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INLEDNING 
 

 
 
Denna underhållsplan beskriver det nuvarande och kommande under-hållsbe-
hovet för brf Utlanda Höjd. Med planens hjälp kan områdets skick säkerställas 
genom rätt åtgärd i rätt tid och med därför avsatta medel. 
 
UPPDRAGET 
Undertecknad har fått i uppdrag att upprätta en underhållsplan för föreningen. Den 
beskriver det underhåll som behövs för att vidmakthålla områdets standard och kva-
litet. Redovisningen omfattar i första hand de närmaste tio åren. 
 
VAD ÄR EN UNDERHÅLLSPLAN? 
Föreningens främsta uppgift är att förvalta det område som den äger. Underhållspla-
nen är ett utmärkt hjälpmedel för detta. Den beskriver vad som behöver göras med 
egendomen, när det ska ske och vad det kostar.  

 
Syftet med planen är att: 
• Vara förberedd på kommande underhållskostnader. 
• Kunna jämna ut kostnaderna över en lång period. 
• Känna till årligt avsättningsbehov. 
• Skapa en riktig självkostnad över långa tidsperioder. 
• Kunna följa upp och vid behov omprioritera åtgärder. 
• Underlätta revisorernas bedömning om storleken på fonderade medel och avsätt-
ningar räcker till för att underhålla området. 
• Höja kreditvärdigheten. 
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Vem har nytta av underhållsplanen? 
• Styrelsen:  Arbetsredskap för den långsiktiga planeringen. 
• Förvaltaren:  Kom-ihåg-lista och mängdförteckning. 
• Ekonomen:  Analysmaterial för finansieringsstrategi. 
• Revisorn:  Avstämningsmaterial för kontroll av föreningens status. 
• Lägenhetsspekulanten:  Informationsmaterial om framtida underhållsåtgärder. 
• Kreditgivaren:  Underlag för kreditbedömning.  
 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Grunden för underhållsplanen utgörs av en besiktning. Denna skedde under augusti 
månad 2008. Iakttagelserna matades in i vårt fastighetssystem, med vars hjälp åt-
gärderna sorteras och prissätts. 
 
Med denna databas som grund arbetas en underhållsplan fram, som tar hänsyn till 
en rad parametrar, såsom prioriteringsgrunder, föreningens ekonomi och strategival. 
Den färdiga underhållsplanen provas därefter mot föreningens fond för periodiskt un-
derhåll (yttre fond). Därigenom kan rätt avsättningsnivå studeras och bestämmas. 
 
UPPDATERING 
För att hålla kostnadsnivån aktuell och med jämna intervall kunna stämma av under-
hållsarbetet bör planen uppdateras årligen. Då gås materialet igenom. Gjorda under-
hållsåtgärder bockas av, kommande åtgärder justeras och omprioriteras i vissa fall.  
 
Det nya underlaget beräknas sedan i en reviderad prislista. Med resultatet som grund 
görs en ny analys för att stämma av avsättningsbehovet. 
 
 
 
REJÄL BYGGKONSULT AB 
 

 
Magnus Klintenberg 
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OMRÅDET 
 

 
 
 

Bostadsrättsföreningen Utlanda Höjd äger fastigheten med adress Utlandagatan 10-
12 i Göteborg. 
 
Byggnaderna uppfördes 2008. 
 
Antalet huskroppar är två stycken. Byggnaderna är utförda som punkthus med åtta 
våningar. 
 
Fasaderna är putsade. Taket är belagt med betongpannor. 
 
Antalet lägenheter är 33 st med en sammanlagd yta av 3.250 m2. 
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BESIKTNINGSRAPPORT 
 

 
 
En sammanfattning av de iakttagelser som ligger till grund för underhållsplanen. Den 
kompletta versionen i databasformat följer efter denna rapport. 
 
FASADER 
Byggnadernas ytterväggar skyddas av ett tunnputssystem som består av ett isoler-
skikt av frigolit, armeringsväv av glasfiberväv, samt längst ut ett putsskikt som spru-
tas på fasaden. Tjockleken är cirka en centimeter på putsskiktet, därav namnet tunn-
puts. Putsbruket är infärgat med fasadens färdiga kulör. Fasadytorna är släta och 
snygga. De visar inga tecken på missfärgningar. Inga isolerskivskarvar kan synas. 
De faror som främst förknippas med denna typ av fasadsystem är kondensbildning i 
väggkonstruktionen, vilket leder till mögel- och fuktskador, samt att isolerskivorna 
! skjuter rygg !  i skarvarna till följd av temperaturrörelser.  
 
Vad gäller faran för kondensbildning bör den vara eliminerad i och med den luftspalt 
som ska finnas i väggsystemet. Vad gäller isolerskivornas formbeständighet vid tem-
peraturrörelser får vi förutsätta att materialtekniken utvecklats under de åtminstone 
25 år som systemet funnits, så att detta problem eliminerats. Så antas i denna plan, 
varför livslängden på fasaden sätts till trettio år. 
 
Under den tiden är det rimligt att anta regelbundna fasadtvättar samt åtminstone en 
målning. Även om putsen är infärgad blir ytan med tiden missfärgad och flammig. 
 
Takfoten är putsad i samma material frånsett de takstolstassar av trä som sticker ut 
en bit och simsen på gavlarna där takets råspont syns från undersidan. Det innebär 
målning på hög höjd. Dock inte så ofta i och med det skyddade läget. Vart femtonde 
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år räcker. Vindskivorna är däremot intäckta med varmgalvad stålplåt, vilket inte be-
höver underhållas alls under sin bortemot 40-åriga livslängd. Mycket bra! 
 
Vad gäller plåtar för övrigt, såsom fönster-, sockel- o midjebleck, stuprör och häng-
rännor, är även de av samma varmgalvade utförande vilket är strålande ur under-
hållssynpunkt. De kan lämnas därhän under hela sin livslängd, vilket för blecken kan 
antas till fyrtio år medan rännor och rör klarar sig cirka 25 år. Skillnaden beroende på 
vattenbelastningen. 
 
Fönstren är av trä med utvändig täckning av pulverlackad aluminium. Även detta 
material för utsidan har visat sig stå mot tidens tand på ett utmärkt sätt. Något arbete 
att sköta dessa är inte behövligt. Den lackerade ytan är mycket beständig och räknas 
idag som ett bättre alternativ än eloxering. Fönstrens funktion, öppningsbarhet och 
täthet kommer att behöva skötas genom uppsmörjning och motionering vart femte år, 
samt byte tätningslister vart tjugonde. Fönstrens livslängd i sin helhet kan räknas till 
fyrtio år. 
 
Balkongerna består av räcke av aluminium samt plattor av betong. Fasaden inne på 
balkongen är klädd med träpanel som laserats. Räcken är precis som fönstren pul-
verlackade och lär inte behöva något underhåll. Plattorna är målade på undersida, 
vilket är bra eftersom det skyddar något mot betongens karbonatisering, vilket främst 
sker från undersidan. Denna målning behöver upprepas vart femtonde år för ett 
långvarigt skydd för betongen. Speciell skyddsfärg ska användas. Plattornas ovansi-
dor kan lämnas obehandlade än på ett långt tag, men låt säga om 15 till tjugo år, då 
betongen kan ha karbonatiserats,  bör de målas med ett tätskikt av epoxy för att inte 
fukt ska kunna nå armeringen i betongen, som då kan börja rosta och spränga sön-
der betongen. 
 
Fasadpanelen på balkongerna behöver målas vart 15:e år. 
 
Ståldörrarna till husens källarutrymmen är klädda med varmgalvad plåt som likt plåt-
detaljerna inte behöver underhållas. Dörrarnas livslängd kan räknas till trettio år. 
 
Husens entrépartier är också av stål. De är dock lackerad och i ett så utsatt läge att 
målningar kommer att behövas. Dock dröjer det ett längre tag innan fabrikslacke-
ringen ger sig, varefter platsmålning får ske betydligt tätare. 
 
YTTERTAK 
Yttertaket kännetecknas genomgående av material med hög beständighet och litet 
eller inget underhållsbehov. Takpannorna av betong, takskyddsanordningarna och 
plåtarna av varmgalvat stål och fönstren av aluminium gör att inget periodiskt under-
håll behöver ske överhuvudtaget under takens 40-åriga livslängd. Det rejäla takfallet 
bidrar också till problemfrihet i underhållshänseende. Det håller sig helt enkelt tätare 
än ett låglutande tak. 
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MARK 

 
 
Anläggningen kännetecknas även här av beständiga material med god livslängd. 
Granitkantstenen och murarna lär hålla i all evighet och smidesräckena och grindar 
behöver inte målas. Förnämligt. 
 
Markplattorna av betong står sig också länge. Vad man kan få räkna med är mindre 
punktinsatser då enstaka plattor satt sig eller kanske spruckit.  
 
Innergårdens markyta utgör tak till underliggande garage. Som sådant är det därför 
försett med ett tätskikt under markplattor och vegetation. Detta tätskikt behöver bytas 
någon gång under byggnadernas livslängd. Om det är bra gjort, vilket vi får förut-
sätta, ska en omläggning kunna vänta länge. 40 till 50 år är rimligt att anta. 
 
P-platsens asfaltering kan hålla i tjugo år innan det är så gropigt, skadat och slitet att 
en omläggning är aktuell. 
 
Vad gäller markanläggningens ve-
getation handlar det främst om gall-
ring, beskärning och eventuella ut-
bytena av enstaka plantor. Detta är 
lämpligare att lägga under det lö-
pande underhållet i form av träd-
gårdsskötsel. Några dylika aspekter 
noteras därför inte i underhållspla-
nen. 
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ALLMÄNNA UTRYMMEN 
TRAPPHUS 
 
De målade ytorna i trapphusen behöver erfa-
renhetsmässigt målas vart tjugonde år av sli-
tageskäl. Om målning behöver ske oftare är 
det oftare av estetiska skäl. Entréplanet är 
däremot offer för ett betydligt högre slitage. 
Här kan halva intervallet passa, det vill säga 
målning vart tionde år. 
 
Takens ljudabsorbenter kommer troligtvis att 
behöva bytas vart tjugonde år. I och med att 
de ska vara porösa för ljudets skull, blir de 
också känsliga för slag och stötar, vilket man 
vanligtvis kan se resultatet av efter tjugo år. 
 
Belysningar lever förhoppningsvis i trettio år. 
En liten brasklapp slängs in med tanke på se-
nare tids förnämliga funktion med tändnings-
automatik. Hur länge detta fungerar och kan 
underhållas är lite svårt att sia om, i och med 
att erfarenhetsvärden inte finns än. 
 
 
 
 

Lägenhetsdörrarna känns mycket gedigna. De 
är troligtvis av säkerhetstyp med ett inlagt skikt 
av stålplåt. Detta är även bra ur underhålls-
synpunkt eftersom dörrarna blir så hårda att 
de inte ger med sig vid slag och sparkar. Ytan 
av lackad fanerskiva kommer förslagsvis att 
fräschas upp i samband med övrig målning. 
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KÄLLARUTRYMMEN 
 
Gångar, förråd, teknikrum med mera har golv av obe-
handlad betong. Detta är mycket bra i och med att 
underhållsbehovet minimeras. Det enda som kanske 
städfunktionen önskar sig är dammbindning vart ti-
onde år. Väggarna målas om vart tjugonde år utom 
på de ställen där gångtrafik sker i större utsträckning. 
Där kan intervallet behöva kortas ner till fem år. Typ-
exempel är gångslussarna till garaget. 
 
 
 
PARKERINGSDÄCK 

 
Parkeringsdäckets golv utgör tak för nedersta källarplan med sina källarutrymmen. 
För att inte väta från bilarna ska gå vidare ner till våningen under, är golvet försett 
med tätskikt som sluttar mot långa rännor utan avrinning. Med den extrema vinter 
som vi nyligen genomlidit har det myckna vatten som bilarna dragit in, medfört över-
fulla rännor. Det är inte bra med tanke på den ökade belastning det utgör för tätskik-
tet. Risk för läckor finns. En noggrann rengöring, inspektion och översyn av rännorna 
läggs därför in i planen vartannat år för att förebygga skador. 
 
 
INSTALLATIONER 
EL 
 
Belysningar kan mestadels sättas till en 
prognosticerad livslängd om trettio år. I 
och med att underhållsplanen ska vara ett 
arbetsredskap som uppdateras fortlö-
pande genom åren lär eventuella avvikel-
ser från prognos ersättas med mer exakta 
bedömningar i takt med att utrustningen 
används och slits. 
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Porttelefon med central bedöms ha en livslängd på max 20 år. Anledningen till byte 
är då oftare av moderniseringsskäl än bristande funktion. 
 
VÄRME 

 
Fastigheten är försedd med fjärrvärme. De mer kostsamma komponenter som förslits 
och behöver bytas efterhand, är pumpar, motorventiler och styrutrustning. Se be-
dömningar i den databaserade besiktningsrapporten. 
 
Radiatorernas termostatventiler har en livslängd om max 20 år. Efter den tid har de 
ingen reglerande verkan längre, utan får bytas ut. 
 
 
VATTEN OCH AVLOPP 
Anläggningens ventiler i allt från minsta ballofixventil i badrum upp till stora stamven-
tiler har en maximal livslängd på fyrtio år. Efter den tiden har de kärvat ihop eller 
börjat läcka, varför byte måste ske. 
 
Avloppsrören håller vanligtvis lika länge, varefter de får bytas ut eller relinas, vilket 
blir mer och mer vanligt inom underhållstekniken. 
 
VENTILATION 
Anläggningen är försedd med mekanisk 
frånluftsventilation, vilket innebär att luft 
kommer in i huset via ventiler i fasaden 
och sugs ut med hjälp av fläktar. De 
stora fläktaggregaten behöver bytas eller 
renoveras efter en längre tids använd-
ning. Ofta mer än femton till tjugo år. De 
olika aggregaten har bedömts individuellt 
och noterats i den databaserades besikt-
ningsrapporten. 
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Den lagstadgade ventilationskontrollen OVK ska ske vart sjätte år för denna typ av 
anläggning, vilket här innebär år 2014. 
 
HISSAR 
De underhållsåtgärder som i första hand noteras med intervall om trettio år eller mer 
är byte av hissmaskin, apparatställ, hissdörrar och korginredning, medan byte tryck-
knappar, golvbeläggningar, linor, kontakter och drivskivor sker betydligt oftare. Se 
datarapport. 
 
SAMMANFATTNING 
Byggnaderna är i mycket bra skick. Med hjälp av denna underhållsplan kan fastig-
hetens goda bestånd säkerställas. 
 
 
 
REJÄL BYGGKONSULT AB 
 

 
 
Magnus Klintenberg 
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2 010 

2010
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Översyn takpannor 20 000 
Översyn rännor i garage 10 000 

SUMMA: 35 000 

2011
Oljning handledare i trapphus 5 000 

55 000 
SUMMA: 60 000 

UNDERHÅLLSPLAN brf Utlanda Höjd

OVK-besiktning nedre källare inkl rens kanaler
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2012
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Översyn takpannor 20 000 
Översyn rännor i garage 10 000 

SUMMA: 35 000 

2013
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Lagning fasadputs enstaka skador 25 000 
Justering o smörjning fönster 25 000 
Justering smidesstaket entrésida 10 000 

SUMMA: 65 000 

2014
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Översyn takpannor 20 000 
Översyn rännor i garage 10 000 

55 000 
80 000 

SUMMA: 170 000 

2015
Oljning handledare i trapphus 5 000 

SUMMA: 5 000 

2016
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Målning entréparti av stål 3 000 
Målning skärmtaksstomme av stål 10 000 
Översyn takpannor 20 000 
Översyn rännor i garage 10 000 

SUMMA: 48 000 

2017
Oljning handledare i trapphus 5 000 
OVK-besiktning nedre källare inkl rens 
kanaler 55 000 

SUMMA: 60 000 

OVK-besiktning nedre källare inkl rens kanaler
OVK-besiktning mek frånluftssystem inkl rens kanaler
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2018
Oljning handledare i trapphus 5 000 
Lagning fasadputs enstaka skador 25 000 
Målning träpanel på balkonger 15 000 
Målning sims och tassar 55 000 
Justering o smörjning fönster 25 000 
Översyn takpannor 20 000 

55 000 
Justering smidesstaket entrésida 10 000 
Linjemålning P-platser 5 000 
Översyn rännor i garage 10 000 

SUMMA: 225 000 

2019
Oljning handledare i trapphus 5 000 

45 000 
10 000 

Målning tak o dörr till bastuavdeln 5 000 
Översyn elcentraler 10 000 
Byte golvmatta i hisskorg 5 000 
Målning dörrar i källare 15 000 
Målning lokaler 80 000 
Målning entréplan trapphus 20 000 
Lackning o målning dörrar i trapphus 70 000 

3 000 
3 000 

SUMMA: 271 000 

PROGNOS
2020 170 000 
2021 20 000 
2022 35 000 
2023 145 000 
2024 35 000 
2025 5 000 
2026 185 000 
2027 5 000 
2028 3 465 000 
2029 60 000 

Byte cirkulationspump för markvärme garageramp
Byte motorventil för markvärme garageramp

Justering enstaka betongplattor och kantstöd

Byte bastuaggregat, panel, lavar o dörr till bastu
Byte belysningar, duschblandare i bastuavdelning
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AVSÄTTNING

Minsta rekommenderade avsättning är: per år

Nuvarande avsättning är: per år

200 000 kr       

66 000 kr         

‐1 500 000 kr 

‐1 000 000 kr 

‐500 000 kr 

‐ kr 

500 000 kr 

1 000 000 kr 

1 500 000 kr 

2 000 000 kr 

2 500 000 kr 

‐4 000 000 kr 

‐3 500 000 kr 

‐3 000 000 kr 

‐2 500 000 kr 

‐2 000 000 kr 

‐1 500 000 kr 

‐1 000 000 kr 

‐500 000 kr 

‐ kr 

500 000 kr 

För liten avsättning. Ger underskott för flera år.

Målning fasader och balkonger
Målning trapphus, källare o garage
Byte takabsorbenter
Byte smidesstaket
Byte termostatventiler
Injustering värmeanläggning
Byte dörrstängare o port
Omläggning asfalt
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BESIKTNINGSRAPPORT
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FASADER
Målning entréparti av stål 16 5 8 4 m2 500 2 700 
Byte entréparti av stål 38 30 8 4 m2 8 000 43 200 
Målning skärmtaksstomme av stål 16 5 8 2 st 4 000 10 800 
Målning fasadputs 28 20 8 2359 m2 375 1 194 244 
Lagning fasadputs enstaka skador 13 5 8 20 tkr 1 000 27 000 
Byte fönster trä med alumiumbeklädd 
utsida 48 40 8 193 st 10 000 2 605 500 
Byte små fönster trä med 
alumiumbeklädd utsida 48 40 8 24 st 7 000 226 800 
Byte fönsterdörrar av trä med 
alumiumbeklädd utsida 48 40 8 17 st 12 000 275 400 
Byte dubbla fönsterdörrar av trä med 
alumiumbeklädd utsida 48 40 8 15 st 14 000 283 500 
Byte fönsterbleck av aluzinkplåt 48 40 8 295 m1 250 99 563 
Byte stuprör av aluzinkplåt 48 40 8 109 m1 275 40 466 
Målning undersida balkongplattor 28 20 8 108 m2 175 25 515 
Målning översida balkongplattor 28 20 8 108 m2 150 21 870 
Målning träpanel på balkonger 18 10 8 75 m2 125 12 656 
Byte balkongräcke av aluminium 48 40 8 164 m1 2 225 492 615 
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Byte franska balkonger av aluminium 48 40 8 16 st 3 600 77 760 
Byte belysning på balkonger 38 30 8 17 st 875 20 081 
Byte vägguttag på balkonger 38 30 8 17 st 225 5 164 
Byte entrébelysning 38 30 8 3 st 825 3 341 
Målning takfot av trä 18 10 8 70 m1 340 32 130 
Målning spetsar på takfotstassar 18 10 8 12 tkr 1 000 16 200 
Justering o smörjning fönster 13 5 8 20 tkr 1 000 27 000 
Byte belysning vägg garageramp 38 30 8 2 st 875 2 363 

YTTERTAK
Byte hängrännor av aluzinkplåt 48 40 8 136 m1 275 50 490 
Byte takpannor, underlagspapp o läkt 48 40 8 550 m2 1 235 916 988 
Byte taksäkerhet 48 40 8 1050 m2 220 311 850 
Byte plåtbeslagning på kupor, 
vindskivor, huvar, stor omfattning 48 40 8 500 m2 1 350 911 250 
Byte fönster trä med alumiumbeklädd 
utsida 48 40 8 26 st 10 000 351 000 
Byte fönsterdörrar av trä med 
alumiumbeklädd utsida 48 40 8 6 st 12 000 97 200 
Byte fönsterbleck av aluzinkplåt 48 40 8 44 m1 250 14 850 
Ställning för byte tak (räknas per m2 
fasadyta) 48 40 8 3400 m2 195 895 050 
Översyn takpannor 10 2 8 15 tkr 1 000 20 250 

MARK
Byte betongplattor 38 30 8 180 m2 890 216 270 
Justering enstaka betongplattor 18 10 8 20 tkr 1 000 27 000 
Justering enstaka kantstöd av granit 18 10 8 20 tkr 1 000 27 000 
Byte smidesstaket varmgalvat 28 20 8 56 m1 865 65 394 
Enstaka justering smidesstaket 
varmgalvat 13 5 8 8 tkr 1 000 10 800 
Omläggning asfalt 28 20 8 250 m2 170 57 375 
Linjemålning P-platser 18 10 8 9 st 500 6 075 
Byte belysningspollare 38 30 8 7 st 3 500 33 075 
Byte tätskikt över mellangård 38 30 8 265 m2 4 475 1 600 931 
Byte al-räcke mellangård 38 30 8 36 m1 2 225 108 135 

ALLMÄNNA UTRYMMEN

TRAPPHUS
Helmålning väggar och tak (räknas per 
vån plan) 28 20 8 11 st 6 800 100 980 
Helmålning väggar och tak entréplan 18 10 8 2 st 6 800 18 360 
Lackning lägenhetsdörrar 18 10 8 33 st 800 35 640 
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Målning förrådsdörrar 18 10 8 33 st 800 35 640 
Byte förrådsdörrar 48 40 8 33 st 9 000 400 950 
Byte takabsorbenter 28 20 8 300 m2 178 72 090 
Byte belysningar 38 30 8 45 st 900 54 675 
Slipning cementmosaik 38 30 8 300 m2 525 212 625 
Oljning handledare i trapphus 10 1 8 4 tkr 1 000 5 400 
Byte rökluckor i trapphus 23 15 8 2 st 7 000 18 900 

KÄLLARUTRYMMEN

Målning väggar (räknas per m2 golvyta) 28 20 8 425 m2 175 100 406 
Byte belysningar 48 40 8 40 st 900 48 600 
Byte ståldörr 48 40 8 8 st 10 000 108 000 
Målning ståldörr 18 10 8 8 st 800 8 640 
Byte trädörr 38 30 8 7 st 8 000 75 600 
Målning trädörr 18 10 8 7 st 800 7 560 

GARAGE
Målning väggar o tak (räknas per m2 
golvyta) 28 20 8 850 m2 175 200 813 
Byte tätskikt och beläggning 38 30 8 850 m2 1 800 2 065 500 
Byte belysningar 38 30 8 50 st 900 60 750 
Byte port 28 20 8 10 m2 4 200 56 700 
Översyn rännor i garage 10 2 8 8 tkr 1 000 10 800 

SAMLINGSLOKAL, 
FÖRENINGSLOKAL, HOBBY
Målning väggar (räknas per m2 golvyta) 18 10 8 310 m2 175 73 238 
Byte belysningar 38 30 8 30 st 900 36 450 
Byte trädörr 28 20 8 4 st 8 000 43 200 
Målning trädörr 18 10 8 4 st 800 4 320 
Byte takabsorbenter 28 20 8 150 m2 178 36 045 

BASTU
Byte bastuaggregat 18 20 8 1 st 4 500 6 075 
Byte panel i bastu inkl lavar o dörr 18 20 8 1 st 28 000 37 800 
Byte belysningar 18 20 8 6 st 900 7 290 
Byte duschblandare 18 20 8 2 st 1 200 3 240 
Målning tak 18 20 8 20 m2 95 2 565 
Byte klinker, kakel och tätskikt (räknat 
per m2 golvyta) 48 40 8 12 m2 675 10 935 
Byte trädörr 28 20 8 1 st 8 000 10 800 
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A´-pris Summa
Målning trädörr 18 10 8 1 st 800 1 080 

DÖRRAR
Byte dörrstängare allm utrymmen 28 20 8 20 st 2 300 62 100 

INSTALLATIONER

VÄRME
Byte cirkulationspump för markvärme 
garageramp 18 10 8 1 st 1 850 2 498 
Byte motorventil för markvärme 
garageramp 18 10 8 1 st 2 450 3 308 
Byte styrning för markvärme 
garageramp 28 20 8 1 st 3 200 4 320 

Byte cirkulationspump för radiatorvärme 28 20 8 2 st 11 500 31 050 
Byte cirkulationspump för VVC 28 20 8 1 st 7 000 9 450 
Byte motorventiler för reglering 
värmekrets 28 20 8 3 st 3 200 12 960 
Byte termostatventiler på radiatorer 28 20 8 250 st 600 202 500 
Injustering värmeanläggning 28 20 8 33 tkr 1 000 44 550 

VENT
Byte fläktaggregat till garage 38 30 8 1 st 150 000 202 500 
Byte kanalfläkt i undercentral 38 30 8 1 st 2 500 3 375 
OVK-besiktning mek frånluftssystem 
inkl rens kanaler 14 6 8 60 tkr 1 000 81 000 
OVK-besiktning mek till- o 
frånluftssystem (nedre källare) inkl rens 
kanaler 11 3 8 40 tkr 1 000 54 000 
Byte köksfläktar 28 20 8 33 st 2 000 89 100 
Byte takfläktar 28 20 8 6 st 4 000 32 400 
Byte Luftaggregat LA1 till källare nedre 
plan 180 l/s 28 20 8 1 st 180 000 243 000 

HISS
Byte golvmatta i hisskorg 18 10 8 4 m2 1 000 5 400 
Byte korginredning 38 30 8 2 st 40 000 108 000 
Byte tryckknappar 28 20 8 11 st 1 800 26 730 
Byte tryckknappstablåer i hisskorg 28 20 8 2 2 500 6 750 
Byte hissmaskin 38 30 8 2 300 000 810 000 
Byte apparatställ inkl styrning 38 30 8 2 225 000 607 500 
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SOPSUG
Byte sopsugsaggregat 38 30 8 1 st 245 000 330 750 

TELE
Byte porttelefon inkl central 28 20 8 2 st 27 000 72 900 

EL
Översyn centralutrustning 18 10 8 8 tkr 1 000 10 800 

LÅSSYSTEM
Byte lås allm utrymmen o lgh 38 30 8 60 st 1 200 97 200 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Underhållsplanen baseras på dagens kostnadsnivå och penningvärde.

Planen startar 2010-01-01.

Underhållsplanen omfattar: Markanläggning
Byggnadernas yttre skal med fasader och tak
Gemensamma utrymmen
Installationer

Lägenheternas inre underhåll ombesörjs av lägenhetsinnehavaren.
Tekniska installationer fram till och in i respektive lägenhet ska dock ingå.

Priserna i planen är inklusive moms och 8 % byggherrekostnader.

Priserna är ungefärliga och skall ses som en vägledning.

För att hålla kostnadsnivån aktuell och med jämna intervall kunna stämma av underhållsarbetet,
gör man skäl i att årligen uppdatera planen.

En del underhållsåtgärder kan vara subventionerade. Hänsyn har inte tagits till detta eftersom
reglerna ständigt ändras. Glöm inte att kontrollera hur fallet är inför alla åtgärder av större art.

BUDGETARBETET
I samband med budgetarbetet varje år görs en bedömning hur kommande underhåll ska finansieras
 om pengarna i fonden inte räcker till. Avsättningsnivån utöver den nivå som rekommenderas styrs
då av omständigheter som avgör om man ska spara eller låna till kommande åtgärder.
Faktorer som spelar in är exempelvis:

Låneregler för ombyggnad och reparation.
Inflationsläget.
Ränteläget.
Kostnadsutveckling arbetskraft och material.
Styrelsens strategi avseende avgiftshöjningar. Enstaka kraftigare höjningar eller en
gradvis och jämn upptrappning.

REJÄL BYGGKONSULT AB

Magnus Klintenberg


