
 

   

 

  

  

 

 

 

   

   

Utredningsrapport VVS 

 

 Uppsala 2022-02-15 

 

Information till boende i Brf Kvannen  Anna Österman 

Anna.osterman@riksbyggen.se 

www.riksbyggen.se 

Titel: Utredning av befintliga förutsättningar samt åtgärdsförlag inför stambyte 
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B1. Flygfoto Brf Kvannen i Årsta, Uppsala (källa Hitta.se). 
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1 Sammanfattning 
Brf Kvannen har ingått avtal med Riksbyggen ekonomisk förening för 

utredning med erforderliga undersökningar och inventeringar avseende 

underhållsbehov på vatten-, värme- och sanitetssystemet inom föreningens 

fastighet Årsta 34:2 i Uppsala kommun.  

Styrelsen har beställt utredningen för att mer ingående bilda sig en 

heltäckande förståelse för underhåll som föreningens fastigheter står inför. 

Utredningen ska skapa en övergripande bild av situationen och avser inte 

definitivt att utreda samtliga möjliga tillvägagångsätt. Styrelsens ambition är 

att ta föreningen ytterligare 50 år in i framtiden. 

Utredningen genomfördes under januari-oktober 2021 med grund i flertalet 

inventeringar, undersökningar och intervjuer med medlemmar i styrelsen och 

den tekniska förvaltningen.  

Utifrån resultat av genomförda undersökningar rekommenderar Riksbyggen 

bostadsrättsföreningens styrelse att besluta om fortsatt projektering av 

följande åtgärdsförslag:  

• Byte av tappvattenledningar i hus 

• Byte av avloppsledningar i hus 

• Byte av värmeledningar i hus och övergång till parallellkopplat  

2-rörssystem. 

• Byte av värmekulvert, och värmekulvert samt vatten- och 

avloppsledningar i mark 

• Renovering av våtrum inklusive nytt tät- och ytskikt 

• Installation av återvinning på ventilationssystemet 

• Installation av individuell mätning och debitering av el och varmvatten, 

samt förberedelse för kallvatten. 

• Elrenovering i lägenheter och övriga byggnader till dagens standard. 

Övergång till 3-fas. 

• Eventuellt solceller på tak. Omfattning av solceller avgörs av verkligt 

behov beroende på bland annat storlek på allmänna anläggningar 

och ventilationslösning. 



   

 

 

 

  

  

 

Utredningsrapport VVS 3 (13) 
 

2 Redovisning av undersökningar  

 

2.1 Avlopp 
 

Befintliga förutsättningar:  

Avloppsstammar är i år 50 år gamla och normalt byts stammar efter 50-60 år 

(beroende på grad av slitage och material). I utredningen som utfördes i slutet 

av 2019 (källa Förstudie Stammar och Våtrum, Gmet 2019-12-09) upptäcktes 

förhöjd fukt i flera av de kontrollerade badrummen. Golvbrunnar i badrum har 

kraftiga rostangrepp vilket medför att klämringar och mattor/tätskikt släpper 

och orsakar läckage från brunnar. 

 

 

B4. Situationsplan Brf Kvannen med filmade sträckor dag- och spillvattenledningar markerade. 

 

En filmning av befintliga yttre spill- och dagvattenledningar har utförts i 

samband med utredningen. Ledningssträckor som filmats är markerade på 

ritning ovan. Filmning visar slitage i rör i form av ökad ytråhet /synligt 

ballastmaterial på insidan av rör. Detta beror på att vattnet slipar bort cement 

som är bindemedlet i betongen. 

På vissa sträckor är det större skador i form av uppfrätta rörväggar och 

inträngande rottrådar vilket i värsta fall kan orsaka akuta stopp.  
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B5. Avloppsledning med synligt ballastmaterial och urslagna flisor. 

 

 

B6. Inträngande rottrådar i filmat spillvattenrör. 
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B7. Stående vatten i filmad spillvattenledning. 

 

 

B8. Rörväggen skadad i dagvattenledning. 
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2.2 Tappvatten 
 

Befintliga förutsättningar:  

Tappvarmvatten bereds i två undercentraler via fjärrvärmeväxlare, som leds 

via sekundära tappvattenkulvertar in till huskropparna på kortsidan av 

byggnaderna, via en kulvertgrop. Fram t o m 1997 gick huvudstråket för 

tappvatten (värme, kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation) under 

bottenplattan, in via kulvertgrop, under huskroppen och vidare ut i 

kulvertgropen på andra sidan gaveln till nästa huskropp.  

1997 utfördes ett byte av huvudstråket i byggnaderna, men inget gjordes 

mellan huskropparna.  

 

B10. Befintliga kulvertgrop på gavel av bostadshus. 

De gamla rören proppades i kulvertgroparna och ny inkoppling i grop 

utfördes. Rören är numera dragna ut i mark från grop och sedan in under 

bottenplattan bredvid kulvertgropen. Innanför husliv går tappvattenrören upp 

genom bottenplattan, vidare upp mot tak i lägenheten och fortsätter genom 

hela byggnaden, synligt vid takvinkeln i bottenplanet till andra sidan 
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husgaveln. Där fortsätter rören ner i mark, in till kulvertgrop där inkoppling till 

befintliga kulvertrör är utförd. I lägenheterna på bottenvåningen döljs rören av 

en demonterbar inklädnad. I trapphusen är rören synliga med ytbeklädnad av 

plastplåt. 

 

Ledningar dragna ovan undertak i lägenheter. 

I varje badrum på bottenplan är tappvattnet draget från huvudstråk och in till 

rörslits, där fördelningsledningar till tappställen sker, även till kök.  

Övre planet matas från denna rörslits. Dessa rör kommer upp ur golv, vilket ej 

är tillåtet idag enligt Säkervatteninstallation vid en renovering. 

Avstängning av tappvatten till lägenheterna på övre plan sitter i badrummet i 

lägenheten under på BV.  

Slitsarna har ej tät slitsbotten, vilket leder till att de läckage som sker i slitsen 

sprids in till omkringliggande lägenheter med omfattande skador som följd. På 

grund av att ett flertal vattenskador så har föreningen fått en självrisk på 

dubbelt basbelopp, 96 600 kr, för varje vattenskada i föreningen.  

WC/badrum och kök är i varierande skick beroende på om boende har utfört 

egna renoveringar. Det är inte fastställt hur många av de renoverade 

badrummen som är utförda enligt gällande branschregler. 

 

IMD (Individuell Mätning och Debitering) 

Krav på installation av IMD för varmvatten infördes från och med 1 juli 2021 

och gäller alla befintliga flerbostadshus som genomför en ombyggnad som 

innefattar nyinstallation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring av befintlig 

installation av tappvarmvatten vilket ett stambyte räknas som.  

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att tappvarmvatten mäts på 

lägenhetsnivå och att kostnaden redovisas separerat på lägenhetsavin. Att 
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installera individuell mätning och debitering av varmvattnet för varje lägenhet 

har i studier visat sig minska energiförbrukningen med upp till 30 %.  

IMD ger föreningen: 

• Respektive lägenhet har en egen fördelningsmätare och tar sin andel 

av den abonnemangskostnad och totala förbrukning. 

• Sänkt energiförbrukning. 

• Automatisk avläsning. 

• Individuell mätning och debitering bidrar till en hållbar miljöutveckling. 

 

2.3 Värme 
 

Befintliga förutsättningar:  

Föreningen förses med värme via en primär värmekulvert till undercentral på 

Körvelgatan 47. Endast ett fjärrvärmeabonnemang finns till fastigheten. 

Värme bereds i två undercentraler via fjärrvärmeväxlare, som leds via 

sekundära värmekulvertar in till huskropparna på kortsidan av byggnaderna.  

 

B13. Värmekulvertar från de två undercentralerna samt deras matningsriktning. 

Värmeledningarna är förlagda under bottenplattan längs med hela 

huskroppen och vidare ut på kortsidan i mark via kulvertbrunnar, till nästa 

huskropp. I samband med arbetet som utfördes 1997 med kall- och 

varmvatten, förbereddes även för att dra rör på lika sätt (se 2.1.2 Tappvatten). 

Byggnaden försörjs fortfarande av befintliga värmerör från året då husen 

byggdes.  
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B14. Rörslits åtkomlig från diskbänksskåp. 

Värmerören från huvudstråk under plattan är dragna upp i rörslitsar i badrum, 

åtkomliga från köket under diskbänk. Härifrån går sedan prisolledningar via 

ett 1-rörsystem i golv ut till radiatorer i lägenheterna. Stam upp till plan 1 går 

via slits i badrum, och försörjer lägenheterna med värme på lika sätt som 

bottenplanet, rör i golv via 1-rörsystem.  

Enligt en tidigare förstudie samt skadestatistik så har läckage upptäckts på 

flera håll från befintliga värmerör. Se Hemsida – VVS - Förstudie. 

Injusteringsventiler är ej åtkomliga överallt, samt inte heller 

avluftningsventilerna, vilket leder till att systemen förblir oluftade. I flera 

badrum är radiatorn angripen av rost.  

Gemensamhetslokalerna har ett 2-rörssystem idag. 

 

2.4 Ventilation 
 

Befintliga förutsättningar:  

Befintligt ventilationssystem består av ett frånluftsfläktsystem utan 

återvinning. Varje trapphus med totalt 4 lägenheter försörjs av en separat 

frånluftsfläkt, som är placerad på vinden. Frånluftskanalerna är förlagda i 

väggar och betjänar wc/bad, kök och förråd med separat kanal till vind, där 

kanalerna är ihopdragna till ovan nämnda fläkt. Utsug sker via takhuv. 

Friskluft tas in via spalter i fönster i vardagsrum och sovrum. En lösning som 

medför kallras och drag i närheten av fönster.   

Radonmätningar är utförda 20/21. Mätningen av samtliga lägenheter på 

markplan visade att i 14 % av lägenheterna uppmättes värden över 
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gränsvärdet på 200 bq. I övriga lägenheter uppmättes godkända värden dvs 

värden under 200 bq. I hus där för höga värden i en lägenhet uppmättes har 

radonfläkt monterats in.  

Beroende på vilken standard och komfort i lägenhet som önskas finns flera 

alternativ för ventilation. Allt från att fläktar utomhuskompenseras de kallaste 

dagarna till att system installeras som kan återvinna värmen vilket medför 

jämnare inomhusklimat och minskad energiförbrukning. 

 

 

2.5 Styr och övervakning 
 

Befintliga förutsättningar och åtgärdsförslag 

Undercentralerna (2st som försörjer halva föreningen vardera), är i varierande 

skick. Vi föreslår att man byter dessa till nya prefabricerade fjärrvärme-

centraler. Möjlighet till datoriserad styrning och fjärrövervakning skall ingå.  

Ny styrning möjliggör att föreningen kan välja att sänka effekttopparna genom 

att balansera fjärrvärmeuttaget för värme och tappvarmvatten. Detta kan ge 

lägre kostnader för fjärrvärme. 

 

2.6 El 
 

Befintliga förutsättningar: 

Husen strömförsörjs idag med separata inkommande elserviser från Vattenfall 

till en äldre fördelning med mätartavlor i bottenplan i respektive trappuppgång.  

 

B15. Befintliga mätartavla. 

Från elnischen är huvudledningar (1-fas) förlagda till lägenhetscentraler. 

Mätartavlorna är original från när husen uppfördes och är idag utförda för 1-
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fasmatning till lägenheter men möjlighet finns att konvertera dessa till 3-fas. 

Vattenfalls el-mätare för debitering är relativt nya och i gott skick. 

Lägenhetscentraler består till största del av äldre diazedsäkringscentraler.  

 

B16. Befintlig lägenhetscentral. 

Centraler och huvudbrytare är utförda för 1-fas och i originalutförande ej 

utrustade med jordfelsbrytare. I besökta lägenheter fanns brister i 

elanläggningen i form av spruckna, lösa och slitna elapparater samt ojordade 

uttag i kök. Dessa brister är inget ovanligt med tanke på installationernas 

ålder men bör åtgärdas. Installationer för fastighetselen är i blandat skick och 

kompletterat i olika skeden.  

Belysningsarmaturer finns installerade i allmänna utrymmen såsom i 

korridorer och trapphus samt är av äldre modell. Belysningsstyrning sker med 

tryckknapp via trappautomat.  

Installationer i servicehus/tvättstugor är i godkänt skick. Även här fanns brister 

som måste åtgärdas. Med tanke på installationernas ålder finns det klar 

anledning att byta ledningar samt apparater som följer dagens normer och 

krav, bland annat Starkströmsföreskrifterna 2008:1–4, Elinstallationsreglerna 

SS 436 40 00 samt Boverkets Byggregler. 

 

Om man byter matningar till lägenheter från 1-fas till 3-fas medför det att får 

man en modernare installation där risken för driftstörningar minskar. Det vill 

säga att hela installationen i en lägenhet inte är beroende av endast en 

säkring.  
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Normal belastning för lägenhet:  

Med utrustning i kök efter modern standard, tvättmaskin och golvvärme i 

badrum får man följande uppskattad maximal förbrukning i varje lägenhet:  

- Induktionsspis 8000W   

- Diskmaskin 2000W  

- Mikro 1000W  

- Kyl/Frys 200W  

- Tvättmaskin 2000W  

- Golvvärme 500W  

- Övrigt 300W  

Totalt = 14000W 

Skillnader 3-fas och 1-fas: 

3-fasmatning:  

Vid 3-fasmatning och 16A som huvudsäkring har man 11000W att tillgå. Det 

innebär att risken för att säkringen går är väldigt liten och man behöver inte 

tänka på vad man har igång samtidigt.  

1-fasmatning:  

Vid 1-fasmatning och 25A som huvudsäkring har man 5750W att tillgå. Det 

innebär att risken för att säkringen går är ganska stor och man behöver tänka 

sig för på vad man har igång samtidigt. 

Övriga aspekter:  

Brand  

Då 1-fassystemet betyder högre strömmar i centraler och ledningar ökar även 

risken för överhettning vid eventuella fel och glappkontakter.  

Sammanfattning el:  

Vid ett byte till 3-fassystem anser man att:   

• Man följer försiktighetsprincipen angående el- och magnetfält  

• Risken för driftstörningar blir betydligt mindre. 3-fas fördelar risken för 

överlast, avbrott på tre säkringar.   

• Man får en jämnare belastning ledningsnätet  

• Det blir bättre selektivitet. Det betyder att en säkring slår bara ut den del där 

felet finns. Vid dålig selektivitet kan ett fel slå ut större delar av elsystemet.  

• Vi begränsar inte de boendes valfrihet att t.ex. diska, tvätta och torka 

samtidigt.  

• Utbudet av 3-fas spisar/ugnar är större. 
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2.7 Yttre VA och kulvert 
 

Befintliga förutsättningar:  

I vår utredning och okulära synen på plats bedöms att kulvertar för värme, 

kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation från undercentralerna till 

respektive trapphus mellan huskropparna ej är bytta. Se 2.1.2 Tappvatten.  

Filmning av spill- och dagvattenledningar på utvalda sträckor utfördes 2021-

06-23 – 24 samt 2021-07-06. Se punkt 2.1.1 Avlopp. 

 

2.8 Solel 
I utredningen har man utrett potentialen för att installera solcellsanläggningar 

på taken av föreningens byggnader. Byggnaderna ligger i två olika 

väderstreck (öst-väst och norr-söder) och har en taklutning på 15 grader. Att 

installera solcellsmoduler på de tak som vetter mot söder ger högst 

solelproduktion. Även de tak som vetter mot öster och väster ger god 

solelproduktion och är ett attraktivt läge för solceller. 

 

2.9 Övrigt – inventering miljöfarliga ämnen 
 

En inventering av byggnadsdelar inom brf Kvannen som kan beröras vid ett 

stambyte har utförts under september 2021. Inventering av förekomst av 

asbest har gjorts för att ha som underlag vid kommande renoveringar.  

Förutom provtagningar för asbest, har förekomst av PCB och klorparaffiner 

kontrollerats. Asbest har bland annat påträffats i rörkulvert, rörböjar och 

rörändar på befintliga rörstråk i servicebyggnader. När omfattning av valda 

åtgärder är fastställd kan ytterligare provtagning bli nödvändig. 

Om föreningen väjer att komplettera lägenheter med ytterligare tilluftsdon 

genom yttervägg så bör man kontrollera om det förekommer skivmaterial 

innehållande asbest (eternit eller internit) där håltagning görs. 

PCB-inventering är utförd sedan tidigare och dokumentation vid provtagning 

av framför allt fogmassor finns dokumenterat i bilaga 3. Fogmassor som kan 

påverkas vid åtgärder föreslagna i denna utredning bedöms framför allt vara 

runt dörrar i tidigare soprum/förråd intill entréer. Utredning visar på en 

möjlighet att utnyttja dessa ytor för installationer och då kan ombyggnation av 

dessa utrymmen bli nödvändig. 

 

Frågor och funderingar om utredningen?  

Mejla styrelsen kvannen@blixtmail.se  

mailto:kvannen@blixtmail.se

