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 Riksbyggens Servicecenter (RSC) 
Bostadsrättshavaren är skyldig att anmäla fel och brister 
som föreningen svarar för i enlighet med 
bostadsrättsföreningens stadgar  

  
 



 
 
 

 
 
 

Ecoheater 

+ 2 °C 



 

IV Produkt 
Ecoheater  
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Frånluft 

Avluft 
+ 2 °C 

Kompressor 

+ 20 °C 

Utvunnen energi 
20-2= 18 °C 



Långsiktig besparing 

Etapp 1  

 

 2017 installerades 4st frånluftsvärmepumpar på 2 huskroppar. 

 Investering på ca 2,3 miljoner kr. 

 

Etapp 2 

 

 2019 ska det installeras 7st frånluftsvärmepumpar på 
resterande 7 huskroppar.  

 Investering på ca 5,5 miljoner kr. 



Utredning utförd 2017-2018 

 Byggnader uppförda 1964 

 Installationer, avlopp och el är 
original 

 Beslut av styrelsen i 
bostadsrättsföreningen 

 Utredning, invertering och 
statusbesiktning av 
underhållsbehov vid elsystemet, 
avlopp- och tappvattensystem 



Utredningsresultat 

 Sakkunnig VVS  
Bengt Matsson, VA-Consulting AB 
Willy Svensson, Projektteknik AB 
Sakkunnig EL 
Mikael Lindström på LMT 

 Statusbesiktning tappvattensystem, avloppssystem och 
elsystemet 

 Avloppsledningar av gjutjärn  
Uppvisar korrosion och rostangrepp. 

 El- systemet är sedan fastigheten byggdes och uppfyller inte 
dagens krav på elsäkerhet. 

 Tappvattensystemet är i mycket gott skick  



Utredningsresultat: Avloppsstammar 

 Spolning och filmning av avlopp enligt T25 av certifierad filmare  
 

 Lägenhet (stick) 
Stammar 
Bottenavlopp 
 

 Stammar i gjutjärn – korrosion, rostangrepp och beläggning. 
 

 Avloppsrör i gjutjärn ca 30-60 år 

 

 

 



Utredningsresultat: Elsystem 

 Elsystemet är gammalt 

 

 Uppfyller inte dagens krav på el säkerhet 

 

 Uppgradera från enfas till trefas till lägenheter 

 

 



Utredningsresultat: Tappvattensystemet 

 Varm och kallvattenledningarna är i gott skick och har tidigare 
bytts ut. 

 

 Varm och kallvattenledningarna har isolerats  

 

 Samtliga stamavstängningsventiler är utbyta. 

 

 

 

 



Utredningsresultat 
Rekommendation från Riksbyggen 

 Riksbyggen Brf Malmöhus 15 har beslutat om åtgärder 
angående avoppsstammar, elsystemet och värmeåtervinning 

 Alternativ för att åtgärda problemen 

 Styrelsen fattade beslut om åtgärd efter utredning 

 

 



Styrelsens beslut om Rörinfodring, uppgradering 
av elsystemet samt värmeåtervinning 

 
 
 Styrelsen har fattat beslut om rörinfodring  

 Stor andel av badrummen är renoverade 

 Tappvattensystemet är i mycket gott skick 
 

 Styrelsen har fattat beslut om uppgradering av elsystemet ( 
stämmobeslut) 

 Elen är från då husets byggdes, uppfyller inte dagens standar. 

 Enhetlig standar i hela fastigheten. 

 Säkerhet 
 

 Styrelsen har fattat beslut om installera värmepumpar 

 Värmeåtervinning 

 



Underhåll i bostadsrättsförening 
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 Bostadsrättslagen och stadgar 
Underhållsansvaret i en 
bostadsrättsförening är fördelat mellan 
föreningen och medlemen. Ansvaret styrs i 
bostadsrättslagen och preciseras i 
föreningens stadgar.  

 Bostadsrättshavarens ansvar 
Generellt alla invändiga ytskikt och allt som 
är synligt i lägenheten. 

 Bostadsrättsföreningens ansvar 
Generellt allt utvändigt och alla allmänna 
installationer samt dolda installationer i 
lägenhet.  
 
 



Beslut i bostadsrättsföreningen 
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 Beslut om rörinfodring och elsystemet 
Bostadsrättsföreningens styrelse fattar beslut 
om rörinfodring i ledningar för avlopp. 
Bostadsrättsföreningens styrelse fattar beslut 
om fastighetselen och till en viss del också 
lägenhetselen.  

 Den synliga el installationen i lägenheterna 
kräver stämmobeslut 

 Föreningen får åta sig att utföra 
underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren 
ansvarar för i samband med omfattande 
underhåll eller ombyggnad 

 
 
 



Vad innebär rörinfodring  
Bengt Mattsson 
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 OBS. Informationen är generell och 
avvikelser kan finnas efter utförd 
projektering av projektet 

 Nytt rör i det befintliga röret 
Olika metoder: beläggning, strumpa 
Tillgång till lägenheterna 
Avstängningar av vatten och avlopp 
Tillfälliga WC 

 
 
 



Vad händer framåt?  



Preliminära deltider 

 Information idag   2018-12-07 

 Installation av fläktar  2019 april 

 Projektering, rörinfodring  2019 jan-feb 

 Upphandling, rörinfodring  2019 mars-april 

 Anbud, rörinfodring   2019 april-maj 

 Informationsmöte boende  2019 maj-juni 

 Etablering och produktionsstart  2019 aug-sep 

 Produktion    1 – 1,5 år 

 El-installationer, projektering 2019  

 El-installationer produktion  2020 



Information till er som 
medlemmar och boende 
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 Samarbete med föreningens styrelse 

 Kontinuerlig information  

 Informationsmöte 

 Kontaktpersoner genom e-post 

 

 

 



Finns det några frågor… 
Vänligen kontakta oss! 



 
 
 

 
 
 

Riksbyggen utvecklar, 
förvaltar och förbättrar 
rummen som du bor 
och arbetar i. 

Riksbyggen Ombyggnad 

Anna Larsson 
Projektledare Ombyggnad 
Anna.x.larsson@riksbyggen.se 
  
  
    
   


