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Uppdragsnamn 

Brf Finn 

Uppsala kommun 

Brf Finn 

 

Uppdragsgivare 

Brf Finn 

Österängsgatan 26 C 

 

 

Brf Finn 

Österängsgatan 26 C 

753 28 Uppsala 

 

Vår handläggare 

Saara Gröhn 

Datum 

2013-07-05 

 

 

Uppdrag 

Uppdragsbeskrivning   

Konditionsbesiktning av till bostadsrättsföreningen hörande byggnader samt upprättande 

av underhållsplan. 

Syftet med konditionsbesiktningen är att ge en övergripande bild av byggnadernas 

kondition och kommande underhållsbehov under den närmaste 15-årsperioden.  

 

Uppdragsorganisation   

Uppdragsansvarig:  Pia Haglund  010-211 81 03 

Teknikansvarig bygg: Saara Gröhn  010-211 82 09 

Teknikansvarig el: Urban Nordström  010-211 81 56  

Omfattning   

Uppdraget avser: 

 Byggnadsteknisk besiktning av byggnader innefattande klimatskärm (fasader, 

yttertak, fönster och dörrar), stomme och grundläggning  

 Byggnadsteknisk besiktning invändigt av allmänna utrymmen så som källare, 

trapphus och vindar 

 Besiktning av eltekniska installationer 

 Besiktningsutlåtande med statusbedömning och förslag till åtgärder med 

prioriteringsordning 

 Upprättande av 15-årig underhållsplan innehållande rekommenderade åtgärder, 

underhållsintervall och uppskattade kostnader 

Samtliga besiktningar har utförts okulärt. 
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Fastighetsuppgifter 

Fastighetens läge  

Fastigheten är belägen på adressen Österängsgatan 22-28, 753 28 Uppsala.  

Fastighetsbeteckning är Fålhagen 8:1, Uppsala.  

 

 

Hustyp  

Besiktningen omfattar 4 st flerfamiljehus. Hustyp är 3-4 vånings lamellhus med källare.  

Byggnaderna omfattar 113 st lägenheter samt 4 st lokaler i källarplan.  

Byggnadsår  

1968-69.  

Genomförda renoveringar   

2013 Stamrenovering – relining  

2007 Byte av lägenhets- och källardörrar till säkerhetsdörrar 

Byte av entrépartier   

Ytskiktsrenovering av trapphus 

Omläggning av mark vid parkering 

2002 Fönsterrenovering. Ytterbågen byttes till aluminiumbågar med 

lågemissionsglas, innerbågar mot Vaksalagatan försågs med extra ruta för 

ljudisolering  

1999 Takomläggning 

Tilläggsisolering av vind   

1997 Balkongrenovering 

 



Uppdrag nr. 13U22578 

Sida 4 (5) 

Bjerking AB V
e

rk
ty

g
: 

P
M

/R
a

p
p

o
rt

 /
 V

-1
 /

 2
0

0
8
-1

0
-0

1
 

S
p

a
ra

t:
 2

0
1
3

-0
7
-0

5
 

D
o
k
u

m
e

n
t:

 \
\b

je
u

p
p

fs
3

\D
A

T
A

\U
p
p

d
ra

g
_

i_
N

a
v
e

t\
1

3
U

2
2

5
7
8

\A
llm

ä
n

 d
e

l.
d

o
c
x
 

Förutsättningar och underlag 

Förutsättningar  

Besiktningar med förslag till åtgärder har genomförts utifrån följande förutsättningar: 

 Samtliga besiktningar har utförts okulärt utan förstörande ingrepp. 

 I fastigheten har fyra stycken lägenheter besökts för åtkomst till fönster och 

balkonger.  

 Åtgärder som hamnar utanför underhållsplanens 15-årsintervall (t.ex. balkong- 

och fönsterrenovering, omläggning av yttertak etc.) bedöms på nytt vid framtida 

uppdateringar av underhållsplanen. 

 Föreslagna åtgärder innehåller ej förslag på detaljutformningar, detta bör ingå i 

den projektering som normalt utförs före upphandling av entreprenadarbeten. Till 

exempel ska en omläggning av ett yttertak även omfatta utformning av 

taksäkerheten så att denna uppfyller gällande regler och möjliggör servicearbeten 

på taket. 

 Utförda konditionsbesiktningar utgör ej underlag för upphandling av 

entreprenadarbeten. 

 Underhållsplanen är ett levande dokument och bör uppdateras omkring vart 

tionde år med förnyade besiktningar. 

Besiktningsunderlag   

Följande ritningar har använts som underlag vid besiktningar: 

 Konstruktionsritningar, Bjerking AB, 1968 

Redovisning 

Redovisningen omfattar följande handlingar: 

 Besiktningsutlåtanden för respektive teknikområde: 

 Konditionsbesiktning BYGG BILAGA 1 

 Konditionsbesiktning EL BILAGA 2 

Besiktningsutlåtandena omfattar iakttagelser från besiktningar, bedömning av 

kondition och notering om eventuella skador samt förslag till åtgärder. 

Föreslagna åtgärder indelas enligt följande prioritering: 

1=  Bör åtgärdas snarast 

2= Bör åtgärdas inom kort (1-5 år) 

3= Bör åtgärdas på sikt (5-10 år) 

4= Bör åtgärdas på lång sikt (10-15 år) 

Prioriteringsgrad anges vid rubrik åtgärder i respektive besiktningsutlåtande. 
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 Underhållsplaner med bedömda kostnader samt lämplig tid för genomförande för 

respektive åtgärd: 

 Underhållsplan BYGG BILAGA 3 

 Underhållsplan EL  BILAGA 4 

 Årligen återkommande åtgärder BILAGA 5 

I underhållsplanerna bedömda kostnader är exklusive moms och övriga 

byggherrekostnader såsom projektering, byggledning, besiktning mm.  

Kostnader är angivna i 2013 års prisnivå och baseras på från ritningsunderlag 

uppskattade mängder och ytor. 

Kostnadsuppskattningar för mindre arbeten baseras på att dessa arbeten utförs i 

samband med andra liknande åtgärder i en och samma entreprenad. 

 

 

 

Bjerking AB 
 

 

 

Pia Haglund    Saara Gröhn  

Telefon 010-211 81 03  Telefon 010-211 82 09 
pia.haglund@bjerking.se  saara.grohn@bjerking.se   
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

MARK OCH GRUNDLÄGGNING 

 

Mark Utförande 

Kringbyggd gård med gräsmatta, boulebana, lekplats och en 

grillplats med pergola. Mellan trapphusen är marken planterad 

med rabatter, runt gräsmattan finns planterade träd och buskar. 

Runt gården finns asfaltbelagda gångvägar. Utanför entréer där 

det finns ramper är marken belagd med betongplattor. 

Asfaltbelagd parkering finns bakom huset mot nordöst.  

Allmänna kommentarer 

 Marken närmast grunden bör luta 1:20 från byggnaden för att 

minska tillrinningen av ytvatten.  

 Rabatter, buskar och träd bör undvikas invid hus då de binder 

fukt och rötterna kan skada ledningar i mark. 

Kondition 

Asfaltbeläggningen på gården är ojämn. Vattenavrinningen till 

markbrunnarna fungerar inte tillfredställande och vatten blir 

stående på flera ställen på asfaltytorna.  

Vatten blir stående även närmast husen i anslutning till stuprören 

pga. otillräckligt fall från byggnaderna.  

Marknivån har sjunkit närmast sockeln. Vid entréer har sprickor i 

asfaltbeläggningen lagats med cement i avvikande färg.  

Förslag till åtgärder 

Årligen Beskärning av träd och buskar.  

3  Ny asfaltbeläggning i samband med dränering och 

tilläggsisolering av grunden.  

 

Grundläggning Utförande 

Grundläggning med stödpålar av betong till fast botten. 

Undergrund av drygt 20-30 meter lera innan fast botten av morän 

och berg. Under källarbjälklaget 150 mm grovgrus och 15 mm 

plastfolie.  

Bärande väggar i källare står på plintar som är gjutna på pålarnas 

toppar. Källarytterväggar av 250 mm armerad betong, 150 

lättbetong, 2 ggr strykning med asfalt på utsidan mot fyllning.  
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

Allmänna kommentarer 

 Fuktskydd av grundmurarnas utsida utförs numera med 

luftspaltbildande plastmatta (typ Platon) eller värmeisolerande 

och dränerande skiva. 

Kondition 

Inga synliga skador noterades på grundkonstruktionen.  

Förslag till åtgärder 

- 

 

Dränering och Utförande 

dagvatten Utförande av dagvattenledning är okänt.  

Utförande av dränering är okänt.  

Allmänna kommentarer 

 Vatten från stuprören skall inte infiltreras direkt invid grunden 

utan bör avledas bort från byggnaden för att minska fukt-

belastningen på byggnaden. 

 Rör i mark har en uppskattad livslängd på cirka 50 år. Inga 

åtgärder krävs dock förrän problem uppstår med inträngande 

vatten i källare.  

 Ledningar i mark bör spolas med jämna intervaller för att 

säkerställa funktion och för att förlänga livslängden.  

Kondition 

Mindre fuktgenomslag och putssläpp finns i golvvinkeln i 

källarutrymmen.  

Förslag till åtgärder 

3  Spolning och filmning av dagvattenledningar fram till 

fastighetsgräns.  

3 Fuktisolering och dränering av grunden. 
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

STOMME 

 

Bjälklag Utförande 

Enligt konstruktionsritningar består källarbjälklag av 160 mm 

armerad platsgjuten betong och 50 mm betong med stålglättad 

yta.  

Våningsbjälklag av 160 mm armerad platsgjuten betong samt 

plastfolie, komprimerad sand och spånskiva under 

golvbeläggningen.  

Vindsbjälklag av armerad platsgjuten betong med 150 mm 

mineralull, samt senare tillkommen tilläggsisolering med lösull.  

Kondition 

Inga synliga skador noterades på bjälklag.  

Förslag till åtgärder 

- 

 

Bärande väggar Utförande  

Bärande tvär- och gavelväggar av armerad platsgjuten betong. 

Utfackningspartier på långsidorna. Utfackningspartier består av 

13 mm gipsskiva, 5 mm plywood, diffusionsspärr, 100 mm 

mineralull, 13 mm asfaltimpregnering, träfiberskiva, luftspalt, 120 

mm tegel alt. träpanel. Ytterväggar på gavlarna består av 150 

mm armerad betong, 100 mm mineralull, luftspalt och 120 mm 

tegel.   

Kondition 

 Inga synliga skador noterades på bärande väggar.  

Förslag till åtgärder 

- 

 

Takkonstruktion Utförande 

Motfallstak med uppstolpade takstolar av 2” x 4” träbjälkar på 1,1 

m centrumavstånd som står på vindsbjälklaget. 

Takkonstruktionen är tillgänglig för besiktning via 

inspektionsluckor på yttertaket.  
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

 Kondition 

Inga synliga skador noterades på besiktigade delar av 

takkonstruktionen.  

 Förslag till åtgärder 

-  
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

 EXTERIÖR 

 

Fasader Utförande 

Spritputsad och gråavfärgad sockel.  

Slammade tegelfasader som avfärgats i gult och rött. Vid 

balkonger finns en vitmålad träpanel istället för tegel.  

Indragna trapphusentréer med utvändigt entréplan av granit med 

infällt skrapgaller. Smygar klädda med glaserad klinker i stående 

rullskift. Skärmtaket ovan entrén är täckt med rödmålad 

galvaniserad plåt, undersida av laserad träpanel. 

Kondition 

Putssläpp på sockeln till följd av ändrade marknivåer. Putsskada 

på sockel i hörnet av hus 22 och 24 till följd av att vatten från 

utkastare stänker upp på sockeln. Galler till uteluftsintag i sockel 

saknar insektsnät.  

Mindre sprickbildningar finns på slammade ytor.  

Frostsprängning i fasadtegel finns på gaveln av hus 22 mot 

nordöst/ Petterlundsgatan.  

Missfärgningar på putsade ytor finns i anslutning till balkonger 

och fönster där vatten runnit ner på putsen.  

Färgflagning finns på träpanelen och trälister vid balkonger.  

Spruckna rörelsefogar finns mellan fasadelement.  

Omfattande färgflagning på skärmtak ovan entréer. Mindre 

fuktgenomslag finns på träpanel.  

Bortfall av material samt mindre sprickor i fogar vid 

klinkerbeklädnaden finns vid entréer. Vid trapphus 22 A saknas 

några klinkerplattor.  

Förslag till åtgärder 

2  Renovering av fasader omfattande rengöring och avfärgning 

av slammade ytor, målning av träpanel vid balkonger samt 

målning av skärmtak ovan entréer. Inför fasadrenovering bör 

en analys av befintlig puts och avfärgning göras för beslut om 

lämplig omfattning.  

2  Nya utvändiga galler med insektsnät monteras vid 

uteluftsintag i samband med fasadrenovering.  

2  Lagning av fogar vid entréer. Saknade klinkerplattor ersätts 

med nya där de saknas.  
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Bjerking AB 

 

Yttertak Utförande 

Taktäckning av tätskiktsmatta lagd på takpanel. Yttertaken lades 

om 1999.  

Takfotsinklädnad av profilerad plåt. Takkrön och takfot inklädda i 

målad varmförzinkad plåt. Takuppbyggnader i form av 

inspektionsluckor, avluftningsrör och frånluftshuvar. 

Inspektionsluckor av belagd plåt.  

Taket ovan balkonger är belagt med målad bandtäckt plåt.   

Yttertaket nås via en utfällbar väggstege i trapphusen som leder 

till ett vindsutrymme. Från vindsutrymmet nås takluckan via en 

väggfast trästege.   

Allmänna kommentarer 

 Översyn av taket bör göras varje år då taktäckning, 

beslagning och takgenomföringar kontrolleras och taket 

rensas från mossa och löv. 

 Taktäckning av tätskiktsmatta beräknas ha en livslängd på 

omkring 40 år. 

Kondition 

Ränndalar har generellt otillräckligt fall mot takbrunnar och vatten 

blir stående på taktäckningen. Ränndal på hus 26 är något bättre 

än på övriga hus.  

Viss blåsbildning under takpappen förekommer, främst vid 

anslutningar mot krön.  

Färgflagning finns generellt på plåtbeslagningen på krön och 

balkongtak. Rostgenomslag finns på krönplåt vid hus 24.  

Färgen på balkongtak har strukits tunt och plåten lyser igenom.  

Krönplåten har vikt sig och risk finns att fukt tränger sig under 

plåten.  

Krönbeslagning och takluckor uppfyller inte dagens krav 

avseende mått, men behöver ej åtgärdas innan man lägger om 

taket nästa gång.  

Takstege i vindsutrymmet är svåråtkomlig då stegen är monterad 

i anslutning till bjälklagslucka mot trapphus. Stegens placering 

rakt ovan bjälklagsluckan innebär risk för fall ner i trapphuset. 

Bjälklagsluckan bör stängas inifrån vinden innan uppstigning på 

tak.   
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Bilaga 1: Konditionsbesiktning bygg 

 

Bjerking AB 

Förslag till åtgärder 

Årligen  Översyn av taket.  

2 Målning av plåt på krön och balkongtak.   

2  Målning av takfotsinklädnad utförs i samband med 

fasadrenovering.  

 

Avvattning Utförande 

Invändiga stuprör anslutna till dagvattenledning. Takbrunnar i 

ränndalen i original.  

Avvattning av balkongtak utgörs av utvändiga hängrännor och 

stuprör av belagd plåt med utkastare vid mark.   

Allmänna kommentarer 

 Fram till 1970-talet var det vanligt att stuprören hade falsarna 

vända inåt fasaden. Numer föreskrivs att falsarna ska vändas 

utåt för att minska skadorna på fasaderna vid läckage eller 

spruckna falsar på stuprören. 

 Hängrännor och stuprör bör varje år rensas från kvistar och 

löv som kan orsaka stopp. Stuprör kan med fördel förses med 

självrensande lövsilar. 

 Takbrunnar kontrolleras minst en gång varje år och rensas 

från kvistar och löv som kan orsaka stopp. 

Kondition 

Pga. den låga lutningen blir vatten stående och avlagringar 

samlas i ränndalen vid takbrunnarna. Vid framtida takomläggning 

bör bättre fall anordnas med hjälp av mineralullskilar under 

takpapp. Taket på hus 26, där det sannolikt finns kilar, har något 

bättre fall än övriga tak.  

Vatten från stuprör blir stående nära sockeln vid balkonger pga. 

otillräckligt fall från byggnaden.  

Förslag till åtgärder  

Årligen  Rensning av hängrännor, stuprör och takbrunnar  

1  Rännor av betongplattor anordnas i mark vid 

stuprörsutkastare vid balkonger för bortledning av vatten.  

2  Målning av stuprör görs i samband med fasadrenovering.  

2  Målning av hängrännor görs i samband med målning av 

takbeslag.  
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Bjerking AB 

Fönster och  Utförande 

fönsterdörrar  Fönster och fönsterdörrar med sidohängda kopplade bågar. 

Innerbågar av målat trä, ytterbågar av lackerad aluminium med 

lågemissionsglas. Karmar utvändigt klädda med lackerade 

aluminiumprofiler. Lägenhetsfönster är till största del 2-

luftsfönster med en stor båge samt en mindre vädringsbåge. I 

ljuddämpande syfte har innerbågar mot Vaksalagatan försetts 

med en extra glasruta och utrymmet mellan glasen fyllts med gas 

(enligt det s.k. Renov-systemet). Invändiga persienner mellan 

bågarna. Fasta fönster vid balkonger.  

Fönsterdörrar med utvändig bröstning av slät belagd plåt.    

Fönsterbleck av belagd plåt. Ursprungliga fönsterbleck har 

använts för infästning av nya fönsterbleck.  

Källarfönster är delvis försedda med insynsskydd av film.  

Kondition 

Fönsterrenovering gjordes 2002 och fönster är generellt i god 

kondition. Koppelbeslag som håller ihop bågarna har lossnat hos 

några lägenhetsinnehavare och bågarna går isär vid öppning.  

Gråträ finns invändigt på bågbottenstycken i badrumsfönster. 

Ansvaret för underhåll av fönstrens insidor ligger på den enskilda 

bostadsrättsinnehavaren.     

Förslag till åtgärder 

-  

 

Portar/dörrar Utförande 

Indragna glasade entrépartier av eloxerat aluminium med 

förseglad ruta, gångdörr och sidoljus. Kodlås är installerade på 

sidoljuspartiet. Nya entrépartier och kodlås installerades 2007.  

Målade ståldörrar till källarutrymmen.    

Garage finns i källare i hus 24. Nyare garageportar med 

beklädnad av belagd plåt.    

Kondition 

Källardörrar och garageportar i synligt god kondition.   

Förslag till åtgärder 

4 Målning av ståldörrar till källare.  
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Balkonger Utförande 

Platsgjuten underkantsarmerad betongplatta med gavlar 

upplagda på bärande balkongskärmar av platsgjuten armerad 

betong. Ett antal balkongplattor har ena gaveln upplagd på 

balkongskärm medan andra gaveln är inspänd i 

våningsbjälklaget. Balkongplattor och –skärmar är målade.  

Räckesstomme av aluminiumprofiler med utvändig beklädnad av 

sinuskorrugerad plåt. Räckesståndare infästa i framkant platta 

samt i väggen. Räckeshöjd 1,08 m.  

Allmänna kommentarer 

 Enligt BBR 19 (Boverkets byggregler) ska balkongräcken vara 

minst 110 cm höga. I byggnader där barn stadigvarande 

vistas får räcken utöver detta inte vara klättringsbara upp till 

80 cm höjd. Horisontella öppningar mellan balkongfronter och 

överliggare i intervallet 110-230 mm ska undvikas för att barn 

ska kunna fastna med huvudet i öppningen. Fritt mått mellan 

balkongräckets underkant och balkonggolv ska ej överstiga 50 

mm och vertikala öppningar i räcket får vara maximalt 100 mm 

breda.  

 Befintliga balkongräcken som inte uppfyller ovanstående krav 

behöver inte åtgärdas så länge räckena sitter kvar. Vid 

renoveringsåtgärder som kräver att räckena demonteras får 

räcken som inte uppfyller kraven i BBR inte återmonteras utan 

måste byggas om eller ersättas av nya räcken.  

Kondition 

Balkonger renoverades 1997 omfattande betonglagning och 

målning av balkongplattor samt målning av balkongskärmar.  

Räcken är inte godkända enligt dagens regler med avseende på 

höjd och öppningsmått mellan överliggare och beklädnadsplåt. 

Vid en framtida renovering som kräver att räcken demonteras, 

måste balkongräckena ersättas av nya som uppfyller gällande 

krav.  

Bultar till räckesinfästningar rostar.   

Skärmväggar till balkonger renoverades troligen inte vid 

balkongrenoveringen. Missfärgningar har uppstått på utsidan av 

skärmar i anslutning till balkongplattorna. Omfattande 

färgflagning finns närmast mark. Sprickor finns i mindre 

omfattning på skärmarnas framkanter, detta beror troligen på att 

kantarmeringen rostar.  

Mindre färgflagning förekommer på målade undersidor på 

balkongplattor. Sannolikt har ej diffusionsöppen färg använts. 
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Bjerking AB 

Överytan på en besiktad balkong har målats om med annan 

färgtyp och färgen flagnar i stor omfattning.  

Förslag till åtgärder 

1 Byte av rostiga bultar till räckesinfästningar.  

2  Renovering av skärmväggar omfattande blästring av 

ytterkanter, lagning av skadade partier och målning av 

skärmar utförs i samband med framtida fasadrenovering. Om 

balkongräckena demonteras måste dessa ersättas med nya 

räcken.  

 

Trappor Utförande 

och ramper Fyra stycken utvändiga källartrappor med ramp i betong. Räcken 

av målat smide.  

 Ramp med gallerdurk och räcke av varmförzinkat stål finns vid 

flera trapphusentréer.  

Kondition 

Sprickor och bortfall av material finns på betongtrappor. 

Rostgenomslag finns på kantlister.   

Färgen på räcken flagnar.  

Förslag till åtgärder 

2  Renovering av betongtrappor omfattande blästring, ilagning av 

betongskador och slamning av betongytor.  

2  Målning och rostskyddsbehandling av räcken.  
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Bjerking AB 

INTERIÖR 

 

Källare Utförande 

I källare finns lägenhetsförråd, cykelförvaring, tvättstugor (i hus 

22 och 28), skyddsrum (i hus 26 och 28), föreningslokal 

(Gillestuga) och styrelserum med vicevärdskontor samt lokaler 

för uthyrning.  

Golv av målad stålglättad betong. Målade väggar och tak. 

Lägenhetsförråd med träväggar.  

I föreningslokal och styrelserum har laminatgolv och väggar med 

målad väv. Styrelserum har undertak av träpanel, 

föreningslokalen har undertak av plattor.   

Skyddsrumsdörrar av målat stål. Dörrar till städskrubb, toaletter, 

elcentral och tvättstugor av laminat. Dörrar mellan källare och 

trapphus är utbytta (2007) till säkerhetsdörrar av stål (Secor).   

F.d. soprum fungerar som lägenhetsförråd. Vattenkran och 

golvbrunn är kvar.  

Kondition 

Viss färgflagning på golv pga. mekaniskt slitage. Annars har 

fuktgenomslag ej noterats i källarutrymmen. Målade ytor är 

generellt i bra kondition. Enligt uppgift målades källarkorridorer 

2008.  

Missfärgning finns på undertak i föreningslokalen. Enligt uppgift 

beror missfärgningen på gammalt läckage.   

Förslag till åtgärder  

4 Enklare ytskiktsrenovering i källarutrymmen (ej tvättstuga).   

 

Trapphus Utförande 

Prefabricerade trapplöp i betong. Golvbeläggning samt 

beläggning på plan- och sättsteg av ljusa cementmosaikplattor. 

Vangstycken av svart cementmosaik.  

Målat räcke av plattstål med runda stänger och handledare av 

plast. På väggen handledare av lackat trä.  

Tak och väggar målade i vitt. Sopnedkast har satts igen med 

plåtar målade i väggkulör.   

Lägenhetsdörrar byttes ut mot säkerhetsdörrar 2007.  
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Bjerking AB 

Kondition 

Ilagade skador på planstegen i trapphus 26 C efter borttagning 

av rullstolshiss.  

Unken lukt noterades i trapphus 24 B.   

Förslag till åtgärder 

4 Ytskiktsrenovering omfattande målning av tak och väggar 

samt smidesräcken.  

 

Vindsutrymmen Utförande 

Vindsutrymmen är åtkomliga från trapphusen. Kryputrymmen på 

vinden är åtkomliga via inspektionsluckor på taket.  

Allmänna kommentarer 

 Samtliga vindsutrymmen bör kontrolleras med jämna mellan-

rum för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda läckage eller 

fuktproblem. 

 Ett vindsbjälklag som tilläggsisolerats gör att vinden blir 

kallare än tidigare och därigenom ökar risken för kondens och 

för en alltför hög relativ fuktighet.  

Kondition 

Inga synliga skador noterades vid besiktningstillfälle.  

Vindsutrymmen är svårbesiktade pga. låg höjd.  

Förslag till åtgärder 

Årligen  Kontroll av vindsutrymmen med avseende på fuktproblematik 

och eventuellt takläckage.   

 

Tvättstuga mm Utförande 

Två tvättstugor finns i källare i hus 22 och 28. Tvättstugorna är 

likadana och består av 3 rum; tvättstuga, torkrum och 

mangelrum. Tak och väggar är målade. Golv i tvättstugor har 

beläggning av plastmatta, golv i mangel- och torkrum är 

flingmålade.  

Utrustning hus 22:  

2 st tvättmaskiner Electrolux Wascator W75 (tillverkningsår 1996)  

1 st torktumlare Otab 165T (tillverkningsår 1994) 

1 st centrifug Electrolux Wascator (tillverkningsår 1998)  

1 st torkskåp Electrolux TS 3180 (tillverkningsår omkring 2009) 
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Bjerking AB 

1 st avfuktare i torkrummet El-Björn A 75/A 150 (tillverkningsår 

okänt) 

Kallmangel, bänkar och strykbräda i mangelrummet.   

Utrustning hus 28:  

2 st tvättmaskiner Electrolux Wascator W75 (tillverkningsår 1996)  

1 st torktumlare Electrolux Wascator TT166 (tillverkningsår 1997)  

1 st centrifug Electrolux Wascator C41 (tillverkningsår 1997) 

1 st torkskåp Electrolux TS 4180 (tillverkningsår 2010) 

1 st avfuktare i torkrummet Kombiluft AB (tillverkningsår okänt) 

Kallmangel (Thebeco SM 75), bänkar och strykbräda i 

mangelrummet.   

Allmänna kommentarer 

 Uppskattad livslängd på maskinell utrustning i tvättstuga är 15 

år.  

Kondition 

Generellt är målade tak- och väggytor i god kondition. 

Ommålning gjordes enligt uppgift 2007.  

Sprickor finns i plastmattor vid uppvik mot socklar till maskiner. 

Flingmålning i mangelrum flagnar.  

Fuktgenomslag finns nära golvvinkel i tvättstuga i hus 22.  

Förslag till åtgärder 

2 Ytskiktsrenovering omfattande målning av väggar och tak 

samt ny golvbeläggning.  

2  Byte tvättmaskin 2 st  

2  Byte torktumlare 2 st  

3  Byte av avfuktare 2 st  

3  Byte tvättmaskin 2 st 

4  Byte torkskåp 2 st  

4  Byte tvättmaskin 2 st 

4  Byte torktumlare 2 st 
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Våtrum  Utförande 

Våtrum i lägenheter med ursprungliga ytskikt har golv med 

plastmatta med uppvik mot vägg, halvkaklade väggar och målade 

väggar och tak.  

I anslutning till källarutrymmen finns 3 st WC samt 1 st WC/dusch 

i hus 26. I WC/dusch finns plastmatta på golv, målade väggar 

och tak. I samtliga WC finns flingmålat golv, målade väggar och 

tak. Bakom handfatet finns beklädnad av kakel.   

Kondition 

Tätskikt på vägg i lägenheter är ej anpassat till duschning. 

Ansvaret för tät- och ytskikt i våtrum ligger på den enskilda 

bostadsrättsinnehavaren. Flera våtrum har renoverats av 

bostadsrättsinnehavarna.  

Våtrum i källare ytskiktsrenoverades omkring 1990.  

Förslag till åtgärder 

4 Ytskiktsrenovering av våtrum i källare.  
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Bjerking AB 

MILJÖ 

 

PCB Allmänna kommentarer 

 PCB användes i Sverige framförallt på 1960-talet då PCB 

tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att 

täta och ta upp rörelser i fasader av betongelement.   

 Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 

1956–1973 ska undersöka om fogmassan eller golvmassan är 

en PCB-produkt. PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall 

hanteras som farligt avfall.  

Förekomst av PCB i aktuell byggnad 

Rörelsefogar mellan huskropparna kan innehålla PCB. Enligt 

uppgift har PCB-inventering inte gjorts. 

Förslag till åtgärder 

1 Analys av fogmassa i rörelsefogar med avseende på PCB.   

 

Asbest  Allmänna kommentarer 

 I hus byggda 1950-1980 finns risk för förekomst av asbest, 

vilket bör beaktas vid rivning av äldre ytskikt. Asbest kan 

bland annat finnas i golvbeläggningar och fogmassor men 

finns även i form av asbestcementskivor, så kallad eternit. 

Asbest anses ej utgöra någon risk i byggnaden så länge 

materialet inte rivs. Rivning av asbesthaltigt material skall ske 

av särskilt utbildad personal och materialet hanteras som 

miljöfarligt avfall. 

Förekomst av asbest i aktuell byggnad 

Fix och fog till ursprunglig kakelbeklädnad i kök och våtrum i 

lägenheter kan innehålla asbest.     

Förslag till åtgärder 

1 Analys av fix och fog bör utföras i några lägenheter med 

ursprunglig kakelbeklädnad för att fastställa om dessa 

innehåller asbest.  
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ÖVRIGT  

 

Sopsortering  Utförande  

2 st sophus på gården. Fasader av målad träpanel, tak av 

profilerad belagd plåt.  

Kondition 

Enligt uppgift målades träpanelen 2007.  

Förslag till åtgärder 

3 Målning av träpanel.  
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Bjerking AB 

FOTON 

 

Vatten blir stående på gården pga. ojämn asfaltbeläggning.  

 

Marknivån har sjunkit närmast sockeln och vatten blir stående pga. otillräckligt 

fall från byggnaden.  
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Bjerking AB 

 

Vid entréer har sprickor i asfaltbeläggningen lagats med cement i avvikande 

färg.  

 

Mindre sprickbildningar finns på slammade ytor.  
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Bjerking AB 

 

Putssläpp följd av frostsprängning av tegel vid sydöstra gaveln av hus 22.  

 

Missfärgning på putsade ytor i anslutning till fönster.  
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Bjerking AB 

 

Färgflagning på träpanel vid balkonger.  

 

Spruckna rörelsefogar som kan innehålla PCB.  
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Bjerking AB 

 

Omfattande färgsläpp på skärmtaket.  

 

Omfattande färgsläpp på skärmtaket. 
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Bjerking AB 

 

Sprickor och bortfall av material finns i fogar av klinkerbeklädnaden vid entréer.  

 

Märken från stående vatten samt avlagringar i ränndalen.  
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Bjerking AB 

 

Blåsbildning under takpapp finns i mindre omfattning.  

 

Rostgenomslag finns på brandmursbeslag på hus 24. Färgsläpp finns generellt 

på plåtbeslagning.   
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Bjerking AB 

 

Färgen på balkongtak har strukits tunt och plåten lyser igenom.  

 

Krönplåten har vikt sig och risk finns att fukt tränger sig under plåten. 

Krönbeslagning och takluckor uppfyller inte dagens krav avseende mått.  
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Bjerking AB 

 

Missfärgning och färgsläpp på nedre delen av en balkongskärm. 

 

Sprickor, bortfall av material samt rostiga kantlister finns vid källartrappor.  
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Bjerking AB 

 

 

Sprickor vid källartrappor har lagats med cementbruk med avvikande kulör. 

 

Färgen på räcken flagnar.  
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Bjerking AB 

ALLMÄNT 

 

 Förutsättningar Besiktningar med förslag till åtgärder har genomförts utifrån 

följande förutsättningar: 

 Antal elabonnemang. 

 När BRF eller bostadsrättsinnehavare skall göra ombyggnader 

eller renoveringar i sina lägenheter skall de beakta och följa de 

nya regler som gäller, i detta fall följa SS 436 40 00, 

Elinstallationsreglerna.  

Nya krav för att höja säkerheten hos människor, djur och 

egendom är till exempel: 

□ Att alla installationer skall vara jordade. 

□ Att uttag inom bostäder skall skyddas via jordfelsbrytare. 

□ Att uttag placerade inomhus och som kan förväntas mata 

flyttbart materiel skall skyddas via jordfelsbrytare. 

□ Att uttag placerade utomhus skall skyddas via 

jordfelsbrytare. 

□ Att byggnader skall potentialutjämnas. 

 

Prioriteringsgrad 

 Åtgärder indelas i prioriteringsgrader enligt följande:  

  0= Ingen åtgärd 

 1= Bör åtgärdas snarast 

 2= Bör åtgärdas inom kort (1-5 år) 

 3= Bör åtgärdas på sikt (5-10 år) 

 4= Bör åtgärdas på lång sikt (10-15 år) 

Prioriteringsgrad anges vid rubrik åtgärder. Åtgärder med senare 

prioriteringsgrad kan tidigareläggas p.g.a. samordningsvinster. 
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Bjerking AB 

INVÄNDIGA ELINSTALLATIONER 

 

 

Huvudledningar Utförande 

TN-C system från 1969 

Allmänna kommentarer 

 I nya anläggningar installeras TN-S-system (5-ledarsystem) 

för att separera noll och skyddsledare. Ett TN-S-system utförs 

för att minska förekomsten av vagabonderande strömmar och 

magnetfält. 

Kondition 

Generellt i bra kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Omdragning av samtliga kablar till 5-ledarsystem  (TN-S). 

   

Gruppledningar Utförande 

Ledningar är infällda i väggar och bjälklag. 

Allmänna kommentarer 

 I nya anläggningar skall samtliga installationer vara jordade. 

 Alla installationer skall föregås av jordfelsbrytare. Där Brf. 

utför utbyte/ service, skall man se till att få alla installationer 

enligt TN-S system(5-ledaresystem) och att detta ligger över 

sektionerade jordfelsbrytare. Allt detta för att minimera 

störningar. Man skall därför ha flera jordfelsbrytare monterade 

i sin anläggning. 

Kondition 

Mestadels i god kondition med undantag av torrsprucken 

isolering i kablar intill belysningsarmaturer. 

Förslag till åtgärder 

2 Samtliga kablar ersätts med nya enligt underhållsplan. 
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Bjerking AB 

Teleledningar Utförande  

Infälld installation från 1969 med vissa undantag där kablar är 

förlagda utvändigt i källarkorridorer. 

Kondition 

För sin ålder är anläggningen i bra kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Installation av överspänningsskydd för telefoni. 

2 Utbyte av teleledningar i samband med renovering av 

elanläggning. 

 

El-centraler Utförande  

Generellt utanpåliggande elcentraler i plåtkapsling. 

Allmänna kommentarer 

 I nya anläggningar skall samtliga uttag inom bostäder skyddas 

via jordfelsbrytare. 

 I nya anläggningar utförs centraler för TN-S-system. 

Kondition 

Elcentraler är i bra skick. 

Förslag till åtgärder 

2 Elcentraler bör ersättas av nya för att få 5-ledarsystem och 

jordfelsbrytare, se även underhållsplan. 

 

Vägguttag/ Utförande  

strömbrytare   Infällda ojordade vägguttag i lägenheter. 

Allmänna kommentarer 

 I nya anläggningar skall samtliga uttag inom bostäder vara 

jordade och skyddas via jordfelsbrytare. 

Kondition 

Vägguttag är gamla och slitna med risk för dålig kontakt och 

värmeutveckling. 

Förslag till åtgärder 

2 Vägguttag ersätts i hela fastigheten enligt underhållsplan. 
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Bjerking AB 

Belysning Utförande  

Delvis gammal belysning med ljuskällor typ T8 lysrör. 

Inom fastigheten har man ersatt glödlampor i stor utsträckning 

med lågenergilampor för att minska energiårgången. 

Kondition 

Belysningsarmaturer delvis ersatta. 

Förslag till åtgärder 

2 Byte av belysningsarmaturer enligt underhållsplan. 

0 Övergång till LED-ljuskällor är ett bättre miljöval då dessa ej 

innehåller kvicksilver. 

 

Teleutrustningar Utförande  

Utrustning för telefoni är från 1969 

Utrustning som tillkommit senare är: 

Kabel tv. 

Bredband. 

System för mätuppsamling elmätare. 

Kondition 

God kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Utbyte av teleledningar vid kommande elarbeten enligt 

underhålssplan. 
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Bjerking AB 

Trapphus Utförande  

Äldre belysningsarmaturer utrustade med lågenergilampor. 

Städuttag saknas.. 

Kondition 

God kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Komplettering av vägguttag i trapphus för att underlätta för 

lokalvårdare. 

 

 

Källare Utförande  

Befintlig belysning tänds idag via trappautomater eller 

strömbrytare. 

Kondition 

Normal 

Förslag till åtgärder 

2 Styrning av belysning kan med fördel styras av så kallad 

frånvarostyrning där man tänder och släcker med tryckknapp 

och närvarosensorer släcker efter inställd tid om närvaro ej 

detekterats ( glömt släcka ) 

 

 

Tvättstuga 1 Utförande  

Belysning av äldre snitt. 

Gamla elinstallationer.  

Kondition 

Normal kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Ny belysning installeras med så kallad frånvarodetektering. 

Befintliga elinstallationer ersätts med nya. 

Timeruttag för strykjärn monteras via jordfelsbrytare. 
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Bjerking AB 

Tvättstuga 2 Utförande  

Uttag för strykjärn består av från tagdosa hängande gummikabel 

och skarvuttag. 

Kondition 

God kondition. 

Förslag till åtgärder 

2 Skarvuttag ersätts med timeruttag via jordfelsbrytare. 

 

Cykelförråd 26B Utförande  

Kabel till närvarodetektor ej tillräckligt isolerad 

Kondition 

- 

Förslag till åtgärder 

1 Enkelisolerade ledare ersätts med kabel typ EKK . 

 

Gillestuga Utförande  

Lampsladd klamrad längs vägg till stereoanläggning. 

Kondition 

Ej fackmannamässigt utfört. 

Förslag till åtgärder 

1 Lampsladd ersätts med nytt fast installerat väggeluttag intill 

stereo. 
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Bjerking AB 

 

UTVÄNDIGA ELINSTALLATIONER 

 

Stolpbelysning Utförande  

Parkarmaturer på innergård är monterade på stolpe försedda 

med ljuskällor av typ metallhalogen. 

Belysning på parkering intill Petterslundsgatan är av äldre variant 

typ kvicksilver. 

Kondition 

Armaturer på innergård är i god kondition. 

Armaturer mot Petterslundsgatan är i dåligt skick med gulnade 

skyddskåpor. 

Förslag till åtgärder 

2 Belysningsarmaturer mot Petterslundsgatan bör bytas till 

energieffektivare typ exempelvis LED.  

En rekommendation är att använda sig av på marknaden 

väletablerat fabrikat /leverantör för att säkra garantier, 

reservdelar, ljusegenskaper och kvalitet.  

 

Entrébelysning Utförande  

Armaturer är försedda med lågenergilampor. 

Kondition 

God kondition 

Förslag till åtgärder 

0   LED ljuskällor med E27 sockel kan vara ett fullgott alternativ 

till lågenergilampan för att minimera användningen av 

kvicksilver samt  minska antal ljuskällebyten. 
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Bjerking AB 

Motorvärmare Utförande  

Parkeringsplatser :  

Motorvärmaruttag av modern typ med elektronisk timer och 

temperaturstyrning. 

Garageplatser: 

Motorvärmaruttag från 1969 utan temperaturstyrning. Vissa uttag 

är defekta.  

Allmänna kommentarer 

 I nyare anläggningar skall uttag placerade utomhus skyddas 

via jordfelsbrytare. 

 I äldre anläggningar skall utomhusplacerade uttag placeras på 

en höjd ej åtkomlig för barn eller vara låsta/spärrade. 

 Vid handhavandefel, då näst intill samtliga användare låter 

kabeln till bilen sitta kvar i uttaget samt att lock ej är stängda, 

är anläggningen att betrakta som en potentiell risk för att barn 

kan råka illa ut. 

Kondition 

De nya uttagen är i mycket god kondition men uttagen i garage är 

i dåligt skick. 

Förslag till åtgärder 

1 Motorvärmaruttagen i garage bör ersättas med nya försedda 

med elektronisk timer och temperaturstyrning samt 

jordfelsbrytare för att höja säkerheten och minska 

energiförbrukningen för uppvärmning av bilar. 
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Generellt Utförande  

Fastighetens elinstallationer är i generellt gott skick men på 

grund av dess ålder finns risk för att ledningars plastisolering är 

torrsprucken med nedsatt isoleringsförmåga.  

Detta kan ge en förhöjd risk för brand- och personskador. 

Kondition 

Normal 

Förslag till åtgärder 

2 En rekommendation är att ersätta samtliga elinstallationer 

inom byggnaden med undantag för nyare installationer som 

exempelvis motorvärmaruttag förutsatt att dessa är utförda för 

TN-S system inom angiven tid i bifogad underhållsplan. 

 

 

 

Bjerking AB 



BILAGA 3 

SID 1 (3)

Fålhagen 8:1, Uppsala Upprättad:

Brf Finn BYGG - Åtgärder enligt besiktningsutlåtande
Kostnader i tusental kronor, exklusive moms

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 1 2 3 4

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EXTERIÖR

Mark och grundläggning 

Ny asfaltbeläggning i samband med dränering 

och tilläggsisolering av grunden. 200

Spolning och filmning av dagvattenledningar 50

Ny dränering och fuktisolering av grundmurar 2 500

Rännor av betongplattor i mark vid balkonger 5

Stomme 

-

Fasader 

Renovering av fasader omfattande rengöring 

och avfärgning av fasader. 4 500

Nya insektsgaller vid uteluftsintag. Kostnad 

ingår i fasadrenovering. X

Lagning av fogar vid entréer. Kostnad ingår i 

fasadrenovering. X

Yttertak och avvattning 

Målning av plåt på krön och balkongtak 80

Målning av takfotsinklädnad. Kostnad ingår i 

fasadrenovering. X

Målning av hängrännor och stuprör 50

Fönster och fönsterdörrar 

- 

Portar/dörrar

Målning av ståldörrar 10

Balkonger och terrasser 

Byte av rostiga bultar till räckesinfästningar (X)

UNDERHÅLLSPLAN
Uppdrag nr: 13U22578

2013-07-05



BILAGA 3 

SID 2 (3)

Fålhagen 8:1, Uppsala Upprättad:

Brf Finn BYGG - Åtgärder enligt besiktningsutlåtande
Kostnader i tusental kronor, exklusive moms

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 1 2 3 4

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

UNDERHÅLLSPLAN
Uppdrag nr: 13U22578

2013-07-05

Renovering av skärmväggar mellan balkonger 

omfattande blästring av kanter, betonglagning 

av skadade partier samt målning av skärmar. 

Kostnad förutsätter att befintliga räcken ej 

demonteras. 1 100

Trappor och ramper

Renovering av betongtrappor samt målning och 

rostskyddsbehandling av räcken 80

INTERIÖR 

Källare 

Ytskiktsrenovering av källarutrymmen 200

Trapphus 

Ytskiktsrenovering av trapphus 400

Vindar 

-

Tvättstuga mm. 

Ytskiktsrenovering (golv, väggar och tak) 200

Byte av tvättmaskin 2 st 70 70 70

Byte av torktumlare 2 st 100 100

Byte av avfuktare 2 st 50

Byte av torkskåp 2 st 100

Våtrum 

Ytskiktsrenovering av våtrum i källare 200

MILJÖ

PCB-inventering 10

Analys av fix och fogavseende asbest 10



BILAGA 3 

SID 3 (3)

Fålhagen 8:1, Uppsala Upprättad:

Brf Finn BYGG - Åtgärder enligt besiktningsutlåtande
Kostnader i tusental kronor, exklusive moms

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 1 2 3 4

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

UNDERHÅLLSPLAN
Uppdrag nr: 13U22578

2013-07-05

ÖVRIGT 

Målning av träpanel vid sophus 10

SUMMA 25 170 0 5 810 0 200 130 0 2 750 0 0 810 100 0 0 170



BILAGA 4

SID 1 (1)

Fålhagen 8:1, Uppsala Upprättad:

Brf Finn EL - Åtgärder enligt besiktningsutlåtande
Kostnader i tusental kronor, exklusive moms

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 1 2 3 4

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INTERIÖR

Huvudledningar X

Gruppledningar X

Teleledningar X

Elcentraler X

Vägguttag / strömbrytare X

Belysning X

Teleutrustningar X

Trapphus 60

Källare X

Tvättstuga 1 16

Tvättstuga 2 16

Cykelförråd 26B 2

Gillestuga 2

Lägenheter inkl. övriga kostnader 1 100

Ljuskällebyte trapphus och korridorer. 12 12 12

EXTERIÖR

Stolpbelysning Petterslundsgatan 35

Entrébelysning 16

Motorvärmare 63

Ljuskällebyte+rengöring stolpbelysning 

innergård 5 5 5 5 5 5 5 5

Rengöring LED stolpor 1 1 1 1 1 1

Utbyte stolparmatur LED 25

X markerar att kostnaden ingår i 

totalrenovering 

SUMMA 4 18 0 1 166 0 152 0 6 12 6 0 31 0 5 12 5

2013-07-05

13U22578

UNDERHÅLLSPLAN
Uppdrag nr:



BILAGA 5

SID 1 (1)

Fålhagen 8:1, Uppsala Upprättad:

Brf Finn 
Kostnader i tusental kronor, exklusive moms

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 1 2

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-25 2026-27 2028-29 2030-31 2032-33

UTVÄNDIGT
Beskärning av växtlighet

Översyn av taket 

Rensning av hängrännor, stuprör och 

takbrunnar

INVÄNDIGT

Kontroll av vindsutrymmen med avseende på 

fuktproblematik och eventuella takläckage

3 4

Årligen återkommande åtgärder är ej 

kostnadsberäknade då de normalt 

ingår i fastighetsskötsel.

UNDERHÅLLSPLAN
Uppdrag nr: 13U22578

2013-07-05

Årligen återkommande åtgärder


