen ofta är högre i dessa. Denna metod har använts i 
mycket stor omfattning och används än idag. Många beställare skriver ofta i föreskrifterna att 
det ska användas hårdlödning och prefabricerade rörkopplingar för att undvika att denna 
metod används. 
 
Hastighetskorrosion är även mycket vanligt på äldre VVC-systemen. På den tiden stannade 
VVC-systemen i källargångarna då det var tillåtet att ha 30 sek väntetid på varmvatten - dagens 
norm säger 10 sek. I dag behöver man därför dra upp VVC i alla lägenheter. Där VVC-system 
används bör injustering kontrolleras, är det för höga hastigheter i ett sådant system finns det 
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risk för errosionskorrosion. Ett riktvärde för ett kopparrör är en hastighet på  maximalt en 
meter i sekunden vid 50 gradigt varmvatten. Det finns exempel på byggnader där 
försäkringsbolag inte har betalat ut ersättning p g a ett felinjusterat VVC-system som orsakat 
mängder med vattenskador. Upptäcker man vid en kontroll att det finns många lagningar på 
ett VVC-system kan man misstänka att det varit felinjusterat. Tappvatteninstallationerna är inte 
utformade med hänsyn till risken för legionellatillväxt eftersom legionella var ett okänt 
fenomen när dessa hus byggdes. Tack vare de undersökningar som har gjorts under senare år 
finns det nu mycket kunskap om hur installationerna ska utformas för att göra dem säkrare. 
Vid renovering av hus byggda 1950-1975 bör ett mål alltid vara legionellasäkra installationer. 
Vid ett stambyte innebär detta ingen extra kostnad.[5] 
 
Under en kort period användes ovala ledningar till kökssavloppsstammar, dessa fick dock 
ingen stor genomslagskraft. Vad man bör tänka på är att dessa ledningar är svårare att infodra 
med ”sprutmetoden” eftersom det är svårt att få en jämn fördelning av plasten. Här bör man i 
stället välja ”stumpmetoden”. Det finns även risk för att de ovala rören har blivit tillplattade i 
byggskedet. Till ventilationskanaler fanns det även under en period ovala rör, dessa ledningar 
är många gånger väldigt otäta och kanalerna är ofta ingjutna.   
 
Se figur 7 för exempel på hur ett avloppsrör kan se ut i realiteten vid rivning. 
 

 
Figur 7. Igensatt avloppsledning 
 
Där prefabricerade s k AB-block användes (i princip en golvbrunn som är kopplad till ett ovalt 
avloppsrör fram till en fläns), finns det ofta korrosion vid fläns och golvbrunn. Under 
miljonprogrammet började plastmatta användas, där limmet till dessa reagerade med flänsen 
på golvbrunnen vilket ledde till korrosionsskador som sedan orsakat läckage mellan brunn och 
golvmatta. Det finns ytterligare problem med plastmattor och gjutjärnsbrunnar där klämringen 
rostat och trycker upp mattan, vilket medför att vatten kan läcka förbi golvbrunnen och ut i 
golvkonstruktionen. 
 
Under 1960-1970-talen kom PVC plaströren (ljusare grå jämfört ned dagens) som man idag kan 
konstatera var av dålig kvalitét. Plasten är idag så skör att det inte går att rensa avloppen utan 
att de går sönder. Avloppsrör av PVC som installerades mellan åren 1963-1973 kan 
karaktäriseras som förbrukade p.g.a. den dåliga hållfastheten. 
 
Gamla värmesystem kan i princip vara täta, vilket gör att injustering blir nästintill omöjlig. Det 
kan även vara svårt att mäta flöden. Ett-rörs-system till radiatorer användes i störst 
utsträckning under 1960-talet, ledningarna är ofta ingjutna i bjälklaget.  
 
2.2.3 El-installationer 
 
För el-anläggningars livslängd finns det inga generella regler, det som avgör är slitage och 
miljö. Detta innebär att en riskbedömning bör göras i varje enskilt fall. I en kommentar från 
Elsäkerhetsverket hävdas att det finns anläggningar som är 80 år och som fortfarande är felfria. 
Den dimensionering och tekniskt utförande som gjordes under 1960-talet är idag föråldrad och 
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inte längre funktionell. Lägenheterna saknar skyddsjord och är inte försedda med 
jordfelsbrytare. Många gånger saknas även individuell mätning av elförbrukningen. 
Elledningarnas isolering är gjord av material som brutits ned och lät faller sönder och 
därigenom utgör en uppenbar brandrisk. Blymantlade elkablar användes även i stor 
omfattning till och med 1970-talet.  
 
Under miljonprogrammet blev det allt vanligare att man förtillverkade byggnadsdelar och 
ledningar och dosor gjöts då in i väggarna. Det uppstår ofta problem med övergångarna mellan 
byggnadsdelarna och man blir helt enkelt tvungen att bila upp byggnadsdelen för att 
överhuvudtaget få i eller ur kablarna. 
 
På slutet av 1950-1960-talet kom FK, d v s plastisolerad kabel. Problemet är att skyddsjorden 
vid den tiden var röd (innebär med dagens färgkoder tändtråd).  Vid rivning uppstår alltså ett 
problem eftersom det inte framgår om röd är tändtråd eller skyddsjord.  
 
 

2.3 Gällande regler 
 
I samband med bomässan i Umeå 1987 bedrevs ett omfattande projekt för vattenskadesäkert 
byggande, det så kallade VASKA-projektet. Målet med detta projekt var att försöka påverka 
byggbranschen så att vattenskadesäkert byggande skulle bli en allmän bransch praxis. De 
lösningar som gjordes i dessa byggnader har senare visat att det går att bygga 
vattenskadesäkert, merkostnaden visade sig dessutom vara betald efter drygt två år.[13] 
 
På senare tid har Boverket skärpt byggreglerna för våtrumskonstruktioner vilket även har lett 
till att nya mer genomarbetade branschregler har tagits fram. Grunden till detta är att det 
tidigare fanns stora brister i befintliga rörinstallationer samt även stora brister i hur man bygger 
idag. År 2002 genomfördes vattenskadeundersökningen som bygger på undersökningar från 
försäkringsbolagens besiktningsmän. Resultatet från denna har därefter använts då 
 
Boverket tillsammans med branschorganisationer tagit fram rekommendationer till hur nya 
byggregler ska utformas. Som ett komplement till vattenskadeundersökningen 2002 
genomfördes vattenskadeundersökningen 2005, denna undersökning hämtade material om 
vattenskador ifrån ett antal större bostadsföretag. Anledningen till ytterligare en utredning 
syftar till att tydligare lyfta fram och belysa problemen som finns i flerbostadshus. Totalt kostar 
vattenskador i samhället drygt 5 miljarder kronor per år. Kostnaden för skador i flerbostadshus 
är totalt minst 2.8 miljarder kronor per år, se tabell 1 & 2 [6] 
 

 
Tabell 1. Statistik Kostnader för vattenskador år 2002 
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Tabell 2. Statistik total kostnad och antal skador  
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2.3.1 BBR, Boverkets Byggregler  
 
Boverket är en statlig myndighet som har till uppgift att behandla frågor om byggd miljö och 
hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boendefrågor. Enligt PBL (plan-och bygglagen) är det byggherrens ansvar 
att se till att samhällets krav blir uppfyllda. BBR innehåller de krav som är satta, dessa regler 
gäller vid nyproduktion och tillbyggnad. De föreskrifter som finns i BBR följs av allmänna råd 
BFS (Boverkets författningssamling). I denna skrift redogörs för hur de tvingande reglerna bör 
följas för att uppfylla kraven. År 2006 trädde Boverkets nya regler gällande våtrums-
konstruktioner i kraft. Reglerna innebär bland annat hårdare krav på 
ånggenomgångsmotståndet hos tätskiktet.[7] 
 
2.3.2 BÄR Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 
 
Vid renovering av byggnader tillämpas BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad). 
BÄR har tillkommit på grund av att de regler som ställs upp i BBR många gånger kan vara för 
tuffa att klara av i äldre byggnader. Dessa råd är dock inte uppbyggda på samma sätt som i 
BBR, de har istället en mer övergripande funktion på hur hela byggprocessen ska genomföras. 
De regler och den lagstiftning som fanns då byggnaden uppfördes är enligt BÄR tillräckliga. 
Dock finns följande stycke i BÄR som innebär att då nya stammar installeras i ett våtrum ska 
kraven i kapitel 6:6 i BBR uppfyllas: 
 
”Om helt eller delvis nytt system installeras bör detta dimensioneras och utföras så att samma krav som 
vid nybyggnad uppfylls” [8] 
 

2.4 Branschregler 
 
Ett flertal branschorganisationer har idag tagit fram en praxis som tar hänsyn till BBR och BFS, 
dessa är idag allmänt vedertagna och bör följas för att klara kraven. Branschreglerna bygger på 
erfarenhetsmässiga kunskaper om installationer, material och lösningar som innebär att 
kvalitetsmässiga utföranden kan uppnås och att arbetena därmed uppfyller de krav som finns. 
Försäkringsbolag ställer idag även krav på att arbeten ska vara utförda fackmannamässigt för 
att ersättning ska betalas ut vid en skada, de hänvisar då till de gällande branschregler som 
finns.  
 
2.4.1 BBV  
 
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum har tagits fram genom en samverkan mellan 
plattsättningsentreprenörers riksförening, PER och kakelföreningen, KAF. Reglerna 
är generella och förutsätter arbeten i badrum och utrymmen med liknande påverkningar, i 
bostadsmiljö eller motsvarande. De utgår från arbeten med godkända tätskiktssystem på hela 
golv- eller väggytor som ska förses med keramiska plattor.[9]  
 
2.4.2 GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) 
 
Säkra våtrum är GVK:s branschregler som är framtagna av entreprenörer, fastighetsägare och 
förvaltare och innehåller beskrivningar på hur tätskikt i våtutrymmen bör utföras för att 
undvika vattenskador. Branschreglerna omfattar golvbeläggningar och väggbeklädnader i 
våtutrymmen.[10] 
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2.4.3 MVK  
 
Måleribranschens regler för våtrumskontroll är ett samarbete mellan materialtillverkare, 
Målaremästarna samt Sveff. Reglerna ska uppfylla de funktionskrav på ytskikt i våtrum som 
anges i PBL samt byggreglerna (6:51 – 6:534). Reglerna syftar till att säkerställa en hög kvalitet 
och lång livslängd på målade ytskikt i våtrum, för att undvika risken för fuktskador och 
hygieniska olägenheter. De arbeten som föreskrivs enligt MVK:s branschregler ska utföras med 
system som finns registrerade i MVK:s aktuella lista med godkända system. Ett färdigt ytskikt 
för ett av MVK:s godkända målningssystem erhåller en teknisk livslängd om minst 10 år, 
förutsatt att skötselinstruktioner och underhåll av tätningar och håltagningar sköts.[11] 
 
2.4.4 Branschregler Säker Vatteninstallation 
 
Säker vatteninstallation har tagits fram av VVS-auktorisation i nära samarbete med VVS-
installatörerna, några av de ledande tillverkarna av VVS-material och de större 
försäkringsbolagen. Säker vatten installation harmoniserar med de anvisningar för 
installationer som finns angivna i BBV och GVK:s branschregler för tätskikt för vägg och golv. 
Branschreglerna Säker Vatteninstallation betraktas idag som fackmannamässigt utförande och 
är en förutsättning för att försäkringen ska täcka en skada fullt ut. 
 
En säker vatteninstallation är enligt branschreglerna följande: 
 

• Utförd enligt gällande installationsregler 
• Utförd av en Auktoriserad VV-installatör 
• Utförd av VVS-montöter med branschlegitimation 
• Kontrollerad enligt reglerna samt att  intyg om Säker Vatteninstallation har 

överlämnats till beställaren. [12] 
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3. Resultat av inventering 
 
Hur själva inventeringen utförs beskrivs under stycket metod. Situationsplan över området 
med benämningar på de olika byggnaderna finns i bilaga 1. 
 
Det vi visste innan inventeringen var att OVK-besiktning var utförd, spill- och 
dagvattensystemen nyligen var filmade och att en PCB-inventering var gjord för ett antal år 
sedan. Det hade även gjorts en badrumsrenovering i början av 90-talet, där bara ytskiktet byttes 
dock. 
 

3.1 VVS 
 
3.1.1 Allmänt 
 
Befintliga spillvatteninstallationer är utförda av normalgjutjärnsrör och uppvisar tecken på 
läckage. De har även uppnått sin tekniska livslängd. Markförlagda spillvattenledning under 
bottenplattor är filmade av beställaren. Efter granskning av filmerna upptäcktes ett antal 
bakfall på ledningar, rörbrott, längsförskjutning men även att rördelar fattades. Några 
eventuella återkommande igensättningar av spillvattenledningar framfördes inte av 
driftpersonalen. 
 
Dagvattenledningar är inom höghusen Hus A, B och C utförda med takbrunnar och invändigt 
förlagda dagvattenledningar. 
 
Tappvattenledningar i källare är utförda av kopparrör både vad det gäller tappkall- och 
tappvarmvattenledningar. Avstängningsventiler är i dåligt skick.  
 
Tappvarmvattencirkulationssystemen är utförda inom Hus A – C med uppdragna ledningar till 
översta planet. 
 
Inom Hus E – I är tappvarmvattencirkulationsledningar inte uppdragna till översta 
våningsplanen vilket medför lång väntetid på tappvarmvatten.  
 
Luftbehandlingsanläggningen är utförd som mekanisk frånluft i lägenheter och allmänna 
utrymmen, bestående av springventiler i lägenheter och tilluftsventiler i allmänna utrymmen. 
Inom kök, lägenhet och lokaler är frånluftsdon utförd med kontrollventiler med fast injusterat 
läge. 
 
Enligt driftpersonal är systemen godkända vid OVK. 
 
3.1.2 Lägenheter och allmänna utrymmen 
 
Sanitetsarmatur i badrum är av skiftande utförande, ålder och skick. Likaså gäller det 
sanitetsporslin. I kök är vattenlås under diskbänk av varierande utförande, ålder och skick. 
 
I föreningen finns små lägenheter, så kallade övernattningslägenheter, som saknar 
duschmöjlighet. 
 
I kök saknas volymkåpa med forceringsmöjlighet samt i ett flertal kök är frånluftsventiler ej 
åtkomliga på grund av fast köksinredning som monterats av bostadsrättsinnehavarna. I vissa 
mindre pentryn saknas frånluft. 
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3.2 EL 
 
3.2.1 Kraft och belysning  
 
Lägenheter och lokaler har enskilda elmätare och abonnemang från kommersiella el-
leverantörer. Lägenheterna har enfasmatning, ett fåtal undantag med 3-fasmatning finns. 
 
Apparaters (dvs. strömbrytare och uttag) och ledningars tekniska livslängd är utgången, vilket 
kan medföra dålig kontaktförmåga och risk för varmgång och därmed ökad brandrisk. Uttag 
saknar jord och är inte skyddade via jordfelsbrytare.  
 
Strömmen till lägenheterna kan vara för låg med tanke på dagens alla elektroniska prylar, egna 
tvättmaskiner m m, vilket även detta kan leda till varmgång i ledningarna och således medföra 
en ökad brandrisk. 
 
Belysning i förråd, tvättstugor m m är mestadels utrustade med glödljus och äldre modell av 
lysrörsarmaturer vilka manövreras i huvudsak via strömbrytare.   
 
Belysning i trapphus är av äldre typ och lyser 24 timmar per dygn.  
 

3.3 Bygg 
 
3.3.1 Lägenheter och allmänna utrymmen 
 
Badrummen har klinker på golvet och kakel på väggarna, ända upp till tak. Vissa badrum är 
försedda med fönster. I somliga badrum finns badkar och andra har på egen hand införskaffat 
duschväggar. Inredning varierar i badrum och WC varierar mellan de olika lägenheterna, där 
vissa har kvar standardinredningen och andra har investerat i egen inredning. Allmänt är de 
flesta badrummen smala och små. Takhöjden är ca 2,60 m. 
 
I köken varierar inredningen mellan de olika lägenheterna: vissa har kvar de platsbyggda  
50-talköken medan andra har nya, moderna kök. 
 
Slitsarna, där stammarna är förlagda, varierar mellan de olika hustyperna.  
 
Alla ytskikt i badrum och WC-utrymmen är bytta i början av 90-talet, men är inte fackmässigt 
utfört. Plattsättningen av kakel och klinker är bristfällig, där fall mot brunnar är undermåligt, 
fogningen är bristfällig och det allmänna helhetsintrycket är att det inte är utfört fackmässigt. 
 
Med tanke på graden på det fackmässiga utförandet på plattsättningen kan kvaliteten och 
utförandet på det underliggande tätskiktet starkt ifrågasättas. Tätskiktet är inte besiktningsbart 
men det kan antagas att det håller samma kvalitet som plattsättningen. 
 
Många dörrkarmar, trösklar in till badrum och WC är fuktskadade och en del är rötskadade. 
Även vissa dörrblad är i dåligt skick. 
 
Alla fönster är av 2-glas typ, icke isolerglas. 
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4. Metodbeskrivning 
 

4.1 Traditionellt stambyte 
 
4.1.1 Allmänt 
 
”Traditionellt stambyte” är ännu den dominerande metoden som används vid stambyte. Det 
finns dock ett antal varianter som utvecklats under åren men principen är fortfarande den 
samma, nämligen att man river och därefter bygger upp ett helt nytt badrum, dock efter dagens 
regler och standard på material och inredning. Ett traditionellt stambyte innebär betydligt mer 
rivning än övriga metoder, vilket påverkar arbetsmiljö och boendemiljö ganska mycket. Alla 
eventuella fuktskador upptäcks genom den omfattande rivningen, vilket är en stor fördel. 
 
Ett traditionellt stambyte innebär att man höjer standarden och därmed värdet på fastigheten. 
Enligt mäklare höjs priset på en bostadsrätt med 10-25 % beroende på vilka ytskikt och vilken 
inredning som installeras. 
 
Det som avses med ”traditionellt stambyte” är att man byter alla rör (varm- och kallvatten, 
varmvattencirkulation, avloppsrör) och alla ytskikt (golv, väggar och tak). Man ser till att 
tätskiktet blir nytt och gjort enligt dagen krav och regler. Alla inventarier så som porslin, 
badrumsmöbler och allt annat som finns i ett badrum eller WC byts ut. 
 
4.1.2 ”Befintligt läge” 
 
Namnet beskriver metoden ganska väl: alla ledningar i ursprungsläget byts. Den här metoden 
kan innebära stora kostnader p.g.a. av det stora rivnings- och återställningsarbetet som krävs. I 
många fastigheter ligger slitsarna i mycket svåråtkomliga lägen och ibland är ledningarna helt 
ingjutna. I dessa fall är den här metoden inte aktuell. Metoden innebär vidare att man river hela 
golvet och lägger nya rör i bjälklaget och därefter gjuter igen. Många gånger går det att sänka 
instegshöjden i badrum, då dagens installationer bygger mindre på höjden. 
 
4.1.3 ”Nytt läge” 
 
Namnet på denna metod beskriver också ganska bra vad den innebär. Här vill man undvika att 
riva och återställa i den stora grad som oftast behövs när man använder sig av metoden 
”befintligt läge”. Med denna metod försöker man i stället hitta nya lägen i badrummen eller i 
andra gynnsamma utrymmen i fastigheten, där man kan placera stammarna för avlopp och 
vatten. Man strävar efter att hitta lägen som inte ska inskränka för mycket i utrymmena där 
stamplaceringen är aktuell. 
 
En av lösningarna kallas smal-slits och tar cirka 15 x 30 cm i anspråk, se figur 8. Denna brukar 
man försöka att placera i ett hörn, gärna i direkt anslutning till WC-stolen. Valet av placering 
beror på att det oftast finns ett ”dött område” som man inte använder sig av normalt och att ta 
den ytan i anspråk stör oftast den boende minimalt. Lösningen bygger på att varje sektion, från 
golv till tak i samma badrum, är tätt och att inte vatten eller annat kan spridas vidare till andra 
utrymmen. Om läckage skulle förekomma finns ett dräneringsrör, (även kallat skvallerrör) i 
botten på slitsen (sektionen), som då låter vattnet rinna ut i den fuktsäkra zonen. När detta sker 
upptäcks läckaget och kan åtgärdas utan att fuktskador uppstått i något utrymme. Slitsen är 
gjord i plåt, som kan kaklas, och är lätt att montera. Dock måste avlopp såsom golvbrunn och 
tvättmaskin förläggas i golv, vilket innebär att man måste bila fram dessa och lägga nytt. 
Däremot kan WC-stol och handfat anslutas ovan golv. 
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Figur 8. Smalslits 
 
4.1.4 Takhängt 
Som i tidigare beskrivna metoder beskriver även detta namn ganska bra vad den går ut på.  
I den här metoden behöver inte badrumsgolv bilas upp. I stället låter man helt enkelt de gamla 
avloppsrören ligga kvar i bjälklaget och försluter dem. Alla avsättningar, såsom WC-stol, 
handfat, golvbrunn o s v, borrar man nya hål för rakt igenom bjälklaget och hänger avloppet i 
taket på våningen under. Det som tillkommer är att innertak måste byggas för att dölja 
rördragning. Då många idag vill ha spottar istället för traditionell belysning i badrum och WC 
kan det här innebära stora fördelar. 
 
De negativa aspekterna med metoden är rent arbetsmiljömässiga: det innebär ganska mycket 
jobb på stege och tungt arbete över axelnivå. Genom att inte välja gjutjärn kan dock arbetet 
underlättas. 
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4.1.5 Våtrumskassetter 
 
Våtrumskasseter är annan beprövad metod, som bygger på att alla installationer samlas inuti 
en plåtslits (eller av annat material), se figur 9. Inuti slitsen förläggs alla vatten- och 
spillvattenledningar men även tanken för Wc:n döljs inuti slitsen. Själva kassetten brukar 
vanligtvis vara gjord av plåt, men på senare år har andra material använts. Det som gjort att 
kassetterna blivit mer attraktiva, framför allt estetiskt, är att man nu mera kan välja andra 
ytmaterial än plåt, exempelvis kakel. Till kassetten kan brunn, tvättställ, badkar och andra 
komponenter sedan anslutas. 
 
Fördelarna med denna metod är att den kortar ner den tid som badrummet är obrukbart och 
platsutrymmet är även minimalt. 
 

 
Figur 9. Våtrumskasett 
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4.2 Relining 
 
4.2.1 Allmänt 
 
Under 1990-talet började tekniker för att undkomma stora rivningsarbeten och liknade arbeten 
vid renovering av rör växa fram. Det finns idag två principer för relining, ”sprutmetoden” och 
”strumpmetoden”. Båda metoderna har liknande tillvägagångssätt, det som skiljer dem åt mest 
är valet av appliceringsätt. 
 
Båda metoder börjar med att hela systemet(eller delar av) rensas. Först görs en mekanisk 
rensning och därefter spolas systemet rent med högtrycksspolning. Därefter inspekteras 
statusen på rören, systemet torkas, material appliceras och härdas och därefter inspekteras 
resultatet.  
 
Metoden relining innebär att betydligt mindre tid behöver tas i anspråk jämfört med 
traditionellt stambyte. 
 
4.2.2 ”Sprutmetoden” 
 
Denna metod går ut på att materialet appliceras med ett roterande sprutmunstycke. Man börjar 
nedifrån och går uppåt i vertikala ledningar och från huvudstammen inåt mot lägenheten i 
horisontella ledningar. Flera lager appliceras på varandra med viss härdning emellan, det nya 
röret får en godstjocklek på 3 mm. Materialet som används är polyesterplast. 
 
4.2.3 ”Strumpmetoden” 
 
Denna metod bygger på att en slags ”strumpa” gjord av syrafast polyesterfilt appliceras som 
sedan impregneras med harts och installeras med hjälp av tryckluft. Denna ”strumpa” kan 
installeras från vilket håll man vill. Efter härdningen måste man gå in i röret och skära upp 
anslutningarna från anslutande rör. 
 

4.3 ”Rum-i-rum” 
 
4.3.1 Allmänt 
 
I början 2000-talet kom den här metoden upp som ett alternativ till de tidigare metoderna inom 
stambyte. Man ville undvika den mängden rivning som det ”traditionella” stambytet innebär 
och ändå komma åt eventuella fuktskador. Metoden bygger på att man helt enkel bygger ett 
nytt rum innanför det befintliga rummet. Mellan den nya och den befintliga väggen blir det en 
luftspalt, där man genom en ventilerad tröskel låter luften passera längst golvet och upp längst 
väggarna och slutligen in i det befintliga ventilationssystemet. Där igenom torkar man ut 
eventuella befintliga fuktskador. Eftersom man bygger på befintliga väggar minskar rummet 
med 20 – 40 mm vid varje vägg. Systemet förutsätter att godkänd OVK finns. 
 
4.3.2 Utförande  
 
Först avlägsnas alla lösa delar i de gamla badrummen. Befintliga väggar tvättas för att få bort 
smuts och medlet innehåller antimögelmedel. Nya hål borras för avloppsstammar och sedan 
läggs en luftspaltsbildande matta på golvet. Ovanpå denna flytspacklas det nya golvet.  
 
På väggarna fästs ett antal metallreglar och utanpå dessa skruvas de nya väggskivorna fast. 
Nya avloppsrör dras i en slits, på vilken även den vägghängda toalettsitsen senare monteras 
(våtrumskasset). Väggarna kläs sedan med kakel eller annat ytskikt och annan inredning såsom 
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handfat, badrumsskåp med mera monteras. Därefter monteras innertaket upp och badrummet 
är klart. 
 

5. Analys av metoder 
 
5.1.1 Allmänt 
 
Tanken med analys av med metoderna är att utvärdera vart de olika metoderna är bäst 
lämpade och vilka för- och nackdelar avseende miljö, ekonomi, tid och helhetsintryck som 
finns.  
 
5.1.2 ”Traditionellt” stambyte 
 
Inom det ”traditionella” stambytet finns ett antal varianter, men generellt innebär 
”traditionellt” stambyte mycket rivning. Rivning i sig innebär mycket oljud och rivningsmassor 
som måste fraktas och deponeras. Ljudet och rivningsmassorna (damm) påverkar arbetsmiljön, 
likväl som boendemiljön, negativt. Rivningsmassorna ska även fraktas till deponi vilket är 
negativt för miljön (koldioxid). Stambytet tar också betydligt längre tid än andra metoder. För 
de boende som väljer att bo kvar under stambytet innebär det även att man blir av med vatten 
och avlopp under större delen av stambytet. Provisoriska lösningar med toaletter i källaren 
eller i en barack på gården anordnas, men det innebär planering och minskad tillgång. Det kan 
även innebära problem för människor med funktionshinder och i vissa fall får man anordna typ 
”torrtoaletter” i den boendes lägenhet. 
 
Det positiva med det ”traditionella” stambytet är ett helt nytt badrum med helt nya material 
byggs upp och därigenom får man en livslängd på minst 30 år. I och med all rivning upptäcker 
man också alla fuktskador, som därigenom blir uttorkade och åtgärdade. I och med att 
inredning byts ut till inredning modern teknik, kan man även spara energi och andra 
miljörelaterade medium. Exempelvis sparas stora mängder vatten genom att man byter till 
snålspolande toalettstolar och installerar sparventiler på alla blandare. 
 
I och med att alla ytskikt byts ut så får man också en rejäl standardhöjning, vilket påverkar 
värdet på fastigheten och lägenheten (om man äger den själv). Värdehöjningen ligger mellan 
10-25%, beroende på vilka ytskikt och inventarier man installerar i badrummet/WC. 
 

5.1.2.1 Sammanfattning ”traditionellt”stambyte 

Positivt Negativt 
Alla fuktskador upptäcks 
Helt nytt, nya material 
Modernare teknik, besparingar 
Lång livslängd 
Standard höjning, ökat värde 

Mycket rivning, oljud, dammigt 
Mycket rivningsmassor, frakt 
Lång tid 
Utan vatten och avlopp under ingreppet 
 

 
Även om ett ”traditionellt” stambyte är kostsamt och tar lång tid, så är det ändå den metod där 
man får mest valuta för pengarna. Det må vara jobbigt, besvärligt, dammigt och bullrigt men 
resultatet blir så pass bra att det uppväger de negativa aspekterna. Man får också grepp om alla 
fuktskador som finns och kan åtgärda dem och får därigenom en torr och ”frisk” fastighet. I 
och med att alla rör och andra komponenter byts till nya, får alla material samma ålder. 
Eftersom standardhöjning är markant så ökar också värdet på fastigheten och det enskilda 
badrummet, upp till 25 %. En annan ekonomisk synpunkt är att ett stambyte kan skrivas av på 
50 år, vilket är positivt, till skillnad mot andra metoder som ligger på omkring 10-15 år. 
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5.1.3 Relining 
 
Det finns fördelar med relining, en av dem är att man inte behöver utföra någon rivning utan 
använder sig av befintliga ledningar. Detta minskar obehaget för de boende markant genom att 
det inte blir något damm, oljudet blir minimalt och tiden utan vatten och avlopp minskas 
drastiskt. Även totaltiden minskas markant. Andra fördelar är att man kan komma åt rör som i 
ett traditionellt stambyte skulle bli väldigt kostsamt att byt, exempelvis: rör under bottenplatta 
och rör förlagda i skyddsrum. 
 
De negativa med reliningen är att man inte upptäcker alla fuktskador, vilket kan medföra att 
fuktskadan kan spridas även till andra lägenheter och kan bli väldigt kostsamt i slutändan. 
Varm- och kallvattenrör byts inte ut, inte heller VVC (eller kompletterar den), vilket ökar risken 
för att dessa rör kan läcka. Brunnarna byts inte, men vissa går att relina. Tätskikt eller ytskikt 
byts inte heller, vilket innebär att man lämnar ett tätskikt vars tekniska livslängd uppnåtts 
(med största sannolikhet) vilket kan leda till att fuktskador lättare uppstår. Självklart kan 
inredning bytas, men det göra oftast inte, vilket inte innebär några besparingar på vatten osv. 
Livslängden på materialet är inte samma som för plast- eller gjutjärnsrör, utan ligger omkring 
10-15 år.  

Sammanfattning relining 

Positivt Negativt 
Ingen rivning, inget damm, minimalt med 
buller, kort tid utan vatten och avlopp. 
Lätta att komma åt ”svåra” och ”kostsamma” 
rör. 

Fuktskador upptäcks inte, risk för spridning 
Byter inte KV-, VV- eller VVC-rören 
Byter inte ytskikt eller tätskikt 
Kort livslängd. 

 
Relining känns mer som ett komplement till övriga metoder och borde inte ses som ett 
stambyte. Genom relining skjuter man bara ett ”riktigt” stambyte på framtiden, det enda man 
egentligen gör är att man förlänger avloppsrörens livslängd med 10-15 år. Samtidigt så ökar 
dock risken för vattenskador eftersom varm- och kallvattenrör eller yt- och tätskikt inte byts ut. 
Det är aldrig bra att ha så stor åldersskillnad på komponenter som är installerade i samma 
modul. 
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5.1.4 ”Rum-i-rum” 
 
De positiva fördelarna med rum-i rum-metoden är ganska många, enligt tillverkarna. Man 
behöver inte åtgärda fuktskador då dessa sakta torkar ut under tiden som det nya badrummet 
används. Byggtiden för ett badrum ska endast vara 10 dagar och under den tiden är man utan 
avlopp och vatten i badrummet. Kvarboende skall inte vara något problem, då det blir 
minimalt med rivningsmassor och buller. 
 
Då denna metod är ganska ny och relativt obeprövad är den lite svårare att bedöma. Rent 
metodmässigt låter den bra och verkar vettig och rent teoretiskt ska det funka. Luft tas in till 
badrummet genom en ventilerad tröskel som har ett filter för att minimera att damm och andra 
material tar sig in. Skulle detta filter bli igensatt och underhållet brister, kan detta bidra till att 
en eventuell fuktskada tar längre tid att torka ut eller att mögel uppstår. En negativ effekt är att 
badrummet minskar med 20-40 mm per väg, vilket kan bli ganska mycket i ett litet badrum 
 

Sammanfattning rum-i-rum 

Positivt Negativt 
Minimalt med rivning, damm, och buller 
Relativt kort tid utan vatten och avlopp. 
Fuktskador behöver inte åtgärdas 

Relativt obeprövad metod 
Svårt att bedöma effekten av igensatt ventil i 
tröskeln eller mycket damm i luftspalten 
Badrummet minskar 

 
Att bygga in och låta det gamla sitta kvar kan vara ok, men det känns även här som man 
skjuter vissa saker på framtiden så som eventuell asbest eller andra miljöfarliga material. Att 
låta en fuktskada vara och låta den torka samtidigt som man använder det nya badrummet 
känns ju helt fantastiskt, men spontant känns det inte bra att lämna en fuktskada utan åtgärd. 
Då systemet bygger på att tilluft tas igenom tröskeln, så är det svårt att avgöra vad 
konsekvenserna skulle bli om denna får nedsatt funktion eller blir helt igensatt.  
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6. Besparingsmöjligheter 
 
Samhället, den enskilde och hela världen står in för det faktum att vi måste minska 
energianvändningen för att hejda den globala uppvärmningen. Det är också viktigt ur 
ekonomisk synpunkt att minska på energianvändandet, då energi idag är ganska dyr. När 
renoveringar eller nyproduktioner genomförs ska man försöka att hitta metoder och system 
som gör att energianvändandet minskar och att man uppfyller de krav som ställ i BBR. 
 

6.1 Individuell enhetsmätning 
 
Idag blir det vanligare och vanligare att individuell enhetsmätning införs vid renoveringar. Vid 
nyproduktion är det idag mer eller mindre standard. Individuell enhetsmätning är precis vad 
det låter som. Varje lägenhet utrustas med olika sorters mätare för att mäta olika sorters 
medium, så som el, vatten och värme. 
 
6.1.1 Mätning av el 
 
I dagsläget är varje lägenhet utrustad med en mätare, som avläses av el-leverantören. Varje 
enskild lägenhetsinnehavare tecknar ett abonnemang hos en el-leverantör som denna får välja 
fritt. Kunden betalar även en fast kostnad, så kallad nätavgift.  
 
När individuell mätning på el införs, så installerar föreningen en egen mätare till varje 
lägenhet. Föreningen köper sedan in all el av en el-leveratör och ”säljer” sen elen vidare till 
varje boende. Därefter förhandlar föreningen med el-leverantörer och kan alltid förhandla till 
sig ett bättre pris som stor kund än vad en enskild lägenhetsinnehavare kan göra. Mätarna som 
sätts upp är ihopkopplade i ett system, så man kan läsa av sin egen förbrukning dygn för dygn 
via en hemsida (eller på mätaren direkt). Det gör att man får en större medvetenhet hos alla 
lägenhetsinnehavare och detta brukar leda till att förbrukningen minskar. 
 

Fördelar Nackdelar 
Inga fasta avgifter 
Medvetenhet 
Leder till minskad förbrukning 

Kan inte själv välja leverantör 
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6.1.2 Mätning av vatten 
 
Idag ingår vattenförbrukningen i månadsavgiften, vare sig det är varm- eller kallvatten. 
Avgiftsnivån är baserad på det så kallade ”andelstalet”, som beror på lägenhetens yta. Detta 
innebär en ganska orättvis balans i avgiften då det finns människor som bor ensamma i en 
lägenhet på tre rum och kök och i andra kanske det bor fem personer på samma yta. 
Förbrukningen av varmvatten mellan dessa två lägenheter varierar stort: den som bor ensam 
får betala betydlig mer än han förbrukar och de som bor fem personer får betala betydligt 
mycket mindre än de förbrukar. 
 
Cirka 30 % av uppvärmningskostnaderna i en förening används för att värma varmvatten och 
en normal besparing är minst 25 %. Man räknar med att en kubikmeter varmvatten kostar ca 60 
kronor att värma. Däremot är det oftast inte ekonomiskt försvarbart att mäta kallvatten, då 
besparingen i förhållande till investeringen är väldigt liten. (Kenneth Bodman, Infometric) 
 
När man installerar mätning på varm- eller kallvatten, så utrustas varje lägenhet med 
småvattenmätare som är ihopkopplade till ett system som kan läsa av förbrukningen dygn för 
dygn. Varje lägenhetsinnehavare kan då se sin förbrukning, antingen på mätaren direkt eller 
via en hemsida. Det innebär att de boende endast betalar för den vattenförbrukning de i 
realiteten förbrukar och inte en förbrukning baserat på andelstalet. 
 
 

Fördelar Nackdelar 
Man betalar bara för det man förbrukar 
Medvetenhet 
Leder till minskad förbrukning 

Inga nackdelar 
 

 
 
6.1.3 Mätning av värme 
 
Även värmekostnaden är inbakad i månadsavgiften och även den baseras på enhetstalet. Olika 
människor upplever värme och kyla olika och därför förbrukar de också olika mycket värme. 
Det är inga problem att mäta hur mycket värme varje lägenhet förbrukar då det är vattenburna 
värmesystem. Man installerar småvattenmätare på inkommande värmestammar och mäter hur 
många kubik som passerar och kan ta betalt därefter.  
 
Detta kan ju, precis som vid mätningen av varmvatten, känns mer rättvist men det finns en hel 
del problem man måste ta hänsyn till innan ett sådant system installeras. Beroende på vilken 
våning man bor på, hur många ytterväggar som finns, hur isolerat ett hus är o s v blir oftast 
införande av individuell mätning av värmen orättvis när det gäller gamla hus. (Kenneth 
Bodman) 
   
 

Fördelar Nackdelar 
Medvetenhet 
Betalar för det man förbrukar 
Leder till minskad förbrukning 

Det är svårt att få rättvisa då det blir orättvisa 
pga. lägenheterna placering i byggnaden. Då 
är det svårt att påverka förbrukningen utan 
obehag. 
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6.2 Närvarostyrd belysning 
 
I gamla fastigheter styrs belysningen i gemsamma lokaler, såsom trapphus, källargång o s v, 
via vanlig strömbrytare som ibland är utrustad med tidsstyrning (vilket innebär att lamporna 
lyser under en förbestämd tidsperiod). Många har fortfarande kvar armaturer med glödlampor 
i. Detta sammantaget slösar ofantligt med energi helt i onödan. 
 
Idag finns det moderna armaturer som är utrustade med lågenergilampor och har en integrerad 
närvarodetektor. Detta innebär att lampan bara tänds när någon är i närheten av lampan, den 
är sedan tänd så länge någon rör på sig och därefter lyser den under ett förbestämt 
tidsintervall. Det finns även vissa armaturer där lamporna kan lysa med ca 10 % av sin 
ljusstyrka när inte någon är i närheten av den, detta för att öka säkerheten i mörka trapphus 
och utanför hissar. Det här innebär stora besparingar, ända uppemot 70 % av tidigare 
förbrukning. (Christer Klingberg, WSP Systems) 
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6.3 Förslag till styrelsen 
 
Efter vår inläsning av ritningar, inventering av fastigheterna och utvärdering av metoder ska vi 
här sammanfatta och skapa ett beslutsunderlag för styrelsen att kunna ta vidare i en 
projektering. Vi kommer att dela upp det i olika konstateranden och förslag. Vi har kommit 
fram till vad föreningen måste göra, vad föreningen bör göra och vad föreningen även kan 
göra. 
 
Måste göra 

• Alla rör, avlopps-, dagvatten-, kallvatten-, varmvatten- och VVC-rör har uppnått sin 
tekniska livslängd och måste bytas eller åtgärdas. 

•  Nya tät- och ytskikt då dessa också uppnått sin tekniska livslängd 
• Dra om alla elledningar i lägenheter och allmänna utrymmen och uppgradera till 

dagens standard med skyddsjord 
• Byta lägenhetscentralerna och införa jordfelsbrytare 
• Byte av all apparatur inom el (uttag och strömbrytare) 

 
Bör göra 

• Se till att alla lägenheter är förberedda med avlopp, vatten och el för tvättmaskin 
• Se till att installera dusch i alla lägenheter som idag inte har det  
• Uppgradera lägenheternas el-matning till 3-fas  
• Införa ”dvärgbrytare” i el-centralen 
• Byta alla armaturer (lampor) till energisnåla varianter 

 
Kan även göra 

• Införa enhetsmätning på el och varmvatten 
• Installera närvarostyrd belysning i allmänna utrymmen 

 



 

 
33 

6.4 Vår rekommendation 
 
6.4.1 Åtgärdsförslag VVS 

Tappvatten och spillvatten samt dagvatten 

 
Spillvattenledningar byts från källargolv till utslagsenheter. Befintliga spill- och 
dagvattenledningar rengörs från avlagringar. 
    
Material: Gjutjärn eller ljusabsorberande plast i vertikala stammar och plast i horisontella, 
ingjutna ledningar. Vid val av plast måste ljud- och brandåtgärder beaktas. 
 
De spill- och dagvattenledningar som är ingjutna och passerar skyddsrum skall relinas. 
 
Brunnar i badrum byts. Vattenlås i kök byts. 
 
Nya stammar från källare till tappställen anordnas i Hus A-C samt Hus E-I.  
Tappvarmvattencirkulationsledningar dras upp i slitsar till översta planet.  
 
Markförlagda ledningar bibehålls. 
 
Dagvattenledningar inom höghusen, hus A, B och C relinas. 
 
Sanitetsporslin byts i lägenheter. Nya blandare installeras i hela lägenheten. 
 
Befintliga badkar byts mot nya. Golvbrunn och blandare placeras och väljs så att möjlighet till 
duschvägg kan anordnas. Badrum förses med tappventil och avlopp för tvättmaskins-
anslutning. 
 
Befintliga rörslitsar gjuts igen mellan våningsplanen för att förhindra brandspridning. I varje 
våningsplan anordnas i slitsar slipad, vattentäta bottnar med skvallerrör och inspektionslucka. 
 
I varje lägenhet och lokal anordnas vattenmätare med tillhörande system för individuell 
mätning av tappvatten.  
 
Förse de lägenheter som består av enbart rum med pentry  med dusch.  

Ventilation 

 
Befintliga kanalsystem bibehålls, dock rengörs kanaler och andra åtgärder för att erhålla en 
godkänd OVK. 

Sammanfattning åtgärdsförslag VVS 

 
Komplett nyinstallation av spillvattensystem från ovansida källargolv. 
Nya tappvatten- och värmestammar vilka berör våtrum och kök. 
Rengöring av dag- och spillvattenledningar under källargolv, vilka ska behållas. 
Nya blandare och sanitetsporslin i våtrum och kök. 
Anordnande av duschutrymme i lägenheter som idag inte har den funktionen. 
Relining av befintliga dagvattenledningar inom hus A-C. 
Byte av sanitetsporslin i uthyrningslokaler och allmänna utrymmen. 
Montering av vattenmätare i lägenheter och lokaler. 
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6.4.2 Åtgärdsförslag EL 

Kraft och belysning 

 
I samband med stambyte bör nya huvudledningar dras till lägenheter och  
lokaler, 3-fas införs. 
 
Mätningen ändras till kollektivmätning. Det innebär att endast ett abonnemang  
per huskropp kommer att behövas. Systemet ska även mäta tappvarmvatten för  
varje lägenhet. Förbrukningen för lokaler och lägenheter mäts via lokala  
mätare som samlar in värdena och redovisas månadsvis.  
 
Apparater och ledningar byts. 
 
För att höja personsäkerheten ska samtliga uttag jordas och skyddas via  
jordfelsbrytare.  
 
Centralerna förses med dvärgbrytare och jordfelsbrytare anpassade för systemets 
läckströmmar.  
 
Belysningen i publika utrymmen ersätts med energisnåla lysrörsarmaturer,  
vilka manövreras via rörelsedetektorer.  
 
Belysningsarmatur i kök byts till en ny energisnål variant.  
 
Uttag för tvättmaskin installeras i samtliga badrum. 
 
6.4.3 Åtgärdsförslag Bygg 
 
Befintliga ytskikt rivs och även undergolv rivs ner till konstruktionsbetongen och nytt golv 
byggs upp efter att installationerna är förlagda. Golvet ska göras med fall enligt gällande regler. 
 
Nytt modernt tätskikt appliceras enligt gällande regler och tillverkarens anvisningar. 
 
I badrum beläggs golv med klinker och väggar med kakel. 
 
I WC beläggs golv med klinker och väggar med målad väv. 
 
Sanitetsporslin och badrumsinventarier byts mot nya. 
 
Ny tröskel och nytt foder på badrums/WC sidan. 
 
Tak i badrum/WC målas. 
 
Den boende bör få välja mellan badkar eller duschhörna (duschväggar). 
 
Övrigt 
 
De boende bör även kunna göra tillval utöver standardsortimentet. 

• Golvvärme 
• Andra typer av kakel och klinker 
• Andra typer av badrumsmöbler 
• Andra typer av badkar och duschväggar 
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7. Slutsats och diskussion 
 
Bostadsrättsföreningar består av människor som har vitt skilda erfarenheter och utbildning, 
vilket gör att insikten i hur byggprocessen och byggbranschen fungerar. Många gånger har 
även styrelserna en ganska negativ inställning gentemot konsulter, man tycker att man inte får 
något för pengarna. Med denna inställning utsätts hela föreningen för en ganska stor 
ekonomisk risk, då risken att man tar dåligt underbyggda beslut eller ”går på” säljargument 
från olika entreprenörer och leverantörer. När säljare presenterar sina produkter är det lätt att 
köpa en produkt som föreningen inte behöver, då man inte ens vet hur statusen på de olika 
systemen som finns i en byggnad. Ofta har man inte heller insikt i hur illa ställt det kan vara 
med exempelvis avlopps- eller vattenrör (se figur 6 & 7).  
 
Vi anser att det är helt avgörande för projektets utgång (kvalitetsmässigt, tekniska lösningar 
och ekonomiskt) vilken teknisk kunskap och erfarenhet som tillförs projektet. Har man inte den 
inom styrelsen ska man ta hjälp av konsulter, eller andra lämpliga personer.  
 
En noggrann inventering av fastigheten bör göras och därigenom utröna de olika systemens 
status och därefter upprätta ett åtgärdsförslag som man presenterar för styrelsen. Där bör det 
finnas olika nivåer på åtgärder, typ ”måste göra”,” bör göra” och ”kan göra”. Åtgärdsförslaget 
bör även innehålla förslag på energibesparande åtgärder. Därefter bör en diskussion tas med 
styrelsen för att ta reda på vad vilka åtgärder de önskar vidta och skapa ett underlag för fortsatt 
projektering. Att göra en miljöinventering av byggnaden är att rekommendera då detta 
minimerar risken för överraskningar i form av asbest eller andra miljöfarliga ämnen. 
 
Föreningen bör även ta hjälp, om de själva inte besitter den kunskapen, med projektering, 
upphandling och framför allt bygg- och projektledning under själva produktionsskedet. Det är 
också viktigt att de vänder sig till seriösa entreprenörer med bra referensobjekt. I så stora 
föreningar som Vilunda är det mycket viktigt att man lägger stor vikt vid entreprenörernas 
förmåga att rent ekonomiskt klara av en entreprenad av denna storlek. Det finns allt för många 
exempel på entreprenörer som gått i konkurs mitt under pågående entreprenad.  
 
Det är också viktigt att man ser till att få bra dokumentation av entreprenaden, så som 
relationsritningar, produktblad, säkerhetsdatablad o s v. Detta är för att underlätta drift och 
underhållet på byggnaden, men även för eventuella framtida renoveringar eller 
ombyggnationer. 
 
På marknaden finns ett antal olika metoder för att genomföra ett stambyte. Många gånger 
känns det som att många av dem lovar mer än vad de kan hålla, de har en övertro på sina egna 
metoder. Många gånger säljs metoder in som är klart olämpliga i vissa byggnader, vilket 
resulterar i dyra entreprenader och missnöjda kunder. Många leverantörer och entreprenörer 
lever på s.k. engångskunder (sådana kunder som inte återkommer) och en bostadsrättsförening 
är ofta en sådan kund eftersom man inte gör mer än ett stambyte under en överskådlig tid. 
 
Relining är en metod som ofta säljs in som snabb, billig och med minimal störning för de 
boende. Jämför man andra metoder och vad man får, så är dock inte relining billigare. 
Dessutom är metoden rent olämplig på många ställen då rören är i dåligt skick. Det som ofta 
glöms bort med relining är att det inte görs något åt tappvattnet (varm och kall), utan samma 
rör sitter kvar. Det görs inte heller något åt tätskikten som sitter bakom ytskiktet, vilket brukar 
ha en livslängd på 20-25 år beroende på vilket material som är applicerat. Det är inte heller 
säkert att man upptäcker de eventuella vattenskador som kan dölja sig bakom yt- och tätskikt. 
Med relining förlänger man rörens livslängd med 10-15 år. 
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Vi anser att relining främst ska ses som ett komplement till andra metoder. Det finns situationer 
där relining är oslagbart såsom: genom skyddsrum, under golvbjälklag och där det finns 
många nyrenoverad badrum. 
 
Rum-i-rum-metoden är en ganska ny och obeprövad metod och kan ha framtiden för sig. Då 
stora delar av miljonprojektet nu måste stambytas, så behövs det nya och snabbare metoder än 
den traditionella stambytesmetoden. Många av badrummen i miljonprojektet är ganska stora 
och då spelar det mindre roll att rum-i-rum-metoden minskar badrummet med ett par 
centimeter. Däremot är det inte lämpligt i byggnader med små badrum. Fördelen med denna 
metod är att renoveringen inte påverkas av fuktskador, då dessa torkas ut under tiden 
badrummet används. Den stora utmaningen som rum-i-rum företagen står inför är att de måste 
klara av att driva totalentreprenader och inte bara agera materialleverantörer.  
 
Traditionella stambytesmetoder är idag, och kommer nog också att framöver dominera 
stambytesentreprenader. Det finns idag lite olika varianter som kan kombineras inom ramen 
för traditionellt stambyte, såsom: kassetter, takhängt, smalslits o s v. De största fördelarna med 
dessa metoder är att de har använts många gånger och är etablerade hos entreprenörerna. 
Entreprenörerna känner sig trygga med dessa metoder och kan därigenom uppnå bra kvalitet 
och bra ekonomi i projekten.  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till besiktningsmän och projektledare inom vvs och bygg 
 

• Vilka olika förstudier bör göras innan beslut fattas om stambyte eller renovering? 
 

• Vad är typiskt för byggnader från olika tidsepoker (40- 70-tal) när det gäller funktion, 
uppbyggnad och komponenter? 

 
• Vad bör man se upp med, vilka problem, riskmaterial och risklösningar finns det?  

 
• Finns det vissa tillfällen då man direkt kan avråda från att göra en relining? 

 
• Bör man av rent ekonomiska skäl välja att göra relining istället för stambyte? (T.ex. om 

det finns många renoverade badrum) 
 

• Vilka kontrollmetoder är nödvändiga att utföra vid en besiktning av stambyte eller en 
relining? 

 
• Finns det några fel eller brister som ofta återkommer vid en besiktning av relining och 

stambyte? 
 

• Hur stort antal lägenheter anses vara nödvändigt att kontrollera för att få en bra 
uppfattning om ett objekt vid en slutbesiktning? 
 

• Vad är det vanligaste felen som entreprenören gör vid ett stambyte? 
 
 

Intervjufrågor till besiktningsmän inom EL 
• Vilka förstudier bör göras när det gäller el-installationer innan beslut fattas om stambyte 

eller relining? 
 

• Är det några fler handlingar förutom ritningar som behövs för att göra en statuskontroll 
i en byggnad? 

 
• Vilka lagar, regler och myndighetskrav är viktiga att tänka på? 

 
• Vad är typiskt för byggnader från olika tidsepoker (40- 70-tal) när det gäller funktion, 

uppbyggnad och komponenter? 
 

• Vilka uppdateringar bör man göra i byggnadens elsystem när man ändå gör ett så pass 
stort ingrepp som ett stambyte? 

 
 

Intervjufrågor till entreprenörer 
• Vilka olika förstudier bör göras innan beslut fattas om stambyte eller relining? 

 
• Hur bra stämmer ritningarna överens med verkligheten, vad finns det för brister? 

 
• Vilka olika lösningar använder ni er av när nya ledningar dras. (byta ut befintliga ledn. 

eller dra nya ledningar med ny placering) Vilka för och nackdelar finns det? 
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• Hur har metoderna utvecklats från tiden då man började med relining? 
 

• När bör en relining utföras, vilket skick bör ledningarna ha för att det ska vara möjligt 
att utföra? 

 
• Vad är fördelarna och nackdelarna med relining? 

 
• Finns det ställen där man ska undvika relining och finns det ställen där man har en 

extra stor fördel av en relining? 
 

• Vilka problem, riskmaterial och risklösningar finns det vid en relining? (ovala 
ledningar, skarpa böjar etc.) 

 
• Vilken livslängd anser du att en relining har, och vilka garantier lämnas? 

 
• Bör man av rent ekonomiska skäl välja att göra relining istället för stambyte? 

 
Intervjufrågor till Infometric (individuell enhetsmätning) 

 
• Hur stor del av uppvärmningskostnaden går åt till att värma varmvatten? 

 
• Vad är en ungefärlig besparing vid införande av individuell mätning av varmvatten? 

 
• Vad kostar en kubikmeter varmvatten att värma? 

 
• Är det ekonomiskt försvarbart att även mäta kallvatten? 

 
• Är det ekonomiskt försvarbart att mäta värmeförbrukningen? 

 


