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Sammanfattning 
 
Rapporten innefattar ett förslag till Riksbyggen på en mer lättförstålig underhållsplan, 
manual till datorprogrammet Summarum, samt några övriga arbeten som relaterar till 
underhållsarbetet. Tillvägagångssättet för att utforma underhållsplan och manualen har 
varit genom intervjuer, med berörda parter, som sedan analyserats. Resultaten visas i 
bifogade bilagor, bilaga 2 (underhållsplan) och bilaga 3 (manual). Genom intervjuerna 
har det framgått att man tyckt att underhållsplanen varit rörig och saknat viss information. 
För att avhjälpa problemet har det endast behövts små justeringar då den befintliga 
underhållsplanens innehåll var god. Det största problemet ligger inte i underhållsplanen 
utan svikande kunskap i användandet av den.  
 

Abstract 
 
This report contains a proposal to Riksbyggen on a more simplified maintenance plan, a 
manual to the computer program Summarum and some other changes relating to the 
maintenance plan. The approach to designing the maintenance plan and the manual was 
trough interviews with affected parties, which was then analyzed. The result is shown in 
the attachments, enclosure 2(maintenance plan) and enclosure 3(manual). We have 
trough the interviews realized that the affected parties thought the maintenance plan was 
hard to understand, with some information missing. To fix this problem we only had to 
do some small changes to the maintenance plan, as we realized there was more of a 
problem in the customer’s knowledge in maintenance.     
 
 
 
 



 
1. Inledning ......................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund................................................................................................................... 2 
1.2 Mål ............................................................................................................................ 2 
1.3 Metod ........................................................................................................................ 2 
1.4 Avgränsningar........................................................................................................... 2 

2. Definitioner och begrepp ................................................................................................ 3 
3. Allmänt om underhållsarbete.......................................................................................... 4 

3.1 Underhållsplan .......................................................................................................... 4 
3.2 Rapportering och uppföljning ................................................................................... 5 

4. Riksbyggens organisation ............................................................................................... 6 
5. Beskrivning av Riksbyggens nuvarande underhållsarbete ............................................. 7 

5.1 Allmänt om underhållsarbetet................................................................................... 7 
5.2 Underhållsplan .......................................................................................................... 7 
5.3 Summarum................................................................................................................ 8 

6. Effektivisering av underhållsarbete ................................................................................ 9 
6.1 Utformning av ny underhållsplan ............................................................................. 9 

6.1.1 Våra åsikter ........................................................................................................ 9 
6.1.2 Energibesparing ............................................................................................... 11 
6.1.3 Prioritering ....................................................................................................... 11 
6.1.4 Flikar ................................................................................................................ 12 
6.1.5 Besiktningsrapport ........................................................................................... 14 
6.1.6 Åtgärdsplanering ett år..................................................................................... 15 
6.1.7 Underhållsplan per byggdel 10 år .................................................................... 17 

6.2 Utformning av manual till Summarum................................................................... 18 
6.3 Övriga underhållsarbeten ........................................................................................ 18 

7. Resultat ......................................................................................................................... 19 
8. Avslutande analys och diskussion ................................................................................ 19 
Källförteckning ................................................................................................................. 21 
Bildförteckning ................................................................................................................. 21 
Bilageförteckning.............................................................................................................. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Riksbyggen har fått en del klagomål från deras kunder att underhållsplanen kan uppfattas 
som rörig och svårförstålig. Man anser även att många anställda saknar kunskap i 
datorprogrammet Summarum, som Riksbyggen använder för att skapa delar av 
underhållsplanen. Riksbyggen gav oss förslaget att som examensarbete förbättra 
underhållsplanen efter våra egna och kundens önskemål, samt att skapa en enkel Manual 
till Summarum enligt de anställdas önskemål.  

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att få fram en lättförståelig underhållsplan som innehåller den 
information kunden och vi anser viktigast. Vi ska även skapa en manual över programmet 
Summarum som enkelt beskriver hur man går tillväga för att få fram viss information. 

1.3 Metod 
För att kunna skapa en mer lättförstålig underhållsplan kommer vi utföra ett antal 
intervjuer med anställda och kunder hos Riksbyggen. I dessa intervjuer frågar vi anställda 
och kunder hos Riksbyggen om den befintliga underhållsplanen. Vi frågar också om det 
finns någon information som de i dagsläget saknar i underhållsplanen. Vi ska även samla 
information från relaterad litteratur för att själva kunna avgöra hur en bra underhållsplan 
ska vara uppbyggd. 
 
För att skapa en manual om viktiga funktioner i Summarum ska vi intervjua personal om 
deras kunskaper i Summarum, samt vad de tror kan vara aktuellt att ha med i en manual.  

1.4 Avgränsningar 
Eftersom vi gör examensarbetet för Riksbyggen, som tillhandahåller tjänster till 
bostadsrättsföreningar, så arbetar vi bara med det yttre underhållet. Med yttre underhåll 
menar vi eventuell mark, byggnadens skal och mediaförbrukningen (vatten, el och 
värme). Det inre underhållet står bostadsinnehavarna för.  
 
Vi avgränsar manualen till att innehålla viktiga funktioner för förvaltarna på Riksbyggen. 
Denna avgränsning använder vi på grund av tidsbrist då det skulle bli en otroligt stor 
manual om vi skulle ta hänsyn till alla anställda på Riksbyggen. 
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2. Definitioner och begrepp  
 
Underhåll:  Åtgärder för att vidmakthålla fastighetens skick, teknisk 

funktion och värde. 
 
Tillståndskontroll:   Kontroll av statusbedömning på underhållsobjekt. 
 
(Bejrum 1999)  
 
Besiktningsprotokoll: Dokument med samlad information angående 

underhållsobjekten. 
  
Underhållsplan:  Ett samlat dokument innehållande planerad strategi för att 

upprätthålla fastighetens ursprungliga status. 
 
Fastighetsstyrelse: Styrelse som består av boende i fastigheten. 

Fastighetsstyrelsen har till uppgift att administrera skötsel 
och underhåll.  

 
Underhållsobjekt:   Installation eller del av byggnad som kräver underhåll.  
 
(Spångberg  1990) 
 
Signifikanta objekt:  Objekt där fel markant påverkar hälsa, säkerhet, miljö eller 

nytta. åtgärdas.  
 
Ickesignifikanta objekt:  Objekt där fel får begränsade effekter på hälsa, säkerhet, 

miljö eller nytta.  
 
(Hellström, A. & Lind, H. 2006) 
 
Bostadsrättsförening:  Fastighet ägt av bostadsinnehavarna. 
 
Payofftid: Den tid det tar för en investering att betala tillbaka den 

ursprungliga investeringskostnaden. 
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3. Allmänt om underhållsarbete 
 
I detta avsnitt beskrivs hur underhållsarbetet bör utföras för att vara effektivt. 
 
Målet med underhållsarbete är att bevara fastigheternas värde, få en säker och god 
boendemiljö, samt att ha så låga kostnader som möjligt.  
(Spångberg, S 1990) 
 

3.1 Underhållsplan  
 
I en fastighet finns det en uppsjö av byggnadsdelar och installationer, eller som man 
kallar dem i dessa sammanhang underhållsobjekt. Alla underhållsobjekt skall fungera för 
att de som nyttjar fastigheten får en behaglig inom- och utomhusmiljö. När 
underhållsobjekt går sönder sänks standarden på ett begränsat område eller till och med 
hela fastigheten. För att detta inte skall hända gäller det att alla delar av fastigheten är i 
gott skick. (Ohlsson, A 1990)  
 
För att försäkra sig om att fastigheten är i gott skick utför tjänstemän en tillståndskontroll 
av fastighetens samtliga underhållsobjekt, samt gör en kvalificerad gissning på hur lång 
livslängd alla underhållsobjekt besitter. Tillståndskontrollen skall genoföras minst en 
gång per år i samband med att underhållsplanen skall genomgå en revision. Målet med 
tillståndskontrollen är att minimera antal haverier med följskador genom att upptäcka fel. 
I utredningar visar det sig att i de flesta fallen startar ett haveri som ett litet fel som inte 
har upptäckts. Det lilla felet har sedan vidareutvecklats till ett större fel som slutligen 
resulterat i en katastrof. Exempelvis kan ett läckage på en vattenledning i en liten skala 
som inte åtgärdas under en längre tid, ge upphov till stora mögelskador på isolering eller 
annat byggnadsmaterial (se figur 1). Även fel som inte skadar fastigheten på ett direkt 
sätt kan vara viktiga att åtgärda snabbt. Undersökningar visar att när färg i entréer och 
trapphus börjar flagna och försvinna blir människorna mer vårdslösa om sin närmiljö. 
Skadegörelse och klotter ökar, vilket gör att det kan vara ekonomiskt positivt för en 
förening att tidigarelägga en ommålning.   
(Spångberg, S 1990) 
 

 
Figur 1 mögelskada på vägg 
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Uppgifterna från tillståndskontrollen sammanställs sedan i en så kallad 
besiktningsrapport. Med besiktningsrapporten som underlag upprättas en underhållsplan. 
En underhållsplan är ett dokument innehållande alla underhållsobjekt med tillhörande 
information. Informationen som är intressant i underhållsarbetet är mängd, kostnad och 
årtal då man uppskattar utföra underhållet.  
 
Med hjälp av underhållsplanen kan sedan bostadsstyrelsen se vilka underhållsobjekt som 
man bör reparera eller byta ut. Detta underhåll på fastigheten görs i god tid innan den 
uppskattade livslängden uppnås så att det inte uppstår följskador eller driftstörningar. När 
man utför underhållet på detta sätt kallas det fackmässigt för förebyggande underhåll. 
Informationen i underhållsplanen är uppdelad på flera olika sätt så de har en god 
överblick på fastigheten.  
(Ohlsson, A 1990)  
 

3.2 Rapportering och uppföljning 
 
För att få ett effektivt underhållsarbete är det väsentligt att ta till vara på den erfarenhet 
som man erhåller genom arbetet. Detta gäller både det förebyggande underhållet och vid 
reparationer. För att underlätta vid framtida underhållsarbeten är det väsentligt att 
rapportera vilken sorts slitage det är, orsaker till varför felet uppstått, mått (löpmeter, 
kvadratmeter, styck eller liknande) och andra iakttagelser vid den dagliga driften. När 
man utför besiktningen är det väldigt viktigt att rapportera alla iakttagna slitage för att det 
skall åtgärdas innan det uppstår följskador. Tidsåtgången under ett underhållsarbete är 
också viktigt att rapportera. På så sätt vet man hur lång tid det bör ta nästa gång 
underhållet ska genomföras. All denna rapportering bör man inordna i ett 
arbetsorderssystem som används kontinuerligt. En uppföljning av all information som 
rapporterats är väsentlig för att arbetet ska gå framåt. Detta gör att man har bra koll på 
hur man ska agera i framtiden med hänsyn på underhållsarbetet.  
(Ohlsson, A 1990) 
 
En viktig del för att uppnå ett effektivt underhåll är att informationsutbyte i projekt 
fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Att alla medarbetare i ett fastighetsföretag har 
tillgång till rätt information vid rätt tillfälle är alltså vitalt. Detta underlättas avsevärt av 
att använda sig av IT.  
(Berg 2007)   
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4. Riksbyggens organisation 
 
Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation med 
bostadsrättsföreningar och fackliga organisationer som största andelsägare. 
Bostadsrättsföreningarna är organiserade via 33 intresseföreningar. Dessa 
intresseföreningar äger nästan hälften av andelskapitalet. De flesta LO förbunden har 
andelar i Riksbyggen. De bostadsrättsföreningar som är med i en intresseförening får 
avkastning på sina investerade pengar när Riksbyggen går med vinst.  
 
Alla bostadsrättsföreningar har en styrelse som är framröstad av de boende på respektive 
förening. Denna styrelse har ansvaret för att föreningens fastigheter vidmakthåller sin 
ekonomiska status och fyller sin funktion. Styrelsen köper tjänster av Riksbyggen så som 
underhållsplan, förvaltning, byggherrefunktion och mycket annat. Detta görs frivilligt och 
man kan välja bort tjänster som man inte tycker sig behöva.  
 
Förvaltningen på Riksbyggen fungerar som en hjälp till bostadsrättsföreningarnas styrelse 
för att ha kontroll över sin fastighets status.  
 
När styrelsen sedan utifrån förvaltarnas konsultation eller på eget bevåg har bestämt sig 
för att utföra ett underhåll kontaktas oftast Riksbyggens byggadministrativa specialister. 
Dessa specialister fungerar som byggherrar under underhållsarbetet gentemot 
entreprenören som anlitas vid den aktuella händelsen. 
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5. Beskrivning av Riksbyggens nuvarande 
underhållsarbete 
 
I detta kapitel redovisas hur underhållsarbetet sköts i nuläget på Riksbyggen. Först 
kommer en del där det allmänna arbetet runt underhåll gestaltas. Därefter beskrivs hur 
deras underhållsplan är utformad och vad den innehåller. Sist i kapitlet beskrivs 
datorprogrammet de använder och hur det används. 

5.1 Allmänt om underhållsarbetet 
 
Det allra mesta arbetet med att upprätta underhållsplanen görs av förvaltarna på 
Riksbyggen. Det är förvaltarna som genomför tillståndskontrollen på fastigheterna och 
håller underhållsplanen uppdaterad. Det finns dock vissa delar av underhållsplanen de 
inte har ansvar för som till exempel priser, som hanteras av ekonomer. Förvaltarna har 
även den största kontakten med kunderna angående underhåll. De är med på 
bostadsrättsstyrelsernas möten och de tar emot felanmälningar då kunderna inte ”orkar” 
stå i telefonkö till supportenheten.  
 
Ett typiskt scenario vid felanmälan följer. En styrelsemedlem upptäcker själv eller får 
förklarat för sig av en bostadsrättshavare att ett fel uppstått. Styrelsemedlemmen ringer 
supportenheten men hamnar i telefonkö. Styrelsemedlemmen ringer då sin representant 
på förvaltningsenheten på Riksbyggen. Förvaltaren antecknar felet och kontaktar en 
entreprenör som får i uppgift att åtgärda felet. Felet åtgärdas av entreprenören och denna 
skickar en faktura till Riksbyggen. När månaden närmar sitt slut skickar Riksbyggen alla 
fakturor på åtgärdade fel som avhjälpts till styrelseordförande på bostadsrätten i fråga.  

5.2 Underhållsplan 
 
För att få en uppfattning av fastigheten finns först en kort beskrivning. Hur många 
lägenheter det finns, om det finns parkeringsplatser, när fastigheten är byggd och andra 
intressanta uppgifter.  
 
På grund av att underhållskostnaderna kan variera mycket från år till år, finns det en 
tioårsprognos i underhållsplanen som ger en inblick i framtida underhållsarbeten som kan 
behöva göras. I denna tioårsrapport gör en tjänsteman en sammanställning av beräknade 
utgifter och underhåll tio år fram i tiden. Man räknar även ut hur stora avsättningar 
föreningen bör göra till underhållet. Bostadsstyrelsen kan sedan räkna ut en mer precis 
summa av hur mycket som behöver avsättas. På detta sätt slipper man höja kostnaden för 
bostadsrättshavarna under de år man utför stora underhåll och sänka när man gör mindre. 
Bostadsrättshavarna kan då ha större kontroll på sin egen ekonomi.  
 
Efter detta kommer en trettioårsprognos med liknade upplägg som tioårsprognosen, och 
ger inblick i avsättningar och underhållskostnader trettio år fram i tiden. 
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För att få en mer detaljerad bild av vad som kommer att hända den närmaste framtiden, 
finns det en treårsprognos. Denna prognos är till för att visa de mest kritiska åtgärderna 
som behövs genomföras. Treårsprognosen skall göra det än lättare för bostadsstyrelsen att 
vara förberedda på att anlita entreprenörer för underhållet.  
 
Sist i pärmen kommer besiktningsrapporten där alla underhållsobjekt finns med. Denna är 
uppdelad i de olika byggnader fastigheten består av. På så vis ser man exakt var de olika 
underhållsobjekten är belägna. Besiktningsrapporten är ”evig” och visar underhållsobjekt 
som i vissa fall skall ses över först om femtio år.  
 
Underhållsplanens alla delar uppdateras varje år för att ge bostadsstyrelsen en 
återkoppling dels på vad som gjorts och dels ge den information angående vad man skall 
göra i framtiden. 
 
Sammanfattningsvis används underhållsplanen till att: 
 

• Planera framtida underhåll 
• Ge en överblick i framtida underhållskostnader 

5.3 Summarum 

Summarum är ett datorprogram framtaget av Repab som Riksbyggen använder för att 
upprätta underhållsplaner. I programmet finns alla underhåll inlagda och försedda med en 
kod. Koderna med tillhörande underhåll finns dokumenterade i boken ”Årskostnader 
2008”. Repab uppdaterar à priserna för varje år efter markandens prisförändringar.   

De anställda på Riksbyggen använder Summarum för att hålla underhållsplanerna 
uppdaterade. Detta görs kontinuerligt under året av flera anledningar. Dels genom att 
ändra årtalen på de underhåll som uppdagats under tillståndskontrollen. Vissa får ett 
tidigarelagt år och andra senarelagt år beroende på om de är skadade eller inte. Det är ett 
teoretiskt år underhållen blir tilldelade i besiktningsrapporten, i underhållsplanen, och ska 
bara ses som en riktlinje för att planera sitt underhållsarbete. Man mäter också in 
mängden på underhållet under tillståndskontrollen som sedan läggs in i Summarum. 
Förvaltarna tar även emot felanmälningar av föreningarna när det behövs ett akut 
underhåll. När dessa fel är åtgärdade ändrar Riksbyggens förvaltare årtalen för 
”föregående år” respektive ”nästa år” i besiktningsrapporten.  
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6. Effektivisering av underhållsarbete 
 
I detta kapitel redovisas vad som gjorts för att förbättra Riksbyggens underhållsarbete. 
Först kommer ett avsnitt där arbetet med underhållsplanen redovisas. Därefter redovisas 
hur manualen till datorprogrammet Summarum utformats. Sist kommer ett avsnitt som 
redovisar förändringar i övriga underhållsrutiner.  

6.1 Utformning av ny underhållsplan 
 
I detta avsnitt redovisas arbetet med underhållsplanen. Först kommer en redovisning på 
åsikter angående de ändringar kunder och anställda på Riskbyggen uppdagat. Här 
redovisas även egna iakttagelser angående underhållsplanen. Efter den inledande delen 
redovisas vad som ändrats i underhållsplanen, samt förklaringar till varför dessa 
genomförts.  
 
För att utarbeta en ny förbättrad underhållsplan används intervjuerna med kunder och 
anställda på Riksbyggen som underlag(se bilaga 1). Dessa idéer sammanställs och 
sorteras utifrån hur bra och rimliga vi anser dem vara. Det kommer även att utföras 
förändringar som anses goda utifrån egna åsikter. Det anses även viktigt att inte ta bort 
delar som insatta kunder finner nyttiga och informativa. 

6.1.1 Våra åsikter  
 
De allra flesta vi pratat med anser att underhållsplanen som helhet kan uppfattas rörig och 
avancerat. Detta tror vi är den viktigaste delen att arbeta med och vi kommer att lägga ner 
mycket tid för att få en välstrukturerad och tydlig underhållsplan som enkelt förklarar och 
beskriver innehållet. Vi kommer att uppdatera innehållsförteckningen i underhållsplanen, 
där vi mer ingående skriver vad flikarna innehåller. I intervjun med Cathrine 
Lejonheim(se bilaga 1), kan vi läsa att hon uppfattar det som att många kunder förstår 
information given i text lättare än siffror vilket är något vi kommer att tänka på. 
 
Vi kommer att arbeta med att göra besiktningsrapportens innehåll mer lättförståligt och 
orienterbart för läsaren. Detta innebär tydligare rubriker, enheter och åtgärder. Adresser 
och en enkel beskrivning av fastigheter ska finnas för att enklare förstå vilken del av en 
fastighet det rör sig om. Vi vill även införa någon typ av karta eller ritning som bilaga i 
underhållsplanen för att enklare kunna se byggnader som berörs. Detta finns att tillgå i 
vissa underhållsplaner, men då i varierande utföranden och kvalité.  
 
Vi ska undersöka om man kan införa garantitider på underhållobjekt i 
besiktningsrapporten. Vi ska även utforma en prioriteringslista över kommande 
underhåll. Denna ska kunna användas som underlag för styrelsen i hur man ska prioritera 
åtgärder.  
 
En kund utryckte att det skulle vara bra att någonstans i underhållsplanen kunna se 
föreningens tidigare årsavsättningar. I underhållsplanen finns redan information om hur 
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mycket pengar det finns i fonden. Dessutom anser vi att de personer som sitter i styrelsen 
ska vara så pass insatta i uppdraget att de vet hur mycket pengar de avsatt under de 
gångna åren. Utifrån detta tycker vi att det är en onödig information i underhållsplanen 
att ha med tidigare års avsättningar.  
 
Vi ska införa utredningar över nya typer av underhållsobjekt i underhållsplanen där vi 
anger kostnad, payofftid och en förklarande text. I dessa utredningar undersöks nya 
lösningar på underhållsobjekt som marknaden har att erbjuda. Detta kan t.ex. vara byte 
till fönster gjorda av ett nytt material eller som har en ny typ av utformning. En 
investering som kan innebära en minskning av energiåtgången och energikostnaderna. 
Dessa åtgärder utförs nödvändigtvis inte om utredningen visar på en längre payofftid än 
önskat, eller om föreningen inte har råd att genomföra föreslagna åtgärder just nu. 
Föreningen väntar då med genomförandet till dess underhållet ursprungligen var planerat 
eller när den ekonomiska situationen är bättre. Undersökningarna står kvar i 
underhållsplanen till dess att förslagen förkastas. 
 
En kund utryckte att de inplanerade åtgärderna i besiktningsrapporten löper över för lång 
tidsperiod, och att det är ointressant att veta ifall t.ex. en tvättbräda skall bytas år 2038. 
Detta vill vi inte ändra på utan istället försöka betona att underhållsplanen är ”evig”. Med 
”evig” menas att underhållsplanen hela tiden uppdateras och när nya installationer eller 
underhåll sker gör man ett beräknat antagande när dessa behöver ses över igen. 
Anledning till att underhåll är planerade över så lång tid är för att man ska kunna få en 
helhetsbild över hela fastigheten och alla tillhörande underhållsobjekt. Detta kan också 
relateras till den åsikt en kund haft över att det är onödigt att skriva exakta årtal i 
besiktningsrapporten när interiör i ett rum skall bytas ut. Kunden menar att man oftast 
renoverar hela rum samtidigt. Vi vill därför poängtera att dessa årtal endast är rimliga 
antaganden och ungefärliga rekommendationer till när underhållsobjekt bör ses över. 
Styrelsen bestämmer sedan helt själva när underhåll ska göras.  
 
Flera personer har kommit med förslaget att man skulle kunna göra en förenklad version 
av underhållsplanen till kunder. Vi anser dock att om representanter från Riksbyggen går 
igenom underhållsplanens olika delar med styrelsen, och om tydliga förklaringar finns till 
alla delar ska inte det behövas. Vi vill inte ta bort delar som insatta kunder anser 
användbara som vi nämnt innan.    
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Många enheter saknas i underhållsplanen. Se figur 2: 
 

 
Figur 2 Exempel på saknade enheter i en befintlig underhållsplan 

 
Detta anser vi vara viktigt att ordna då det kan vara både svårt och tidskrävande för en 
kund att undersöka om det rör sig om m², löpmeter, kkr(tusen kronor) eller annan enhet. 
 

6.1.2 Energibesparing 
 
År 2005 beslöt riksdagen att införa en lag om att byggnader skall energideklareras. De 
byggnader som innefattas i lagen är byggnader som har en golvarea större än 1000 m². 
Även byggnader som upplåter en del av byggnaden med nyttjanderätt ingår. Ett tredje 
kriterie för att innefattas i lagen är att om byggnaden använder energi för att påverka 
byggnadens inomhusmiljö. Lagen innebär att man undersöker hur mycket energi 
byggnaden använder och vilka delar av byggnaden som är mest energianvändande. Om 
dessa delar av byggnaden kan förbättras med hänsyn på energiprestanda skall det finnas 
ett förslag på hur detta skall genomföras.  
(Svenskt författningssamling 2006) 
 
Vi har då tänkt att vi skall ha med förslag på åtgärder som bidrar till en effektivare 
energianvändning i underhållsplanen. Vi kommer att använda oss av energideklarationen 
för att ta fram de aktuella åtgärderna. Sedan skall vi räkna på hur lönsamt det är (payoff-
tid) för just den valda fastigheten att genomföra åtgärden. På detta sätt kan vi påverka 
bostadsrättsstyrelserna genom att visa att det faktiskt lönar sig ekonomiskt att välja 
miljövänligare alternativ. Sedan är det dock upp till bostadsrättsstyrelsen att genomföra 
åtgärden eller inte.  
 

6.1.3 Prioritering 
 
Prioriteringen förs in i de tre ettårsprognoserna i fyra nivåer, där A är viktigast och D 
minst viktig. De införda undersökningarna inverkar inte på de prioriteringarna vi avser i 
denna del 
 
Vi delar först in alla underhållsobjekt i signifikanta objekt och ickesignifikanta objekt. 
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Fel på de signifikanta objekten medför en markant risk att användaren skadas, miljön 
påverkas negativt eller att framtida kostnader blir större om felet inte åtgärdas. Fel på de 
ickesignifikanta objekten medför således en begränsad effekt på användaren, miljön eller 
kostnader.  
 
Tak, värme och vatten är oftast de viktigaste objekten i en fastighet. Anledningen till att 
dessa tre objekt anses så viktiga är att om det uppstår fel på dem uppkommer, i de flesta 
fall, förödande följskador (se Figur 3). Det som anses viktigast är dock kopplat till vad 
det är för verksamhet som bedrivs i fastigheten. I vårt fall är det människor som bor i 
fastigheten och således är dessa tre objekt väldigt viktiga.  
(Hellström, A. & Lind, H. 2006) 
 

 
Figur 3 Vattenläckage i tak 

Efter indelningen i signifikativa objekt och ickesignifikativa objekt, undersöks objektets 
payofftid. Vi undersöker om man kan få en minskad energiåtgång och på så sätt få 
mindre utgifter. Vi undersöker denna minskade utgift gentemot investeringens storlek 
och kan på så sätt se hur lång tid det tar för investeringen att ”betala” tillbaka sig. Om 
objektet inte medför en minskad kostnad får den en lägre prioritering.  
 
Grovt sagt så kommer vår prioritering göras enligt tabell 1: 
 

 God payofftid Lång eller ingen 
payofftid 

Signifikant A B 
Ickesignifikant C D 

Tabell 1: Indelning i prioriteringsgraderna 
 
Akuta fel blir uppflyttade till prioritering A, då följskador föreligger. 

6.1.4 Flikar 
 
Underhållsplanen består av en pärm som i sin tur består av tolv flikar med all information 
om underhållsobjekten. 
 
Som vi tidigare nämnt har kunder uttryckt att de tycker underhållsplanen är rörig och 
svårförstålig. I den befintliga underhållsplanen finns det förklarande text i början av varje 
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flik. Dessa förklaringar har vi gjort tydligare där det funnits utrymme för misstolkningar. 
Vi har delat upp flik fem(underhållsplan 10 år) på fem andra flikar som innehöll liknande 
information. Vi har även flyttat om flikarna så de får en mer logisk följd(år ett, år två, år 
tre, tioårsprognos och trettioårsprognos). Det har även förekommit dubbla uppsättningar 
information i vissa flikar som vi har åtgärdat. Vi går dock inte in närmre på dessa 
ändringar då de är av mindre omfattning.  
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6.1.5 Besiktningsrapport 
 
En befintlig besiktningsrapport ser ut enligt figur 4:  
 

 
Figur 4 En befintlig besiktningsrapport 

 
 
 
I den uppdaterade besiktningsrapporten(se figur 5) har det framförallt fokuserats på att 
tydliggöra informationen istället för att införa mer, som vissa intervjupersoner 
föreslagit(se bilaga 1). Rubriker för förening och byggnader har förtydligats med en 
tjockare och större text. Rubriker för byggdelar har fått en gråskalig bakgrundsfärg, vilket 
ska göra det enklare att orientera sig. Vi har lagt till kolumnen ”Garantitid” som visar 
garantitider för åtgärdade underhåll. Garantitiderna i figur 5 stämmer inte överens med 
verkliga garantitider.  
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Figur 5 Förlag på ny utformning av besiktningsrapport 

6.1.6 Åtgärdsplanering ett år 
 
En befintlig ettårsprognos ser ut enligt figur 6:  
 

 
Figur 6 En befintlig ettårsprognos 

 
I förslaget på ny utformning av ettårsrapporten(enligt figur 7) har åtgärderna delats upp 
efter byggnader, för att enklare se vilka åtgärder som behövs göras på vilka hus. Precis 
som i besiktningsrapporten har det införts en gråskalig bakgrundsfärg över rubrikerna för 
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enklare orientering. Det har även införts en ny kolumn med rubriken ”Prioritering”. I 
denna kolumn är det tänkt att Riksbyggens experter ger sin åsikt till föreningarna över 
vilka underhåll som ska prioriteras och ges i prioriteringsskala från A-D, där A är 
viktigast(se tabell 1).  
 

 
Figur 7 Förlag på ny utformning av ettårsrapport 
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6.1.7 Underhållsplan per byggdel 10 år 
 
En befintlig tioårsprognos ser ut enligt figur 8:  
 

 
Figur 8 en befintlig tioårsprognos 

 
Det ansågs att det var svårt att få en överblick på kostnadena och de olika byggdelarna. 
Första tanken var att det skulle vara enklare att navigera sig om man delade av raderna 
med någon form av linje/färg. Detta gjordes genom att exportera filen från Summarum 
till Excel. I Excel fyllde vi i raderna med en grå kulör (Se figur 9).  
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Figur 9 Förslag till förbättrad tioårsprognos 

6.2 Utformning av manual till Summarum 
 
För att skapa manualen användes intervjuer av anställda som underlag. Tanken var att 
både ha med nyttiga funktioner som anställda efterfrågat, men också att manualen skulle 
fungera som en nybörjarguide. Manualen gjordes väldigt elementär, för att lätt kunna 
följas utan alltför stor kunskap om Summarum eller datorer i allmänhet.  

6.3 Övriga underhållsarbeten 

I intervjun med Katrine Lejonheim(se bilaga 1) har hon förklarat för oss att det skiljer sig 
från kund till kund hur de rapporterar genomförda och uppskjutna underhåll som gjorts 
under året. En mall har gjorts för att alla rapporter ska vara lättlästa för förvaltarna. 
Denna mall ska styrelsen fylla i och skicka till förvaltaren då alla åtgärder som görs under 
året inte nödvändigtvis går genom Riksbyggen(se bilaga 2).   
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7. Resultat 
 
Resultatet redovisas i bifogad underhållsplan(se bilaga 2) och manual(se bilaga3).  
 

8. Avslutande analys och diskussion 
 
Scenariot i kap 4.1 redovisas utifrån en intervju vi haft med en kund. Vi tycker att 
informationsutbytet är knapphändig utifrån det vi hört.  

Genom intervjuer med styrelsemedlemmar har vi märkt att de har svårt att förstå 
underhållsplanen. De efterfrågar dessutom en del information som faktiskt redan fanns i 
den befintliga underhållsplanen. Vi tycker det vore på sin plats att ha en obligatorisk 
genomgång/undervisning för alla styrelsemedlemmar om underhållsplanen. På detta sätt 
har alla fått informationen och kan föra den vidare när styrelsemedlemmar byts ut. Vissa 
kunder förstår heller inte riktigt att de årtal som finns i planen är ett rekommenderat år, 
man bör då även på genomgången/undervisningen klargöra att underhållsplanen är ett 
hjälpmedel och inte ett måste. Detta tror vi skulle främja både Riksbyggen och deras 
kunder för ett gynnsamt fortsatt samarbete. 

Som vi har nämnt innan tycker vi att den befintliga underhållsplanen är bra och 
lättförstålig. Dock har vi som framgår i arbetet upptäckt vissa saker som kan förbättras. 
Vi anser att de största befintliga felen ligger i layouten på rapporterna genererade från 
Summarum. De är som nämnt innan både röriga och svårförstådda, med otydliga enheter, 
typsnitt och placering av information. Detta tycker vi nu är förbättrat avsevärt i och med 
våra förändringar. Det ska även poängteras att de flesta av förändringarna i dokument 
från datorprogrammet Summarum har gjorts genom att exportera filerna till Excel, där vi 
sedan redigerat. Detta är inte ett snabbt och bra sätt att jobba på. Om Riksbyggen finner 
våra förändringar goda har det bestämts att de ger förslagen till Repab som i sin tur gör 
förändringarna i Summarum.  
 
Vårt arbete hos Riksbyggen flöt på väldigt bra genom de intervjuer som vi genomfört. 
Dessa gav oss mycket information som vi sedan kunde arbeta med. Dock gick det trögt i 
början av vårt examensarbete då vi inte hade någon handledare på skolan och då hade 
svårt att komma vidare i vårt arbete. När vi väl fick en handledare har denna varit 
tillgänglig och givit oss hjälp när det behövts. Detsamma gäller vår handledare på 
Riksbyggen.  
 
Det finns dessvärre vissa saker som inte gått så bra. Exempelvis hade vi tänkt oss att ha 
en flik där man kunde ha med åtgärder som skulle sänka föreningens miljöpåverkan 
samtidigt som det skulle medföra sänkta kostnader. Denna information finns förvisso 
redan i energideklarationen som har genomförts på Riksbyggen. Energideklarationen har 
tagits fram på grund av en lag från Riksdagen, till följd av att det bestämts att Sverige ska 
minska sina miljöfarliga utsläpp. Då detta är ett tvång att genomföra, tänkte vi att 
styrelserna inte skulle lägga ner så mycket energi på att lära sig energideklarationen. Det 
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har ju visat sig att de har haft svårt att lägga energi på underhållsplanen, så varför skulle 
det vara annorlunda med energideklarationen? Vår tanke var då att ha med de viktigaste 
delarna i underhållsplanen och fick medhåll från vår handledare. Dock fick vi aldrig 
någon information från avdelningen som gjort energideklarationen, vilket försvårade 
arbetet.  
Vi blev även lovade att få feedback på Summarum-manualen, vilket vi inte fick under 
arbetets gång. Detta försvårade arbetet att utforma manualen efter de anställdas behov. 
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Bilaga 1. Intervjuer  
 
För att ta reda på vad kunder och anställda anser om den underhållsplan Riksbyggen 
tillhandahåller har ett antal intervjuer genomförts. Följande frågor har ställts: 
 
Till kunder: 
 

1. Hur använder du informationen från underhållsplanen? 
2. Hur uppfattar du underhållsplanen från Riksbyggen? 
3. Har Riksbyggen förklarat de delar du anser svåra? 
4. Vad/på vilket sätt skulle du vilja förbättra underhållsplanen?  
5. Finns det några uppgifter du saknar i underhållsplanen? 
6. Övriga tankar om underhållsarbetet? 

Till anställda: 
 

1. Har du mycket kontakt med dina föreningar angående underhåll? 
2. Har du några åsikter på saker du skulle vilja ändra/lägga till i underhållsplan?  
3. Har du hört några klagomål på underhållsplanen från dina kunder? 

 



Den 29/10-2008 genomfördes ett möte med Anne Karlsson, som är styrelseordförande för 
fastigheterna i Norrköpingshus nr 16 i stadsdelen Eneby.  
 

 
1. Informationen från underhållsplanen underlättar att åskådliggöra stora 

underhållsarbeten och planera för dem i god tid. 
  

2. I allmänhet uppfattas underhållsplanen något rörig och svårförståelig. 
  

3. Ja, man ringer och frågar förvaltarna på Riksbyggen när det är något man inte förstår. 
 

4.   
 

• De inplanerade åtgärderna i besiktningsrapporten löper över för lång tidsperiod. 
Det är ointressant att veta ifall t.ex. en tvättbräda skall bytas år 2038 
 

• Det är onödigt att skriva exakta årtal i besiktningsrapporten när interiör i ett 
rum skall bytas ut då man oftast renoverar hela rum samtidigt. T.ex. tvättstugan 
där det står uppräknat vilket år man ska byta mangel, tvättmaskin, måla mm. 
Istället skulle man kunna skriva ett årtal då hela tvättrummet skall renoveras. 
 

• Specificera vissa åtgärder tydligare i besiktningsrapporten. T.ex. ”byte 
låssystem”, i vilket hus är det? I vilket rum? 
 

• Enheter på underhållen kan vara otydliga. 
 

• Åtgärder är planerade över för lång tid. T.ex. byte av tvättbräda år 2038 är 
ointressant.  
 

5. Nej informationen som finns är tillräcklig. 
 

6. Vissa åtgärder som är planerade är redan gjorda. Personen som skriver 
underhållsplanen borde ha bättre kontakt med styrelsen och vara uppdaterad över vilka 
åtgärder som är aktuella.  

 



Den 4/11-2008 genomfördes ett möte med Benny Andersson, som är styrelseordförande 
för en fastighet som använder Riksbyggen för att upprätta underhållsplan.  
 

 
1. Underhållsplanen används som uppslagsverk för att ungefärligt kunna se när 

underhållsarbeten behöver göras.  

 
2. Underhållsplanen är i helhet väldigt bra. Vissa delar i underhållsplanen kan vara svåra 

att förstå om man inte är byggare, då visst fackspråk används.  

 
3. När underhållsplanen skickades ut för första gången gick styrelsen igenom den 

tillsammans med en representant från Riksbyggen, man får även bra hjälp av anställda 
på Riksbyggen andra frågor uppkommer. 

 
4. Underhållsplanen är i helhet bra utförd. 

 
5. För att boende ska se att styrelsen faktiskt gör något, skulle det vara bra att ha med 

utredningar i underhållsplanen. Med utredningar menas de nya lösningar på 
underhållsobjekt som man har sett på utställningar under året. T.ex. gemensam el, nya 
sorters fönster eller vad det nu kan röra sig om. Dessa utreds för att se ifall de har en 
god payofftid eller inte. Om de inte har en omedelbar effekt skall de stå kvar och utredas 
igen vid ett senare tillfälle. Ifall de fortfarande inte anses som en god investering stryks 
de ur underhållsplanen. 
 

6. Det största felet med underhållsarbetet på Riksbyggen är återkoppling. När man har 
ringt till Riksbyggens felanmälan bör man få en återkoppling av Riksbyggen att 
entreprenören är beställd. Man bör även underrättas direkt när jobb är slutförda. Som 
det är nu får man en bunt i slutet på månaden med slutförda arbeten. Detta p.g.a. att det 
är fler i styrelsen som beställer jobb. Man ska inte behöva kontrollera utförda arbeten 
själv. 

 



Den 8/11-2008 genomfördes ett möte med Anders Jacobsson, som är styrelseledamot i en 
bostadsrättsförening som använder Riksbyggen för att upprätta underhållsplanen. 

 
1. Underhållsplanen används som budgetunderlag. De viktigaste posterna är de stora 

underhållen då man vill undvika att få dessa som överraskningar. 
 

2. Underhållsplanen upplevs som väldigt strukturerad. 
 

3. Styrelsen har tidigare gått igenom underhållsplanen tillsammans med Riksbyggen. 
 

4. Mer lättförstålig med bättre översikt då det oftast är lekmän i styrelsen, som inte alltid är 
insatt i byggbranschen. 

 
5.  

• Att någonstans i underhållsplanen kunna se tidigare års avsättningar 
 
• Någon sorts prioriteringslista över kommande underhåll, för att enklare kunna 

bedöma vilka underhåll som måste göras, vilka man kan avvakta med att 
åtgärda, etc. 

 
• Besiktningsmannen borde komplettera besiktningen med interjuver med boende, 

fastighetsskötare och styrelsemedlemmar.  
 
6. Det är viktigt att den på Riksbyggen som har hand om underhållsplanen ska ha god 

kännedom om fastigheten, d.v.s. att det är samma person som gör den varje år. Det går 
även att förbättra kommunikation med Riksbyggen för att få en mer korrekt 
underhållsplan. 

 
 
 

 
 
 



Den 5/11-2008 genomfördes ett möte med Cathrine Lejonheim, som arbetar som 
förvaltare och kundansvarig hos Riksbyggen.  
 

 
1. Ja underhållsplanen går man igenom med kunderna kontinuerligt.  

2.  
• Kunder skulle kunna få en förenklad version av underhållsplanen 
 
• Betona att underhållsplanen är ”evig”, då inte alla kunder förstår detta. 

 
• Utbilda styrelsen om underhållsplanens olika delar. 

  
• En förklarande text i besiktningsrapporten, mer specifikt vilket hus det rör 

sig om. 
 

• En förenklad besiktningsrapport över de närmsta fem åren.  
 

• Otydliga enheter i besiktningsrapporten. 
 

• Kan vara tydligare rubriker i besiktningsrapporten, då de kan vara svåra 
att urskilja.  

 
• Borde finnas med adress över vilket hus som berörs i 

besiktningsrapporten. 
 

• Ritningar/karta över fastighet som underhållsplanen berör som bilaga. 
 

• Kunderna borde få tillgång till en mall där de kan se hur fortsatt arbete 
fortskrider, från besiktningen till dess att de får den färdiga underhållsplanen. I 
denna mall ska det även stå hur lång tid det antas erfordras innan kunderna kan 
erhålla underhållsplanen, då detta är en återkommande fråga från kunderna. 

 
• Man skulle kunna skicka med en blankett till kunderna där de skriver ner vilka 

underhåll de utfört. Detta gör de kontinuerligt på samma sätt man använder en 
journal så att inga underhåll glöms bort. Man skriver även med de 
underhållsarbeten som man skjutit upp på grund av att underhållsobjekten inte 
varit så pass eftersatta att ett underhåll varit berättigat eller vad nu anledningen 
kan tänkas vara. På detta sätt slipper man att vissa kunder kommer med alla 
uppgifter nerskrivna på en post-it lapp till mötena.  

 
 

3.  
• Många kunder tycker att underhållsplanen är rörig. 

 
• Vissa kunder har uttryckt att det är enklare att förstå text jämfört med siffror. 

 



• Många kunder önskar att garantitider skall införas i underhållsplanen när 
underhåll har utförts. 



Bilaga 2, Underhållsplan 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1.             UPPDRAGET 
- Beskriver underhållsplanen funktion 
 

 
2.             UNDERHÅLLSPLAN-FÖRUTSÄTTNINGAR 

- Vad är en underhållsplan? 
- Vad är syftet med underhållsplanen? 
- Vem har nytta av underhållsplanen? 
- Hur upprättas underhållsplanen? 
- Förutsättningar  
- Hur och när uppdateras underhållsplanen? 
- Vilket ansvar har styrelsen? 
- Förklaringar 
 

 
3.             OBJEKTBESKRIVNING OCH BYGGNADSFÖRTECKNING 

- Beskriver föreningen 
- Fakta om byggnader som ingår i föreningen 
- Allmänt skick på fastighet och byggnadsdelar 
- Karta över området 
- Byggnadsförteckning 
- Förklaringar 
- Karta 

          
4.             ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 1 

- Planerade åtgärder 
- Mängd 
- Kostnader  
- Prioritering 

 
 

5.             ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 2 
- Planerade åtgärder 
- Mängd 
- Kostnader  
- Prioritering 

 
6.             ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 3 

- Planerade åtgärder 
- Mängd 
- Kostnader  
- Prioritering 

 
7.             UNDERHÅLLSPLAN 10 ÅR 

- Planerade underhåll över en tioårsperiod 
- Kostnad/År 

 
8.             UNDERHÅLLSPROGNOS 30 ÅR 

- Fondbehållning, kostnader och avsättningar över trettio år 



 
             
9.             BESIKTNINGSRAPPORT 

- Alla fastighetens inplanerade underhåll 
 

10. ENERGIBESPARING 
- Förslag på energibesparande åtgärder 

 
11. PROTOKOLL FRÅN UNDERHÅLLSBESIKTNING 
 

 
 

 



 
 
 

UNDERHÅLLSPLAN 

FÖR RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

ÅBYHUS NR 1 
 
 
 

UPPDRAGET 
 
Riksbyggen har fått föreningens uppdrag att upprätta och a´jourhålla en underhållsplan 
för föreningen.  
 
Planen beskriver det underhåll som erfordras för att vidmakthålla den ursprungliga 
standard och kvalitet som området hade vid nyproduktionen. Även viss standardhöjning 
kan läggas in i planen.  
 
Med planens hjälp kan områdets skick säkerställas för framtiden genom att rätt åtgärd 
utföres i rätt tid.  
 
Underhållsplanen är ”evig” men det redovisade underhållsbehovet omfattar främst de 
närmaste tio åren. Med ”evig” menas att underhållsarbetet aldrig tar slut. Utifrån detta 
måste således underhållsplanen uppdateras kontinuerligt för ”evig” framtid.  



 
 

FLIK 02 

Vad är en underhållsplan? 
 
En av styrelsens främsta uppgifter är att förvalta och underhålla de byggnader och den mark 
som föreningen äger. Att kunna planera det periodiska underhållet och i möjligaste mån 
förutse kommande underhållsbehov och kommande kostnader, samt förbereda finansiering 
av dessa kommande underhållsåtgärder är därför av största vikt.  
 
För att föreningens styrelse ska erhålla ett underlag till beslut om hur stora reservationer som 
måste göras för att finansiera det framtida underhållet måste det finnas en plan. I planen finns 
framtida underhåll som är kostnadsbedömda.  
 
Alla andra sätt att bedöma de framtida underhållskostnaderna blir baserade på mer eller 
mindre välgrundade antaganden som det bör vara vanskligt för en styrelse att ta ansvar för. 
 
Planeringen måste bestå dels av en teknisk beskrivning av underhållsbehovet, dels en 
ekonomisk planering för att föreningen ska ha erforderliga medel till hands när en 
underhållsåtgärd ska utföras.  
 
Underhållsplanen är ett hjälpmedel för detta. Den beskriver: 
 

• Vad som behöver göras 
• När det ska göras 
• Kostanden för det som ska göras 

 

Syftet med planen är att: 
 

• Vara förberedd på kommande underhållskostnader 
• Kunna jämna ut underhållskostnaderna över en lång period 
• Känna till det årliga avsättningsbehovet till föreningens underhållsfond 
• Skapa en rättvis boendekostnad över långs tidsperioder 
• Kunna följa upp och vid behov omprioritera ekonomiska situationen 
• Höja kreditvärdet 

 
 
 
 
 
 



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 föreningen status. 
• Kreditgivare Underlag för kreditbedömning 

 

Tillvägagångssätt vid upprättande av planen 
 
Grunden för denna underhållsplan utförs av en besiktning. Fastigheterna gicks då igenom, 
erforderliga åtgärder noterades, samt när de bör utföras och vilka underhållsintervaller som 
kan gälla. Även en inventering har gjorts för att om möjligt fastställa när tidigare 
underhållsåtgärder blivit utförda. Resultaten av detta kan läsas i sin helhet i den 
besiktningsrapport som återfinns i denna pärm. 
 
Med hjälp av ett dataprogram kan alla åtgärder prissättas och ett årligt avsättningsbehov för 
det framtida underhållet beräknas. Vidare kan föreningens nuvarande behållning på 
underhållsfonden läggas in i planen och fondens variation i framtiden erhålls. 
 
Underhållsplanen baseras på det kostnadsläge som gällde vid tidpunkten för planens 
upprättande, alternativt det kostnadsläge som gällde vid senaste revidering av 
underhållsplanen. 
 
Det genomsnittliga avsättningsbehovet till underhållsfonden beräknas genom att kostnaden 
för varje åtgärd divideras med livstiden (intervallet) som anges för åtgärden. De framräknade 
årskostnaderna för de enskilda åtgärderna summeras och utgör den rekommenderade 
avsättningen. 
 
Detta innebär att bara för att en underhållsåtgärd blivit utförd påverkas inte 
avsättningsbehovet till fonden utan man börjar spara till nästa utförandetillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Förutsättningar för underhållsplanen 

 
Underhållsplanen omfattar markanläggningen med bl.a. asfalterade gångar, körytor, 
planteringar, lekutrustningar. Byggnaderna redovisas med sitt yttre skal såsom fasader, 
fönster, tak m.m. Samt allmänna inre utrymmen för vilka föreningen ansvarar såsom 
trapphus, tvättstuga, källarutrymmen, gemensamhetslokaler m.m. Även installationer såsom 
vatten och avlopp, ventilation samt värme ingår i planen.  
 
Förhyrda lokaler, där hyresgästen enligt kontraktet svarar för det inre underhållet, finns inte 
medtagna i planen då detta underhåll inte drabbar fastighetsägaren.  
 
I vissa fall har även en standardförbättring lagts in i planen i samband med att en 
underhållsåtgärd behöver genomföras. Åtgärder av liknande karaktär vilka med fördel kan 
utföras samtidigt har lagts samman till åtgärdspaket (utföres vid samma tidpunkt). 
 
Beskrivna underhållsåtgärder är schabloniserade och överensstämmer inte alltid med det 
utförande som föreningen väljer. (exempelvis kan ett trapphus målas på många olika sätt med 
border, svampade partier o.dyl). 
 
Den kostnad som anges i underhållsplanen för utförande av underhållsåtgärder är inklusive 
mervärdeskatt. Kostanden baseras på att arbetet köps av entreprenör. Dessutom har 
ytterligare 10 % lagts på för att täcka en del av förenings byggherrekostnader. Vid 
omfattande underhållsarbeten räcker dock inte allmänhet dessa 10 %. 
 
En del underhållsåtgärder har lång periodicitet (exempelvis byte av vatten- och 
avloppsledningar). Det är inte rimligt att föreningen ska spara hela beloppet till dessa tunga 
investeringar utan normalt brukar denna typ av åtgärder till stor del finansieras med lån.  
 
I underhållsplanen har hänsyn tagits till detta på så sätt att endast 20 % av kostnaden för 
åtgärden tagits upp i planen och resterande 80 % förutsätts finansieras med lån. De 
underhållsåtgärder som är tänkta att finansieras på detta sätta har i besiktningsrapporten 
försetts med förtydligande text om detta.  
 

 
 

 



Uppdatering 
 
De kostnader för utförande av föreslagna åtgärder som är angivna i underhållsplanen är 
”aktuella” kostnader. Kostnaderna justeras årligen genom att en revideras åtgärdskatalog 
läses in i datorprogrammet.  
 
För att hålla kostnadsnivåer aktuella i föreningens underhållsplan och för att kunna stämma 
av underhållsarbetet, bör planen därför uppdateras årligen. 
 
Nya förutsättningar både tekniskt och ekonomiskt dyker ständigt upp vilket också är ett starkt 
vägande skäl till att årligen uppdatera underhållsplanen. 

Styrelsens ansvar 
 
Det är ytterst föreningens styrelse som är ansvarig för att ett relevant underhåll på 
föreningens egendom utföres, samt att avsättningen till föreningens underhållsfond görs med 
sådant belopp att pengar finns tillgångliga när underhållsåtgärder behövs utföras. 
 
Underhållsplanen är ett verktyg för styrelsen och en hjälp för att fatta de riktiga besluten.  
 

Förklaringar 
 
Under respektive flik i underhållsplanen finns en förklarande text som beskriver hur de olika 
rapporterna skall tydas. 
 
Vid frågor eller funderingar kring planens detaljer, eller frågor rörande föreningen underhåll, 
var vänligt kontakta Riksbyggen i Norrköping, Kent Hörnfeldt 011-219594. 
 



 
 

FLIK 03 

Riksbyggens Brf. Åbyhus nr 1 
 

Beskrivningen av föreningen 
 
Riksbyggens Brf. Åbyhus Nr 1 är belägen inom förorten Åby c:a 1 mil nordost om 
Norrköping. 
 
Föreningen består av sex byggnader med bostäder och carport. Dessutom finns byggnad för 
cykelförvaring och fastighetsskötseln. 
 
Bostadshusen är uppförda med fyra våningsplan. På markplan finns källarutrymmen och de 
övriga tre innehåller bostäder. I vissa hus finns lägenheter i markplanet med egen utgång till 
uteplats.  
 
Fastighetsbeckning: Kvarntorps Borgargård 1:220, Norrköpings kommun. 
  Tomtarealen är 19.097kvm. 
 
Adresser:  Hus 1: Katrineholmsvägen 2 

Hus 2: Katrineholmsvägen 4 
Hus 3: Katrineholmsvägen 8 
Hus 4: Katrineholmsvägen 10 
Hus 5: Katrineholmsvägen 6 
Hus 6: Katrineholmsvägen 31 

 
Byggnadsår:  1966 – 1967. 
 
Lägenheter m.m.: Totalt 92 lägenheter med en sammanlagd bostadsyta av 6.522 kvm 

fördelade enligt nedan: 
 
  1 rok 20st 
  2 rok 18st 
  3 rok 36st 
  4 rok 18st 
 

Det finns parkeringsplatser för femtiosex bilar samt en carport med 
plats för tio bilar, alla utrustade med motorvärmare.Det finns även 
en fristående byggnader med utrymme för cyklar samt utrymme 
avsett för fastighetsskötseln (traktorgarage m.m.) 

 



 

Gården 
 
Gården ger ett öppet och luftigt intryck med mycket vegetation med gräsmattor och 
planteringar (buskar och träd). Gården är utrustad med sittmöbler och lekutrustning på ett 
flertal ställen. Gångar, körytor och parkeringar är asfalterade.  
 
Föreningen har ett pågående projekt där i princip en del av gården rustas upp årligen. När 
detta genomförts kommer det planerade underhållet främst att bestå av utbyte av buskar och 
träd. 
 
Gångar, körytor och parkeringar bör omasfalteras med ett bedömt intervall av drygt 30 år.  
Däremellan kan viss lagning av asfalten behöva göras. 
 
Riksbyggen har föreningens uppdrag att sköta gården. 
 

Fasader 
 
Fasaderna är tilläggsisolerade och försedda med asbestcementplattor. Många plattor är 
utbytta, en del är spruckna och främst i norrlägen är plattorna bevuxna av alger.  
 
Då fasadmaterialet innehåller asbest är det svårt att vidta några förbättringsåtgärder på den 
befintliga fasaden. I underhållsplanen har inlagts dels en kostnad för underhåll av den 
befintliga fasaden men även ett utbyte till nytt fasadskikt. 
 

Fönster 
 
3-glas träfönster med utsida båge och karm klädda med aluminiumprofiler. Fönstren byttes 
1998 och beräknas ha en livslängd av c:a 50 år.   
 
Under fönstrens livstid kan det av estetiska skäl bli aktuellt med någon målningsbehandling. 
 

 

 

 



Balkonger 
 
Balkongplattorna är av betong med balkongräcken av profilerad plast. 
 
Balkongplattornas framkant visar springbildningar och sprängskador p.g.a. volymtillväxt hos 
armeringen då denna rostar. 
  
En besiktning av balkongerna har utförts (av konsult) och denna visar ett reparationsbehov av 
balkongplattorna inom en period av 2-5 år. Besiktningen utfördes 1998. 
 
Reparationen av balkongplattorna och byte av balkongräcken har inlagts i underhållsplanen 
för utförande 2006. 
 
Åtgärden har ett bedömt intervall av 40 år. 

Yttertak 
 
Yttertaksbeläggningen består av profilerad takplåt. Plåten tillkom 1989 och kommer att hålla 
minst 60 år med ett riktigt underhåll. 
 
Underhållet består i återkommande målningsbehandlingar med ett intervall av 15-20 år då 
även de plåtdetaljer som finns på taket målas.  
 

Värmesystem 
 
Vattenburen värme. Värme och varmvatten produceras av anslutning till fjärrvärmde. 
 
Ingen åtgärd har bedömts behöva utföras på distributionsledningarna för värmen i husen eller 
radiatorerna.  
 
Stam- och reglageventiler liksom radiatorventiler behöver dock bytas med intervall av c:a 25 
år. 
 
Kulvertledningar mellan husen har normalt en livslängd av 40-45 år. 
 

Ventilation 
 
Mekaniskt frånluft(F-system). 
 
OVK-besiktning(Obligatorisk Ventilations Kontroll) skall göras vart 6:e år. 
 
De takmonterade fläktarna har en bedömt livslängd av c:a 30 år. 
 



 

Elsystem 
 
Ojordat system 
 
Ett byte till jordat system bör på sikt göras. Detta bl.a. med tanke på den ökande mängden 
datorer och annan utrustning som nu finns i hemmen och som bör vara anslutna till jordade 
uttag.  

Vatten- och avloppssystemet 
 
Kall- och varmvattenledningarna samt avloppsstammarna är från husets uppförande. 
 
Ett byte till nya ledningar kan bli aktuellt inom en tioårsperiod. 

Hissar 
 
Hissar installerade 1989 och är av typen hydraulhissar. 
 
Hissmaskineri m.m. har en bedömd livslängd av c:a 30 år. 
 

Byggnadsförteckning 
 
Här ges en orientering över hur de olika husen inom föreningen är numrerade. I fortsatta 
underhållsplanen är de olika byggnaderna sorterade enligt denna numrering. 
 
I listan finns årtal för husens uppförande och för större underhållsåtgärder/ombyggnader. 
 
Likaså framgår antalet lägenheter och eventuella lokaler i de olika husen samt den 
sammanlagda lägenhets- och lokalarean i respektive hus. Lägenhets- och i förekommande fall 
lokalarean är också summerade för hela föreningen. 
 

Förklaringar 
 
De i byggnadsförteckningen förekommande förkortningarna är: 
 
BOA: Boarea (= lägenhetsytan) 
LOA: Lokalarea(= lokalytan) 
BRA: Bruksarea. 
 
 
 
 
 





 
 

FLIK 04 
 

ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 1 
 
I denna rapport framgår, i klartext, vilka planerade åtgärder som skall utföras under året 
samt den bedömda kostnaden för åtgärderna. Åtgärderna är rangordnade efter hur viktiga 
de är för byggnadens funktionsduglighet, samt om de har en fördelaktig payoff-tid. 
Prioritering A har tilldelats de åtgärder som anses viktigast ur dessa synpunkter, D får de 
åtgärder som anses minst viktiga. Payoff-tid syftar på den tid det tar för en åtgärd att 
betala tillbaka det investerade beloppet. T.ex. om man byter ett fönster och det släpper ut 
mindre värme så minskar energikostnaderna. På sikt betalar då de mindre 
energikostnaderna av det investerade beloppet, den tiden kallas payoff-tid.  
 
Redovisningen sker för respektive hus som ingår i föreningen.   
 
År 1 kan i detta fall vara innehavande år eller om planen revideras sent på året kan 
nästkommande år avses. På rapporten finns angivet vilket år som avses. 
 
Nedan ges ett sammandrag av det åtgärder som bör utföras under det närmsta året: 
 
Kostnader är inkl. moms och ett pålägg för byggherrekostnader 
 
Periodiskt underhåll år 2009 
 
Balkongplattor och räcken bör bytas under året. Byte av en del maskiner i tvättstugor. 
Kostnad i planen 445.000:- 
 



Standard

Åtgärdsplanering RB99HGN - 2008-11-13 11:11:54

Urval: Företag.Företag = 33135

Kostnadsfaktor: 1,25 I kostn.ingår moms.
Gruppering: (Ingen)
Utskriftsnivå: Byggnad
Startår: 2009
Slutår: 2009 Kostnadsläge 0802

Åtgärd Mängd Kostnad Prioritering
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 1, KATRINEHOLMSVÄGEN 2
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 C
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m 22750 A
26250 Takplåt galv/lack profilerad, 1,2 m² 1500 A
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 C
Summa, byggnad: 51375
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 2, KATRINEHOLMSVÄGEN 4
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 C
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m 22750 A
26250 Takplåt galv/lack profilerad, 1,2 m² 1500 A
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 C
Summa, byggnad: 51375
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 3, KATRINEHOLMSVÄGEN 8
21321 Tegelfogar, omfogning 5 % av ytan 13,0 m² 1511 C
22536 Fasadstegar, 2 ggr strykning 2,0 m 660 A
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 A
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m 22750 C
26250 Takplåt galv/lack profilerad, 1,2 m² 1500 A
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 C
Summa, byggnad: 53546
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 4, KATRINEHOLMSVÄGEN 10
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 C
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m 22750 C
26250 Takplåt galv/lack profilerad, 1,2 m² 1500 A
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 A
94215 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg 1,0 st 27201 C
Summa, byggnad: 78576
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 5, KATRINEHOLMSVÄGEN 6
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 C
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m 22750 A
26250 Takplåt galv/lack profilerad, 1,2 m² 1500 C
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 A
94112 Tvättmaskiner, byte 4.5-5,5 kg 2,0 st 53690 A
94132 Centrifuger, byte 8 kg 1,0 st 20835 C
Summa, byggnad: 125900

Åtgärd Mängd Kostnad Prioritering



Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 6, NYKÖPINGSVÄGEN 31
23210 Balkongplatta betong, 19,4 m² 24250 C
23320 Balkongräcken aluminium, 18,2 m² 22750 Ap g p , ,
29110 Fasadställningar, 2,3 m 2875 C
Summa, byggnad: 51375

SUMMARUM Åtgärdsplanering



 
 

FLIK 05 
 

ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 2 
 
Texten under flik 08 gäller i tillämpliga delar även för denna rapport. 
 
Nedan ges ett sammandrag av det åtgärder som bör utföras under det närmsta året: 
 
Kostnader är inkl. moms och ett pålägg för byggherrekostnader 
 
Periodiskt underhåll år 2010 
 
Små åtgärder under året, kostnad i planen 32.000:- 
 



Standard

Åtgärdsplanering RB99HGN - 2008-11-13 11:12:36

Urval: Företag.Företag = 33135

Kostnadsfaktor: 1,25 I kostn.ingår moms.
Gruppering: (Ingen)
Utskriftsnivå: Byggnad
Startår: 2010
Slutår: 2010 Kostnadsläge 0802

Åtgärd Mängd Kostnad Prioritering
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 3, KATRINEHOLMSVÄGEN 8
31115 Betonggolv, dammbindning/härdning 41,0 m² 1896 A
32009 Väggar invändigt, målning 1,2 1500 A
33116 Målad takyta 1 gg latex, påbättring, strykning 41,0 m² 1435 C
Summa, byggnad: 4831
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 7, CARPORT
21116 Träpanel, 2 ggr strykning 32,0 m² 6440 A
25138 Dörrar stål, 2 ggr strykning in- o utsida 1,0 st 1535 C
Summa, byggnad: 7975
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 8, CYKLAR, FAST.SKÖTARE
21116 Träpanel, 2 ggr strykning 48,0 m² 9660 A
22211 Stuprör, byte galv/lack 2,0 m 1073 A
22221 Hängrännor, byte galv/lack 10,0 m 4388 A
25138 Dörrar stål, 2 ggr strykning in- o utsida 1,0 st 1535 C
Summa, byggnad: 16655

SUMMARUM Åtgärdsplanering



 
 

FLIK 6 
 

ÅTGÄRDSPLANERING ÅR 3 
 
Texten under flik 08 gäller i tillämpliga delar även för denna rapport. 
 
Nedan ges ett sammandrag av det åtgärder som bör utföras under det närmsta året: 
 
Kostnader är inkl. moms och ett pålägg för byggherrekostnader 
 
Periodiskt underhåll år 2011 
 
Byte av värmekulvert, lässystem och termostatventiler, kostnad i planen 1.578.000:- 
 
 



Standard

Åtgärdsplanering RB99HGN - 2008-12-19 09:30:07

Urval: Företag.Företag = 33135

Kostnadsfaktor: 1,25 I kostn.ingår moms.
Gruppering: (Ingen)
Utskriftsnivå: Byggnad
Startår: 2011
Slutår: 2011 Kostnadsläge 0802

Åtgärd Mängd Kostnad Prioritering
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
Resultatenhet
000, RBF ÅBYHUS 1
14117 Värmekulvert, byte flerrörs 103,0 m 904340 A
Summa, byggnad: 904340
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 1, KATRINEHOLMSVÄGEN 2
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 28,0 st 49035 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 27848 D
Summa, byggnad: 84008
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 2, KATRINEHOLMSVÄGEN 4
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 64,0 st 112080 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 27848 D
Summa, byggnad: 147053
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 3, KATRINEHOLMSVÄGEN 8
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 25,0 st 43781 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 38,0 st 22515 D
Summa, byggnad: 73421
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 4, KATRINEHOLMSVÄGEN 10
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 28,0 st 49035 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 27848 D
Summa, byggnad: 84008
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 5, KATRINEHOLMSVÄGEN 6
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 28,0 st 49035 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 27848 D
Summa, byggnad: 84008
Resultatenhet Byggnad
000, RBF ÅBYHUS 1 6, NYKÖPINGSVÄGEN 31
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 28,0 st 49035 C
35970 Dörr/portautomatik, 5,7 st 7125 C
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 27848 D
Summa, byggnad: 84008

SUMMARUM Åtgärdsplanering



 
 
 

FLIK 07 
 

UNDERHÅLLSPLAN PER BYGGDEL 10 ÅR 
 
Denna rapport är ett utmärkt planeringsinstrument. Här visas alla åtgärder som är 
planerade under kommande 10 år sorterade efter byggdelar d.v.s. alla åtgärder som avser 
t.ex. fasader visas samlat.  
 
Det är här lätt att se om åtgärder kan kombineras ihop till ”paket” i samband med ett 
genomförande av underhållsåtgärd/er d.v.s. få ett större åtgärdspaket vid anbudsförfrågan 
vilket leder till större intresse från entreprenörerna och förhoppningsvis bättre 
anbudssumma. 
 
Rapporten redovisas sammantaget för hela föreningen. Den går även att få uppdelad på 
byggnad men detta redovisas inte. Önskas denna rapport var vänlig efterfråga densamma. 
 
Nedan ges ett sammandrag av det åtgärder som bör utföras under de tio närmaste 
åren. 
 
Kostnader är inkl. moms och ett pålägg för byggherrekostnader 
 
För de närmaste tio åren (åren 1-3 inräknade) är det periodiska underhållet, enligt 
underhållsplanen, bedömt att kosta 8.131.000 kronor. 
 
Då 10-årsprioden innehåller åtgärder som förutsätts att till stor del finansieras genom 
upptagande av lån, motsvarar inte ovanstående belopp den verkliga kostnaden utan bara 
den del som beräknas tas ur föreningen underhållsfond. 
 
Utöver de åtgärder som angetts ovan för de närmaste tre åren kan nämnas följande större 
underhållsåtgärder som behöver vidtagas under kommande tioårsperiod (år 4-10): 
 

• Byte av avloppsstammar  
• Byte av vattenledningar  
• Renovering av badrum 

 



Standard

Underhållsplan RB99HGN - 2008-10-29 09:44:15

Urval: Företag.Företag = 33135

Startår: 2008
Antal år: 10
Utskriftsnivå: Resultatenhet
Gruppering: Byggdel
Kostnadsfaktor: 1,25 I kostn.ingår moms. Kostnadsläge 0802

Byggdel 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Kostnad per år Evig kostnad per år
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
Resultatenhet
000, RBF ÅBYHUS 1
1 Mark                          
12 Hårdgjorda ytor 524 52398 13206
14 Ledningar, mark 904 90434 29657
16 Markkompletteringar 38 38 7500 17532
2 Utvändigt                     
21 Fasader 2 16 662 67965 34835
22 Fasadkompletteringar 1 5 612 9737
23 Balkonger/skärmtak 282 28200 8119
24 Fönster 0 34098
25 Dörrar entreparti/portar 9 3 9 159 18012 7721
26 Yttertak 9 312 32100 17957
27 Enheter på tak 41 4056 1622
29 Utvändigt övrigt 17 71 8850 7867
3 Invändigt                     
30 Invändigt 90 23 6 11932 5288
31 Golv 2 10 2 2 2 1754 3177
32 Väggar invändigt 2 17 6 1 2559 2313
33 Tak invändigt 0 1 2 2 0 537 478
34 Fönster invändigt 6 3 900 911
35 Dörrar invändigt 395 17 1 4 41701 13622
3S Invändigt sammansatt 7 300 30694 10635
5 VVS                           
52 Vatten och avlopp 60 2760 282029 57999
56 Värmeanläggningar 162 16175 23425
57 Luftbehandling 90 8972 23703
6 El                            
63 Belysning 58 17 85 10 236 40647 20746
7 Transportanordningar          
71 Hissar 0 66187
8 Styr och övervakning          
83 Styrsystem 0 2500
9 Utrustning                    
91 Köksutrustning 18 1770 1311
94 Tvätt 102 86 18804 22492
Summa: 158 412 29 1461 715 491 1193 6 3220 768600 437139

SUMMARUM Underhållsplan



 
 

FLIK 08 
 

UNDERHÅLLSPROGNOS 30 ÅR 
 
 

Fondbehållning 
 
I denna rapport redovisas underhållsfondens variation under den kommande 
trettioårsperioden. Som ingående post, behållning av underhållsfonden, används det saldo som 
framgår av senaste årsredovisningen. 
 
Av rapporten framgår också den genomsnittliga underhållskostnaden beräknad för ett 
”evighetsperspektiv”. Det är denna summa som normalt rekommenderas som den årliga 
avsättningen till föreningen underhållsfond. 
 
Då en lånefinansiering av större investeringar redan beaktats i underhållsplanen (20 % eget 
kapital 80 % lån) skall fondbehållningen aldrig bli negativ. En negativ fondbehållning visar 
att föreningen saknar medel för genomförande av tänkta underhållsåtgärder alternativt att 
lånebelopp är större än de 80 % som förutsatts.  
 
Rekommenderas avsättning till föreningen underhållsfond 
 
Avsättning för periodiskt underhåll bör enligt underhållsplanen vara 472.000 kronor/år..  
 
Fonden kommer att vara negativ under ett antal år efter 2017 i samband med det planerade 
stambytet, ett underskott som uppgår till 881.000 kr som mest. Om lån tas på det underskott 
av 881.000 kr kommer föreningens underhållsfond för trettioårsperioden att vara positiv. 
 
Ovan nämnda avsättning kan behöva ökas alternativ kan minskas med hänsyn tagen till 
föreningen behållning i underhållsfonden vid tiden för upprättandet/revideringen av 
underhållsplanen.  
 
Denna justering bör ske i samråd med ansvarig ekonom samt motiveras och dokumenteras i 
protokoll från styrelsemöte. Även föreningens ekonomiska situation i övrigt bör beaktas när 
fondavsättningen storlek bestäms.  
 
Huruvida föreningen har medel som motsvara det bokföra värdet av underhållsfonden har inte 
beaktats. 
 
Ytterligare upplysningen om avsättningsbehovet till underhållsfonden samt de beräknade 
årliga underhållskostnaderna för de kommande trettio åren framgår av följande bilaga. Här 
redovisas även fondbehållningen beräknad utifrån underhållsplanens årliga underhållskostnad 
samt den rekommenderande ”evighetsavsättning” 



Underhållsplan RB99HGN - 2008-11-26 09:54:30

Urval: Företag.Företag = 33135

Startår: 2009
Antal år: 30
Utskriftsnivå: Resultatenhet
Gruppering: Sammandrag, fondavsättning
Kostnadsfaktor: 1,35 I kostn.ingår moms. Kostnadsläge 0802

Resultatenhet 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 Kostnad per år Evig kostnad per år
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
000 RBF ÅBYHUS 1 Kostnad 2055 2591 3485 2468 527 1238 1231 442 399 543 499278 472110

Rekommenderad avsättning: 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416 1416
Fondbehållning: 2061 886 -1182 -2235 -1346 -1168 -983 -9 1009 1882
Ingångsvärde: 2700 Kkr
Rekommenderad avsättning: 472 KkrÅr 70,00 kr/År/BRA
Slutvärde: 1882 Kkr

SUMMARUM Underhållsplan

Fondbehållning
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FLIK 9 

BESIKTNINGSRAPPORT 
 
Besiktningsrapporten ligger till grund för hela underhållsplanen. 
 
I besiktningsrapporten finns: 
 

• Åtgärd 
Alla uppgifter om vad som ska göras. Den femsiffriga koden är dataprogrammets 
beteckning på avsedd åtgärd. Texten talar om vad som avses. 

 
• Garantitid 

Här anges garantitiden för underhållsobjektet i fråga. 
 

• Mängder 
Här anges mängden av det som ska åtgärdas. Kan vara st, m², löpmeter, kkr 
(kilokronor 1 kkr = tusen kronor) eller annat. 

 
• Nästa 

Anger det årtal när åtgärden har bedömts behöva utföras nästa gång. 
 

• Int. (intervall) 
Anger bedömt tidsintervall mellan åtgärdens utförande d.v.s. hur länge en utförd 
åtgärd håller innan den ånyo behöver utföras. 

 
OBS att intervallet inte nödvändigtvis behöver vara skillnaden mellan tidigare och 
kommande utförandetidpunkter. Det kan finnas skäl att tro att intervallet i 
framtiden kan bli ett annat p.g.a. att en underhållsåtgärd även innebär en 
förbättring av kvalitén på det som åtgärdats eller det visar sig att hållbarheten inte 
var den förväntade. 

 
• Föregående 

Årtalet när åtgärden senast genomfördes. 
 
Denna uppgift är inte nödvändigt för programmets funktion varför den ofta 
utelämnas när osäkerhet råder om senast utförandetillfälle. 

 
• Kostnad 

 
Den kostnad som är beräknad för underhållsåtgärdens genomförande. I kostnaden 
ingår moms (25%) samt byggherrekostnad (10%). Byggherrekostnaden är 



föreningens kostnad för exempelvis bygglov/bygganmälan om sådan erfordras. 
Även kostnad för projektering, ritningar, byggadministration m.m. ingår här. 



Standard

Besiktningsrapport RB99HGN - 2008-11-13 09:37:41

Urval: Företag.Företag = 33135
Byggnad.Byggnad = 1

Kostnadsfaktor: 1,25 Kostnadsläge 0802
I kostn.ingår moms.

Åtgärd Mängd Nästa år Garantitid Intervall, år Föreg. år Kostnad
Företag
33135, RBF ÅBYHUS 1
Resultatenhet Byggnad

000, RBF ÅBYHUS 1 1, KATRINEHOLMSVÄGEN 2
Byggnadsdel
11, FASADER
21000 Fasader 19,4 m² 2014 2007 11 2003 24250

Underhåll bef. fasad                                        
21220 Aluminiumplåt profilerad 57,0 m² 2014 1985 35 1979 71250

Bef. asbestcementskivor. Byte 712 kvm. 20% av kostnaden.    
21256 Stålplåt profilerad, 2 ggr strykning 80,0 m² 2014 1995 25 1989 12500

Gavelspetsar                                                
21616 Betongfasad, 2 ggr strykning 26,0 m² 2014 1999 15 0 2340

Sockel                                                      
22330 Fönsterbleck 2,3 m 2048 2007 50 1998 2875

Byte. 20% av kostnaden.                                     
22336 Fönsterbleck, 2 ggr strykning 100,0 m 2023 1985 25 1998 4000
29110 Fasadställningar 11,4 m 2014 1985 35 14250

20% av kostnaden.                                           
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 5,0 st 2014 1985 20 0 1619
Byggnadsdel
12, FÖNSTER
24300 Aluminiumfönster 136,8 m² 2048 2007 50 1998 171000

Byte trä/alu inkl. balk.dörrar. 20% av kostnaden.           
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida 4,0 st 2028 1985 30 1998 2380

Källarfönster                                               
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida 56,0 st 2028 1995 30 1998 45920
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida 12,0 st 2028 1985 30 1998 12600
24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida 22,0 st 2028 1999 30 1998 12045



Byggnadsdel
Åtgärd Mängd Nästa år Garantitid Intervall, år Föreg. år Kostnad
13, DÖRRAR/PORTAR
25131 Dörrar stål, komplett byte 1,0 st 2055 1985 50 2005 8751

Källarytterdörr                                             
25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida 1,0 st 2008 1985 5 0 1531
25732 Entréparti stål, komplett byte 3,0 m² 2017 1985 50 1967 26445
Byggnadsdel
14, BALKONGER
23210 Balkongplatta betong 5,7 m² 2009 1999 20 0 7125

Målning över- och undersida. 20% av kostnaden.              
23210 Balkongplatta betong 13,7 m² 2009 1995 40 1967 17125

Lagning nos 60 m. 20% av kostnaden.                         
23320 Balkongräcken aluminium 18,2 m 2009 1999 40 1967 22750

Byte 60 m. 20% av kostnaden.                                
26250 Takplåt galv/lack profilerad 1,2 m² 2009 1995 60 0 1500

Byte 20 kvm. 20% av kostnaden.                              
29110 Fasadställningar 2,3 m 2009 1999 40 2875

20% av kostanden.                                           
Byggnadsdel
15, TAK
22211 Stuprör, byte galv/lack 47,0 m 2024 1999 35 1989 25204
22221 Hängrännor, byte galv/lack 52,0 m 2024 1995 35 1989 22815
26250 Takplåt galv/lack profilerad 19,4 m² 2049 1995 60 1989 24250

Byte. 20% av kostnaden.                                     
26256 Takplåt galv/lack profilerad, 2 ggr strykning 416,0 m² 2014 1995 25 1989 52000
27016 Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 416,0 m² 2014 1995 25 1989 6760
29112 Fasadställningar, skylift, höjd < 12 m 400,0 m² 2024 1999 35 1989 31500
System
21, VATTEN OCH AVLOPP
52500 Stammar 384,0 m 2017 1999 50 1967 480000

Byte. 20% av kostnaden                                      
System
22, VÄRME
56532 Avstängningsventiler värme, byte DN 25 10,0 st 2021 2007 35 1986 15213
56542 Reglerventiler värme, byte DN 25 10,0 st 2021 2007 35 1967 34788
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st 47,0 st 2011 2007 25 1986 27848
System
23, LUFTBEHANDLING
57012 OVK- besiktning, F-system, lägenheter 1112,0 m² 2013 1999 6 2007 4170



57022 Rensning ventkanaler, F-system, lägenheter/lokaler 1112,0 m² 2013 2007 6 11120
57270 Takfläktar 35,0 st 2026 2007 30 1996 43750
Åtgärd Mängd Nästa år Garantitid Intervall, år Föreg. år Kostnad
System
24, ELINSTALLATIONER
63500 Belysning ledningssystem 32,0 st 2017 1999 50 1967 40000

Byte i lgh. 20% av kostnaden.                               
System
25, HISSAR
71112 Hisskorgar, byte inredning, personhiss 1,0 st 2019 2007 30 1989 41803
71317 Hiss styrsystem, byte styrsystem komplett 1,0 st 2019 1999 30 1989 214236
71511 Hydrauldrivenhet, byte personhiss 1,0 st 2019 1999 30 1989 74895
System
27, LÅSSYSTEM
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 16,0 st 2011 2007 35 1967 28020

Lägenheter                                                  
35953 Låssystem, byte cylinder och kista 12,0 st 2011 1999 35 1967 21015

Övriga dörrar                                               
35970 Dörr/portautomatik 5,7 st 2011 2007 35 1967 7125
Underhållsenhet
31, TRAPPHUS
Rum
01, ENTRÉPLAN NTA 0,0 m²
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 40,0 m² 2008 1999 25 1983 15050
63752 Kompaktlysrörsarmatur, byte utanpåligg. armatur i tak 4,0 st 2008 1999 25 1983 9455

Bef. lysrörsarmaturer                                       
99991 Ingen åtgärd 40,0 st 2008 2007 25 1983 0

Stengolv                                                    
Rum
02, VÅNINGSPLAN NTA 0,0 m²
3S545 Trapphus h > 2.7 yta > 15 m2, helmålning 3,0 st 2013 30 1983 49950
63752 Kompaktlysrörsarmatur, byte utanpåligg. armatur i tak 6,0 st 2013 1999 30 1983 14183

Bef. lysrörsarmaturer                                       
99991 Ingen åtgärd 54,0 st 2013 1999 30 1983 0

Stengolv                                                    
Underhållsenhet
33, PASSAGER

Rum
01, KÄLLARGÅNG NTA 0,0 m²
31115 Betonggolv, dammbindning/härdning 12,0 m² 2019 2007 15 2004 555



32126 Målad väggyta 2 ggr latex, påbättring strykning 37,0 m² 2034 1999 30 2004 2775
33000 Tak invändigt 0,0 2034 1999 50 1967 0
Åtgärd Mängd Nästa år Garantitid Intervall, år Föreg. år Kostnad
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 8,0 st 2034 2007 30 2004 5960
35165 Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2034 1999 30 2004 655
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 2,0 st 2017 2007 50 1967 648
Underhållsenhet
36, APPARATRUM
Rum
01, ELCENTRAL NTA 0,0 m²
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning 2,0 m² 2017 2007 50 1967 965
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2017 1999 50 745
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 1,0 st 2017 2007 50 1967 324
Rum
02, HISSMASKINRUM NTA 0,0 m²
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning 4,0 m² 2019 30 1989 1930
Underhållsenhet
39, GEMENSAMT ÖVRIGT
Rum
01, LÄGENHETSFÖRRÅD NTA 0,0 m²
31118 Betonggolv, målning tvåkomponentfärg 17,0 m² 2012 2007 15 0 1530
32126 Målad väggyta 2 ggr latex, påbättring strykning 29,0 m² 2012 1999 30 0 2175
33000 Tak invändigt 0,0 2012 1999 30 1967 0

Träullsplattor                                              
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2012 30 745
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 5,0 st 2012 50 1967 1619
Rum
02, BARNVAGNSRUM NTA 0,0 m²
31118 Betonggolv, målning tvåkomponentfärg 5,0 m² 2015 1999 15 2000 450
32126 Målad väggyta 2 ggr latex, påbättring strykning 22,0 m² 2025 2007 25 2000 1650
33000 Tak invändigt 0,0 2008 1999 25 1976 0

Träullsplattor.                                             
34116 Fönster 1-luft < 1 m2, insidan o mellan, 2 ggr strykn 1,0 st 2015 2007 15 2000 690
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2025 2007 25 2000 745
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 1,0 st 2008 2007 50 1967 324
Rum
03, STÄD NTA 0,0 m²
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning 1,0 m² 2012 1999 30 1967 483
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2012 2007 30 1967 745
52851 Rostfri utrustning, byte utslagsback 490 x 400 mm 1,0 st 2012 2007 50 1967 4550
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 1,0 st 2012 1999 50 1967 324



Åtgärd Mängd Nästa år Garantitid Intervall, år Föreg. år Kostnad
Rum
04, SOPRUM NTA 0,0 m²
30475 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 4,0 m² 2028 2007 30 1998 1745
31943 Golvmassa, acrydur 4,0 m² 2028 1999 30 1998 3010
35165 Ståldörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2028 2007 30 1998 655
63724 Lysrörsarmatur torra utrymmen, byte 2x36 W 1,0 st 2028 1999 30 1998 3135
Rum
05, MATKÄLLARE NTA 0,0 m²
31115 Betonggolv, dammbindning/härdning 8,0 m² 2012 2007 15 0 370
32126 Målad väggyta 2 ggr latex, påbättring strykning 9,0 m² 2012 1999 30 0 675
33125 Målad takyta 2 ggr latex, strykning 8,0 m² 2012 1999 30 0 350
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2012 2007 30 745j , y , ,
Rum
06, FASTIGHETSFÖRRÅD NTA 0,0 m²
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning 4,0 m² 2012 1999 15 1930
35125 Målade dörrar enkla, målning blad och karm, 1 sida 1,0 st 2012 2007 30 745
63711 Glödljusarmaturer, byte IP 20, 60 W 1,0 st 2012 1999 50 1967 324

SUMMARUM Besiktningsrapport



 
Flik 10 

ENERGIBESPARING 

Objekt: 
Det ligger i tiden att byta ut fastighetens armaturer 2011-2020. De armaturerna på 
marknaden i dag som är minst energikrävande är LED. Vi föreslår att byta till 
Envirolight-124 LED-modul 1,8m 6W varmvit.  
  

Kostnad: 
I fastigheten finns det 100 armaturer i de gemensamma utrymmena och skulle medföra en 
investering på 100000 kr. 
 

Minskade utgifter: 
De nya armaturerna skulle generera en minskad utgift på 26500 kr per år då dessa inte 
drar lika mycket el. Man ska även ha i åtanke att LED-lampor även har en längre livstid 
och då inte behövs bytas ut lika ofta.  
 

Payoff-tid: 
 
Besparing = (4015 * ((36 * 2)-6)) = 264990 = 265 kWh/år och armatur 
 

Payoff-tid =
Besparing

gInvesterin = 
26500

100000 = 3,8 år 

 
Detta innebär att investeringen skulle betala av sig på 3,8 år. Efter 3,8 år skulle alltså 
föreningen gå plus i kassan på grund av minskade utgifter.  
 
Då detta är en generell uträkning bör man genoföra en mer utförlig undersökning på hur 
mycket el man kommer att spara. Man kan även tänka sig att utföra bytet under en längre 
period. Detta medför dock att priset kanske blir ett annat då man går miste av möjlig 
mängdrabatt.  



 

Flik 11 

UNDERHÅLLSBESIKTNING 
 
Förening:  Riksbyggens Brf. Åbyhus Nr 1. 
 
Fastighet: Kvarntorps Borgargård 1:220, Norrköpings kommun. 
 
Besiktningens Underhållsbesiktningen i enlighet med tecknat förvaltningsavtal. Besiktningen har utförts    
omfattning: som översiktlig okulär besiktning.  
 
Besiktningsdag: Tisdagen den 5 februari 2008. 
 
Besiktingsman: Kent Hörnfeldt, Riksbyggens kontor i Norrköping. 
 
Närvarande vid Åse Franzer och Lars Wennerblad, Brf. 
besiktningen: 
 
 
 
Norrköping 2008-02-07 
 
Kent Hörnfeldt 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Påtalande brister (periodiskt underhåll) 
 
Allmänt 
 
Inga akuta skador eller brister upptänktes under besiktningen. 
 
Balkonger 
 
Balkongerna har skador i form av sprickbildningar och sprängningar. Detta beror på att armeringsjärnen 
rostar och därvid för en volymtillväxt som ”spränger” sönder betongen. Föreningen har beslutat om en 
upphandling av arbetet under 2008-2009. 
 
Värmekulvertar 
 
En kulvert har bytts 1999 mellan K 8 och K 10 och ytterligare en mellan K 8 och K 6 har bytts 2003. det tyder 
på att kulvertarna är i dåligt skick. Ett byte av resterande kulvertar har inplanerats till år 2011. 
 
Vatten och avlopp 
 
Stambyte är planerat till 2017. inga större skador har noterats så bytet 2017 får stå kvarstå. 
 



Aktuella Underhållsarbeten  
 
 

Genomförda underhåll 
 
Objekt       
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Uppskjutna underhåll 
 
Objekt 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



Bilaga 3. Manual till Summarum



Innehållsförteckning 
 
 
 
 

Flik 1 Manualens syfte – här beskrivs vad manualen skall 
användas till. 

 
  

Flik 2  Besiktningsrapport – här beskrivs hur man med hjälp 
av Summarum tar fram besiktningsrapporten. 

 
 

Flik 3 Åtgärdsplanering – här beskrivs hur man med hjälp av 
Summarum tar fram åtgärdsplaneringen på ett år. 

 
 

Flik 4  Underhållsplan 10 år – här beskrivs hur man med hjälp 
av Summarum tar fram underhållsplanen på en tio års 
period. 

 
 

Flik 5  Underhållsplan 30 år – här beskrivs hur man med hjälp 
av Summarum tar fram underhållsplanen på en trettio års 
period. 

 
 

Flik 6  Filter– här beskrivs hur man med hjälp av Summarum kan 
ta fram information med hjälp av filter.  



Flik 1 
 

Manualens syfte 
 
Denna manual skall använda som hjälp för att ta fram diverse information om 
föreningarna som är medlemmar i Riksbyggen.  
 
Den kan fungera som stöd för personal på Riksbyggen eller en introduktion för 
nyanställda.  
 
Alla flikar innehåller typexempel som visar tillvägagångssättet och kan tillämpas på alla 
föreningar och underhåll.  
 
Manualen skall förnyas och uppdateras utefter de anställdas önskemål.  



Flik 2 
Besiktningsrapport 
I detta avsnitt ska vi visa hur man tar fram en besiktningsrapport. I detta exempel visar vi hur man tar fram 
besiktningsrapporten för Åbyhus nr 1 med fastighetens samtliga underhållsobjekt.  
I Summarum börjar vi med att trycka på nedanstående alternativ och får då fram fönstret som visas i figur 
1. 
 
 
Arkiv ‐> Rapportunderlag 2006 ‐> Planerat underhåll ‐> Besiktningsrapport ‐> Lägg till  
 
 

 Figur 1 

 
 
 



Under rubriken sök finns fyra rullfönster där olika alternativ kan väljas.  
 

 
1. I första rullfönstret från vänster väljs vilket typ av filter som önskas, i detta fall väljer vi ”företag”.  

 
2. I andra fönstret begränsar vi filtret efter en viss enhet. Vi väljer här ”företag”. 

 
3. I tredje fönstret väljs hur filtret förhåller sig till värdet i fjärde rullfönstret. Vi väljer i detta exempel “=”. 

 
4. I fjärde fönstret skrivs vilken typ av åtgärd som önskas filtreras i form av en kod, i detta fall ”33135”(koden 

för Åbyhus nr 1) . Det går även att scrolla fram åtgärden genom att trycka på knappen ”…”. 
 

5. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till” och kan se att filtret lagts till i figur2. 
 
 

 Figur 2 

Vi har nu tagit fram besiktningsrapporten för Åbyhus nr 1. Sedermera kan vi nu förhandsgranska och skriva 
ut dokumentet. 



Flik 3 
Åtgärdsplanering ett år  
I detta avsnitt ska vi visa hur man tar fram åtgärdsplaneringen för ett år. I detta exempel visar vi hur man 
tar fram åtgärdsplaneringen för Åbyhus nr 1 med fastighetens samtliga underhållsobjekt som är planerade 
att genomföras under år 2009.  
I Summarum börjar vi med att trycka på nedanstående alternativ och får då fram fönstret som visas i figur 
3. 
 
Arkiv -> Rapportunderlag 2006 -> Planerat underhåll -> Åtgärdsplanering -> Lägg till  
 
 

 
Figur 3 

 
 
 



I fliken Filter under rubriken sök finns fyra rullfönster där olika alternativ kan väljas.  
 

 
6. I första rullfönstret från vänster väljs vilket typ av filter som önskas, i detta fall väljer vi ”företag”.  

 
7. I andra fönstret begränsar vi filtret efter en viss enhet. Vi väljer här ”företag”. 

 
8. I tredje fönstret väljs hur filtret förhåller sig till värdet i fjärde rullfönstret. Vi väljer i detta exempel “=”. 

 
9. I fjärde fönstret skrivs vilken typ av åtgärd som önskas filtreras i form av en kod, i detta fall ”33135”(koden 

för Åbyhus nr 1) . Det går även att scrolla fram åtgärden genom att trycka på knappen ”…”. 
 

10. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till” och kan se att filtret lagts till i figur 4. 
 

 

 
Figur 4 



När vi valt att lägga till detta filter går vi in i fliken Egenskaper.  
 
 

1. Utskrifts nivå väljs till Byggnad. Detta för att få de planerade underhållen specificerade för varje byggnad.  
 
 
Nu ska det se ut som det gör i Figur 5. 
 

 
Figur 5 

Tryck sedan OK. Nu har vi tagit fram åtgärdsplaneringen under 2009 för Åbyhus nr 1. Sedermera kan vi nu 
förhandsgranska och skriva ut dokumentet. 
För att få fram de två andra åtgärdsplaneringarna gör man på samma sätt som här beskrivigts. Dock ändrar 
man Startår och Slutår till 2010 och till sist 2011 i fliken Egenskaper. 



Flik 4 
Underhållsplan tio år  
 
I detta avsnitt ska vi visa hur man tar fram underhållsplan som sträcker sig tio år fram i tiden. I detta 
exempel visar vi hur man tar fram underhållsplanen för Åbyhus nr 1 med fastighetens samtliga 
underhållsobjekt som är planerade att genomföras de närmsta tio åren.  
I Summarum börjar vi med att trycka på nedanstående alternativ och får då fram fönstret som visas i figur 
6. 
 
 
Arkiv -> Rapportunderlag 2006 -> Planerat underhåll -> Underhållsplan -> Lägg till  
 
 

 
Figur 6 

 
 
 



I fliken Filter under rubriken sök finns fyra rullfönster där olika alternativ kan väljas. 
 

 
11. I första rullfönstret från vänster väljs vilket typ av filter som önskas, i detta fall väljer vi ”företag”.  

 
12. I andra fönstret begränsar vi filtret efter en viss enhet. Vi väljer här ”företag”. 

 
13. I tredje fönstret väljs hur filtret förhåller sig till värdet i fjärde rullfönstret. Vi väljer i detta exempel “=”. 

 
14. I fjärde fönstret skrivs vilken typ av åtgärd som önskas filtreras i form av en kod, i detta fall ”33135”(koden 

för Åbyhus nr 1) . Det går även att scrolla fram åtgärden genom att trycka på knappen”…”. 
 

15. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till” och kan se att filtret lagts till i figur 7. 
 

 

 
Figur 7 

 
 



När vi valt att lägga till detta filter går vi in i fliken Egenskaper.  
 

 
2. Utskrifts nivå väljs till resultatenhet.  
 
3. Gruppering väljs till Byggdel. 

 
4. Nyckeltal1 väljs till Kostnad per år.  

 
5. Nyckeltal2 väljs till Evig kostnad per år. 

 
OBS! Se till att Kostnadsfaktorn, Startår och Antal år är rätt. Dessa kan möjligtvis behöva 
ställas in så de verkligen stämmer.  
 
 
Nu ska det se ut som det gör i Figur 8. 
 

 
Figur 8 

Tryck sedan OK. Nu har vi tagit fram underhållsplanen för Åbyhus nr 1 för de nästkommande tio åren. 
Sedermera kan vi nu förhandsgranska och skriva ut dokumentet. 



Flik 5 
Underhållsplan trettio år 
I detta avsnitt ska vi visa hur man tar fram underhållsplanen för de nästkommande trettio åren. I detta 
exempel visar vi hur man tar fram underhållsplanen för Åbyhus nr 1 med fastighetens samtliga 
underhållsobjekt som är planerade att genomföras de kommande trettio åren.  
I Summarum börjar vi med att trycka på nedanstående alternativ och får då fram fönstret som visas i figur 
9. 
 
 
Arkiv -> Rapportunderlag 2006 -> Planerat underhåll -> Underhållsplan -> Lägg till  
 
 

 
Figur 9 



I fliken Filter under rubriken sök finns fyra rullfönster där olika alternativ kan väljas. 
 

 
16. I första rullfönstret från vänster väljs vilket typ av filter som önskas, i detta fall väljer vi ”företag”.  

 
17. I andra fönstret begränsar vi filtret efter en viss enhet. Vi väljer här ”företag”. 

 
18. I tredje fönstret väljs hur filtret förhåller sig till värdet i fjärde rullfönstret. Vi väljer i detta exempel “=”. 

 
19. I fjärde fönstret skrivs vilken typ av åtgärd som önskas filtreras i form av en kod, i detta fall ”33135”(koden 

för Åbyhus nr 1) . Det går även att scrolla fram åtgärden genom att trycka på knappen ”…”. 
 

20. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till” och kan se att filtret lagts till i figur 10. 
 

 

 
Figur 10 



När vi valt att lägga till detta filter går vi in i fliken Egenskaper. 
 

 
6. Utskrifts nivå väljs till resultatenhet.  
 
7. Gruppering väljs till Sammandrag, fondavsättning. 

 
8. Nyckeltal1 väljs till Kostnad per år.  

 
9. Nyckeltal2 väljs till Evig kostnad per år. 

 
OBS! Se till att Kostnadsfaktorn, Startår och Antal år är rätt. Dessa kan möjligtvis behöva 
ställas in så de verkligen stämmer. Utöver dessa får man även föra in de korrekta värdena 
på Ingångsvärde samt Rekommenderad avsättning.  
 
Nu ska det se ut som det gör i Figur 11. 
 

 
Figur 11 



Tryck sedan OK. Nu har vi tagit fram underhållsplanen för Åbyhus nr 1 för de nästkommande trettio åren. 
Sedermera kan vi nu förhandsgranska och skriva ut dokumentet. 



Flik 6 
Filter 
I detta avsnitt ska vi visa hur man använder filter. Genom att använda filter kan man enkelt begränsa 
dokument till specifik information. I detta exempel visar vi hur man tar fram ett besiktningsprotokoll som 
visar alla fastigheter där man behöver byta belysningsstolpe mindre än tre meter mellan åren 2008-2010. 
Detta kan vara användbart för att se vilka företag som kommer att behöva en viss tjänst inom en viss 
tidsrymd och man kan då exempelvis göra en gemensam upphandling. Denna princip kan användas för alla 
olika typer av filter. Åtgärder och tidsrymd är bara två funktioner vi valt att använda oss av för att 
demonstrera användningsorådet.  
I Summarum börjar vi med att trycka på nedanstående alternativ och får då fram fönstret som visas i figur 
12. 
 
 
Arkiv -> Rapportunderlag 2006 -> Planerat underhåll -> Besiktningsrapport -> Lägg till  
 
 

 
Figur 12 

 
 
 
 
Vi lägger nu in det första filtret som ska begränsa underhållsåtgärder till byte av belysningsstolpar mindre 
än tre meter.  



I fliken Filter under rubriken sök finns fyra rullfönster där olika alternativ kan väljas.  
 

 
21. I första rullfönstret från vänster väljs vilket typ av filter som önskas, i detta fall väljer vi ”Åtgärd”.  

 
22. I andra fönstret begränsar vi filtret efter en viss enhet (t.ex. åtgärder under en viss tidsperiod eller som i 

detta fall specifika åtgärder). Vi väljer här ”Åtgärd”. 
 

23. I tredje fönstret väljs hur filtret förhåller sig till värdet i fjärde rullfönstret. Vi väljer i detta exempel “=”. 
 

24. I fjärde fönstret skrivs vilken typ av åtgärd som önskas filtreras i form av en kod, i detta fall ”16412”(koden 
för byte belysningsstolpe < 3m) . Det går även att scrolla fram åtgärden genom att trycka på knappen ”…”. 
 

25. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till” och kan se att filtret lagts till i figur 13. 
 
 

 
Figur 13 

 
 
 
 
 



Vi har nu lagt till ett av våra två filter och vill nu begränsa vår sökning till en viss tidsperiod.  

 
1. I första rullfönstret från vänster väljer vi nu ”Planerat underhåll” 

 
2. I andra rullfönstret väljer vi ”Nästa år”, som visar nästa årtal då underhållet skall genomföras. 

 
3. I tredje rullfönstret väljer vi ”Mellan”. 

 
4. I fjärde fönstret skriver vi ”2008;2010”, till följd av alternativet ”mellan” som vi valde i tredje rullfönstret, där 

årtal skrivs som ”startår;slutår”. 
 

5. Vi slutför filtret genom att trycka på ”Lägg till”. Våra två filter ska nu vara inlagda, se figur 14. 

 
 

 
Figur 14 

Vi har nu gjort våra två filter som gör det möjligt att se alla föreningar som ska byta belysningsstolpe 
minde än tre meter mellan 2008 och 2010. Sedermera kan vi nu förhandsgranska och skriva ut dokumentet. 


