








Sammanfattning 
I det här arbetet har jag gjort en del av en underhållsplan för maskinhallarna PM 51, PM 52 och 
PM 53 på Bravikens pappersbruk för en ettårs-, femårs- och tioårsperiod. I underhållsplanen har 
jag tagit fram var skadan är, vad som är skadat, placeringen, omfattningen av skadan, åtgärderna 
och kostnadsförslag från NCC och Ivarsson & Brink Byggnads AB. Jag fick även möjligheten att 
studera Bravikens asfaltering och göra en preliminär underhållsplan för den. Tyvärr fanns inte tid 
att utarbeta den så den finns endast som en bilaga, se bilaga 3. Underhållsplanen för asfalteringen 
gjorde jag tillsammans med Peter Winterquist från Skanska Väg. 
 
För att ta fram dessa data har jag intervjuat sektionscheferna för varje maskinhall eftersom de har 
ansvaret för fastighetsunderhållet. Jag har även diskuterat med min handledare Anneli Gehlin 
som är gruppchef för avdelningen bygg och miljö. Fängelset Hall i Södertälje har en mycket 
utarbetad underhållsplan. Därför gjorde Anneli Gehlin och jag ett studiebesök där för att 
eventuellt få lite tips och information. Jag har även granskat hur andra industrier har utformat 
sina underhållsplaner för industrifastigheterna.  
 
En underhållsplan bör alltid hållas aktuell och måste därför uppdateras kontinuerligt. För att 
kunna göra en mer utarbetad underhållsplan för maskinhallarna på Bravikens pappersbruk behövs 
det mera tid. Det är mest problem med golven eftersom de är tungt belastade, de har en felaktig 
beläggning eller är dåligt underhållna. Dessutom täpps dräneringen på taken igen fort. Ett förslag 
vore att någon kontrollerar golven på varje plan i varje byggnad samt dräneringen på alla tak 
kontinuerligt eftersom det är mest problem där. Men även hela byggnaderna måste ses över med 
jämna mellanrum för att kunna hålla underhållsplanen aktuell. Det som ska kontrolleras är golv, 
dilatationsfogar, fundament, pelare, väggar, dörrar, fönster, tak och fasader. 
 
För att få ett bra underhåll på fastigheterna på Bravikens pappersbruk måste den här 
underhållsplanen utarbetas mer. Underhållsplanen bör också vara kopplad till en databas för att 
lättare få information om byggnaden, lättare att bearbeta underhållsplanen samt att 
underhållskostnaderna kan hållas nere men även för uppföljning av fastigheternas status och 
kostnader. 
 
 



English summary 
In this report I have made a plan for maintenance for the machine rooms PM 51, PM 52 and PM 
53 at Braviken paper mill. The plan is for a one-year-, a five-year- and a ten-year period. In the 
plan for maintenance I have answered for where the damages are, what kind of damages, the 
place of the damages, how big the damages are, the kind of repairs and a plan of the costs from 
NCC and Ivarsson & Brink Byggnads AB. I had the opportunity to study the asphalted areas at 
Bravikens area and to do a preliminary plan of maintenance for it. Unfortunately I had no time to 
prepare it but there is as a supplement, see supplement 3. I have done the plan of maintenance for 
the asphalt with Peter Winterquist from Skanska Väg. 
 
To get the information I interviewed the heads of sections for every machine room, because they 
have the responsibility for the maintenance of the buildings. I have also discussed with my 
supervisor Anneli Gehlin who is the leader for the section of buildings and environment. The jail 
Hall in Södertälje has a very prepared plan of maintenance. Anneli Gehlin and I have therefore 
visited them to get information about maintenance. I have also studied if other industries have 
plans of maintenance for their buildings of industry.  
 
A plan of maintenance should always be topical and therefore it must be continuously updated. 
More time is necessary to make a more prepared plan of maintenance for the machine rooms at 
Braviken paper mill. The biggest problems are the floors because they are heavy stressed, they 
have a bad pavement or they are poor repaired. Furthermore the drainages are clogged up on the 
roofs. One proposal is that somebody continuously inspects the floors at every floor in each 
building and the drainage at the roofs because there are the biggest problems. But also the whole 
building must be inspected with regular intervals to keep the plan of maintenance up to date. The 
parts that should be inspected are the floors, seams, foundations, pillars, walls, doors, windows, 
roofs and the facades. 
 
To get a good maintenance at the machine rooms at Braviken paper mill this plan must be more 
prepared. The plan of maintenance should also be connected to a database so it can be easier to 
get information of the building, easier to handle the plan and to get lower costs of the 
maintenance but also to follow-up the buildings status and costs. 
 
 

 



 

Förord 
Efter att ha sommararbetat på Bravikens pappersbruk 2004 fick jag möjligheten att göra mitt 
examensarbete på avdelningen bygg och miljö. 
 
Jag skulle vilja tacka Bravikens pappersbruk för finansieringen av mitt arbete. Ett speciellt tack 
till Anneli Gehlin och Rickard Klingberg för information och teknisk hjälp. Jag skulle även vilja 
tacka Hans Blomberg på Linköpings universitet som har hjälpt mig med språkgranskningen samt 
alla som har bidragit med information till denna rapport. 
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1 Inledning 

1.1 Problemställning 
De problem jag har tagit ställning till när jag upprättat en underhållsplan för fastigheterna är: 
 
 Vad ska göras? 
 I vilken omfattning? 
 När ska det göras? 
 Vad kommer det att kosta? 

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att ta fram en underhållsplan för Bravikens pappersbruk som andra 
industrier också kan ha nytta av. 

1.3 Omfattning 
Jag har studerat väggar, golv och tak på de tre maskinhallarna PM 51 (byggd 1979), PM 52 
(byggd 1985) och PM 53 (byggd 1994). Underhållsplanerna är för en ett-, fem- och tioårsperiod. 

1.4 Bakgrund 
Bravikens pappersbruk har inga underhållsplaner för sina industrifastigheter, varken korta eller 
långa. Det finns inga direkta mallar att följa. Alla fastigheter är olika beroende på vad de används 
till och när de byggdes. Underhållet blir därför eftersatt och därmed blir det problem med 
budgeten och besluten om vad som ska åtgärdas först. Budgeten för byggnaderna är uppdelad på 
fyra olika ställen, en på underhållsavdelningen och en på varje sektionschef för de tre olika 
maskinerna. 

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten börjar med ett teoriavsnitt om fastighetsunderhåll. Det finns mycket lite skrivet om 
fastighetsunderhåll men däremot finns det mängder om maskinunderhåll. Det står ungefär 
likadant i all litteratur som jag hittade om fastighetsunderhåll. Mycket information om 
maskinunderhåll kan användas även till fastighetsunderhåll. Därför har jag anpassat den teori som 
jag har hittat om maskinunderhåll till fastighetsunderhåll. Därefter har jag gjort en redogörelse 
för vad jag har gjort på Bravikens pappersbruk och vad jag har kommit fram till. Efter det har jag 
en resultatdel där slutsatser, diskussion, sammanfattning och rekommendationer finns. Till sist är 
den avslutande delen med referenslista och bilagor. 

 1



2 Fastighetsunderhåll 

2.1 Teoribakgrund 
Med fastighetsunderhåll menas alla åtgärder som syftar till att vidmakthålla en fastighets 
standard. Fastighetsunderhåll delas vanligen in i löpande underhåll, periodiskt underhåll och 
modernisering. Löpande underhåll är sådana åtgärder som ej kan förutses vad gäller tidpunkt och 
omfattning. Periodiskt underhåll kan planeras och det kan med vissa marginaler också 
tidsbestämmas. Därför är det fullt möjligt att kunna kartlägga en fastighets totala periodiska 
underhåll med avseende på åtgärd, tidpunkt och kostnad. Modernisering är sådana ändrings- och 
ombyggnadsarbeten som syftar till att förändra funktionen och standarden.1
 
Fastighetsunderhåll styrs exempelvis av: 

• Tekniskt behov 
• Användarnas behov 
• Ekonomiska förutsättningar2 

 
Att byggnaderna förändras över tiden är en annan faktor som påverkar underhållsplanen. Det som 
observeras idag har troligtvis förändrats efter några år. Förändringarna kan dock endast förutses 
till en viss del.3
 
Fastighetsskötsel består av fyra delar: 

• Teknisk skötsel 
• Utvändig skötsel 
• Invändig skötsel 
• Administration4 

2.1.1 Konstruktion 
Fastighetsunderhållet måste tas med redan i projekteringen. Under projekterings- eller 
ombyggnadsfasen skapas den största mängden information om en anläggning, se figur 1.5
 
 
 

                                                 
1 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
2 Paul Lundgren, Leif Wixström, Fastighetsunderhåll, planerings och informationssystem (Stockholm, 1984) 
3 Ibid. 
4 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
5 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
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Figur 1. Information över tiden6

 
Att ändra i början av ett projekt medför en mycket liten kostnad. Därför är det viktigt att göra rätt 
från början, se figur 2.7
 

 
 
Figur 2. Ändringskostnader8

 
Det är i projektstadiet som kvaliteten kan bestämmas och därmed också behovet av den framtida 
underhållet.9
 
Kunskaper och information om allt som rör anläggningen behövs för att kunna förebygga och 
avhjälpa skador. Den här informationen kan sedan vara en grund för kunskapen om anläggningen 
under hela dess livscykel. En central lagringsbas gör också att aktuell information sprids om 
projektet. När en förändring har genomförts skickas meddelande ut till berörda parter. 
Dokumentationen av förändringen överförs automatiskt till underhållssystemets databas.10 Det 
gör också att informationen blir åtkomlig snabbt.11

 
Underhållssäkerheten blir bättre främst på grund av förbättrade rutiner för beredning och 
planering av underhållsarbetet. Det gör också att underhållsverksamheten blir effektiv. När 
många personer med olika kunskap är inblandade måste arbetet samordnas och förberedas.12

                                                 
6 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
7 Ibid. 
8 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
9 Ibid. 
10 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
11 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
12 Ibid. 
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2.1.2 Renhållning och sanering 
Den mest grundläggande, viktigaste och troligtvis mest lönsamma åtgärden inom direkt 
förebyggande underhåll är renhållning. All personal deltar vanligtvis i renhållningsarbetet men 
gemensamma ytor och saneringsarbeten kan skötas av särskild personal.13

 
När det gäller renhållning, inspektioner, tillståndskontroller och direkt förebyggande ingrepp så 
tillhör detta underhållets vardag. En del av den praktiska underhållsverksamheten är att 
förrådshålla reservdelar och förbrukningsmaterial.14

 
Renhållning är också en viktig säkerhetsfaktor och fungerar samtidigt som ett inspektionssystem. 
Vid sanering finns det stora möjligheter att felaktigheter som sprickbildningar, fuktskador med 
mera upptäcks.15

 
För att underlätta arbetet för den som ska sanera och för att minska risken för att något glöms bort 
eller görs felaktigt behövs rutiner. För att kunna utforma saneringsrutinerna behövs information 
om hur lång tid det behövs för arbetet. Det kan göras praktiskt eller beräknas teoretiskt. Därefter 
bestäms ordningen på arbetet. Sedan väljs saneringsmetod och medel.16

 
Renhållning är viktig del eftersom den påverkar personalen och därmed personalomsättningen. 
Men den påverkar också företagets kunder och därmed deras leveranssäkerhet, image och 
goodwill.17

2.1.3 Skador 
Det finns två olika skador, plötsliga skador och regelmässiga skador. Plötsliga skador är sådana 
skador som uppkommer så snabbt att de inte går att förbereda sig på. De kan dock upptäckas vid 
tillståndskontroller och därmed kan kanske skadan avhjälpas när det passar verksamheten. 
Regelmässiga skador uppstår efter ett känt mönster och på grund av normalt slitage. Därmed kan 
förberedelser göras. Ett problem kan dock vara att avgöra tiden mellan dessa regelmässiga 
skador. Men det beror också på hur renhållningen sköts. Även här behövs tillståndskontroller.18

 
Vid plötsliga skador sker ofta åtgärderna under en viss stress. Tillståndskontroller är också en 
slags åtgärd men utan stress. I båda fallen måste arbetet ske metodiskt. Åtgärderna är att: 
 

1.) Diskutera med de som upptäckte skadan 
2.) Ta reda på om det varit skada på samma ställe tidigare 
3.) Rengöra. Det kan eventuellt ”reparera” skadan 
4.) Kontrollera felkällorna som orsakat skadan 
5.) Ta fram information om det skadade området 
6.) Kontrollera med ritningarna innan demontering19 

                                                 
13 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
14 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
15 Ibid. 
16 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
17 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
18 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
19 Ibid. 
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Genom systematiska tillståndskontroller, upptäcks skador i ett så tidigt stadium så att de kan 
avhjälpas innan driftstörningar och följdskador inträffar. Därmed förbättras 
funktionssäkerheten.20

 
När skadan är avhjälpt är det viktigt att ta reda på varför skadan har uppstått. För att undvika 
samma skada i framtiden så gäller det att registrera och utvärdera skadan. Det kan spara mycket 
pengar.21

 
Kostnaderna för skadorna blir naturligtvis mindre om den lilla skadan repareras än att vänta tills 
den har blivit stor. Därför är det viktigt att skadan åtgärdas direkt.22

 
Konstruktions-, monterings-, och hanteringsfel är de vanligaste orsakerna till olika skador. Smuts 
är också en vanlig orsak medan normalt slitage inte är en så stor faktor som många tror.23

2.1.4 Praktiskt utförande av underhållsplan 
Det är vanligt att fastighetsunderhållet idag är eftersatt. En bidragande orsak är att framtida 
bekymmer inte förutses och förebyggs. En förklaring till detta är att de akuta bristerna åtgärdas i 
första hand. En annan förklaring kan vara att fastighetsunderhållet måste bli mycket eftersatt 
innan förhållandena börjar bli direkt ohållbara.24

 
Om standarden på fastigheten ska bibehållas och strävan efter att ekonomin ska vara den bästa 
möjliga på lång sikt så är det absolut nödvändigt med en underhållsplan. I underhållsplanen 
analyseras det framtida underhållsbehovet och det ska ingå uppgifter om vilka underhållsåtgärder 
som kommer att inträffa i framtiden, när de väntas uppkomma och kostnaderna för varje åtgärd. 
Detta tas reda på genom bland annat erfarenhet, besiktningar, ritningar och beskrivningar.25

 
En underhållsplan innebär att fastighetsunderhållet kan bedrivas mer rationellt, vilket innebär att 
till exempel den ekonomiska beredskapen förbättras och underhållet kan därför styras på ett 
fördelaktigt sätt. Därmed kan underhållskostnaderna fördelas jämt över hela fastighetens 
livslängd.26

 
Som tidigare sagts så kan det löpande underhållet inte förutses. Det löpande underhållet är cirka 
50 % av det periodiska. När det gäller periodiskt underhåll kan varje enskild åtgärd i princip 
förutses. Det är dock inte möjligt att med absolut säkerhet förutse när en viss åtgärd kommer att 
bli nödvändig och vad den kommer att kosta. Däremot kan detta förutses med en felmarginal på  
± 10 %.27

 

                                                 
20 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
21 Mats Hallgren, Lauri Recksén, Underhåll A (Stockholm, 2001) 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
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En metod för att göra en underhållsplan är att systematiskt analysera fastigheten del efter del och 
bedöma vilka underhållsåtgärder som kommer att bli nödvändiga. För att kunna göra en 
underhållsplan måste en mängd olika faktorer bestämmas, bland annat fastighetens 
materialuppbyggnad, fastighetstillstånd, priser, mängduppgifter med mera. Underhållsplanen är 
ett resultat av en sammanställning och analys av dessa uppgifter, se figur 3.28

 

Objektets Perioder, priser, 
mängder etc. uppbyggnad 

Objektets 
tillstånd 

Underhållsplan 

 
Figur 3. Underhållsplanens uppbyggnad29

 
Det är dock nödvändigt att tillåta en viss schablonisering. Det är alltså inte nödvändigt att i detalj 
ta reda på fabrikat, tjocklek på skivmaterial och liknande. Varje byggnadsdel respektive varje 
material fordrar en viss underhållsåtgärd. Åtgärden anges i underhållsplanen endast i rubrikform, 
exempelvis målning, komplettering. Därför kan det oftast vara lämpligt med en bifogad 
beskrivning i underhållsplanen. Mängden och à-priset måste beräknas överslagsmässigt för varje 
åtgärd för att få fram kostnaderna. Därefter måste intervallen för varje åtgärd bestämmas. Med 
hjälp av fastighetens byggnadsår kan intervallet till det närmsta tillfället för åtgärden 
bestämmas.30

2.1.5 Administration 
För att kunna bedriva en effektiv underhållsverksamhet så behövs administrativ kompetens och 
administrativa system. Därför måste verksamheten kartläggas och systematiseras. Som ett led i 
det arbetet behövs en central databas som innehåller: 
 

• Anläggningsregister 
• Förebyggande underhållssystem 
• Förrådsstyrningssystem 
• Inköpssystem 
• Arbetsordersystem 
• Planeringssystem 
• Dokumentationssystem 

                                                 
28 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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• System för teknisk-ekonomisk analys 
• Kravspecifikationer för underhållsmässiga egenskaper 
• Krav på dokumentation 31 
• Uppföljning och statistik 

 
Alla dessa delar är i de flesta fall kopplade till varandra. De kan också vara kopplade till 
exempelvis ekonomisystemet i företaget. 32

 
Om datalagringen begränsas till data som med en rimlig insats går att hålla aktuella och vid 
behov kompletteras så vinns att: 
 

• Arbetsinsatsen koncentreras till de åtgärder som går i första hand 
• Databasen blir enkel att bearbeta 
• Kostnaderna för underhållsplanen blir låg 
• Risken för att inaktuella data lagras är liten33 

2.1.6 Ekonomi 
Fastighetsunderhållet har en stor inverkan på verksamhetens ekonomiska resultat. Många 
företagsekonomer ser tyvärr bara fastighetsunderhållet som en kostnad. Det är däremot mer 
riktigt att betrakta det som en lönsam investering.34

 
Om det finns en tidig prognos för framtida underhållskostnader så blir det möjligt att anpassa 
budgeten till de behov som finns. Det finns två svårigheter med att få ett fungerade ekonomiskt 
system för fastighetsunderhåll, dels att samla in all data dels att hålla datauppgifterna aktuella.35

 
Fastighetsomkostnaderna avser de årliga kostnaderna för: 
 

• Kapitalkostnader 
• Underhållskostnader 

Underhållskostnaderna är både periodiska och löpande 
• Fastighetsskötsel 

Fastighetsskötselkostnaderna kan fördelas på tre aktiviteter: teknisk skötsel, utvändig 
skötsel och renhållning. Med fastighetskostnader avses personalkostnader, 
förbrukningskostnader samt drift och underhåll av maskiner och redskap 

• VA-kostnader 
• El-kostnader 
• Sophämtningskostnader 

VA-, el- och sophämtningskostnader är beroende av kommunens taxor. 
• Bränslekostnader 

Bränslekostnaderna avser oftast endast förbrukad olja 

                                                 
31 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
32 Ibid. 
33 Paul Lundgren, Leif Wixström, Fastighetsunderhåll, planerings och informationssystem (Stockholm, 1984) 
34 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
35 Paul Lundgren, Leif Wixström, Fastighetsunderhåll, planerings och informationssystem (Stockholm, 1984) 
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• Skatter och försäkringar 
• Administration 

Administrationskostnader är kostnader för redovisning, revision och handläggning av 
fastighetens övriga förvaltningsfrågor 36

2.1.7 Utveckling 
Vi är idag på väg från ett industriellt till ett efterindustriellt samhälle. Det vill säga att vi är på väg 
in i ett tjänstesamhälle där underhåll och service utgör en betydande del.37

 
För att samhället ska fungera med bibehållet eller ökat välstånd så måste underhållsverksamheten 
också fungera. Trots underhållets stora omfattning så har det uppmärksammats mycket lite i 
samhället. Fastighetsunderhållet är oftast en undanskymd del hos dem som har ledningsansvar.38

 
Idag saknar vi i stort sett forskning kring fastighetsunderhåll. Därför föreslår Boverket att det ska 
tillsättas forskningsmedel till att öka kunskapen kring livscykelanalyser och byggnadstekniken 
samt till forskning kring ett varsamt underhåll. Boverket tror då att kunskapsnivån kommer att 
öka i hela branschen överhuvudtaget samt att det gynnar den grundläggande utbildningen om 
forskning sker. De vill även att regeringen ska ge Boverket i uppdrag tillsammans med 
Naturvårdsverket, byggherrar och förvaltare att utarbeta hjälpmedel för underhållsplanering av 
byggnader baserade på livscykelbedömningar. Idag finns ett stort behov av att öka kunskapen 
kring underhåll och underhållskostnader kring de byggtekniker och material som finns i 
bostadsbeståndets olika typer av hus och boendemiljöer.39

2.1.8 Ledarskap 
All verksamhet som bedrivs gemensamt av flera människor måste ha en gemensam målsättning. 
Det är viktigt att underhållsverksamhetens målsättning blir klar och entydig så att alla människor 
i organisationen förstår vad som menas. Förmodligen uppnås också ett större personligt 
engagemang än om ledningen har en diffus målsättning.40

 
Ledarskapet har inom alla verksamheter en avgörande betydelse för resultatet. Det gäller även för 
fastighetsunderhållet. Det ställs stora kvar på ledning, organisation och planering av 
verksamheten om fastighetsunderhållet ska bli effektivt.41

 
 
 

                                                 
36 Eric Anjou et al, Rationellt fastighetsunderhåll: Linköping 11-13 februari 1974 (Stockholm, 1974) 
37 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
38 Ibid. 
39 Boverket, Bättre koll på underhåll (Karlskrona, 2003) 
40 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
41 Börje Idhammar, Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens Hörnstenar (Tullinge, 1992) 
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2.2 Arbetet på Bravikens pappersbruk 

2.2.1 Statusbedömning 
För att kunna statusbedöma har jag intervjuat sektionscheferna för maskinhallarna vad de tror 
behöver göras inom en ettårs-, femårs- och tioårsperiod, se bilaga 1. Jag har även diskuterat med 
min handledare Anneli Gehlin om vad som behöver åtgärdas. 
 
Det är svårt att göra en underhållsplan och veta vad som ska göras och när. Det finns inga direkta 
linjer att gå efter. Därför görs antaganden utifrån sunda förnuftet men det krävs också 
byggtekniskt kunskap för att utarbeta underhållsplaner. 
 
Jag fick även möjligheten att studera Bravikens asfaltering och göra en preliminär underhållsplan 
för den. Tyvärr fanns inte tid att utarbeta den så den finns endast som en bilaga, se bilaga 2. För 
att få en mer utarbetad underhållsplan så krävs det att asfalten granskas flera gånger. Det beror 
även på hur mycket trafik som åker på asfalten och vad för slags trafik det är. 

2.2.2 Åtgärder och kostnadsförslag 
För att bekräfta mina bedömningar och få dem prissatta så ringde jag två av Bravikens 
pappersbruks entreprenörer, Ivarsson & Brink Byggnads AB och NCC för att få förslag från dem. 
 
För att få fram en tidsuppskattning och ett kostnadsförslag så har jag tagit ut ett ungefärligt 
medeltal från de båda företagen. Kostnadsförslagen är inte bindande utan det är endast en 
uppskattning av vad det kommer att kosta så att Bravikens pappersbruk ska kunna göra en 
budget. När sedan arbetena ska göras kommer Bravikens pappersbruk skicka ut 
förfrågningsunderlag för att få ett mer detaljerat kostnadsförslag. De här underhållsplanerna gör 
också att Ivarsson & Brink Byggnads AB och NCC ser vad som kommer att åtgärdas och kan på 
så vis planera in sitt arbete på ett bättre sätt och därmed också spara pengar. Därmed kan de ge 
lägre anbud. Eftersom Bravikens pappersbruk har en byggavdelning så kan de åtgärda många av 
felen själva. Därför har jag bara kostnadsförslag för en del åtgärder. 

2.2.3 Jämförelse med andra industrier 
För att se hur andra pappersbruk i Holmenkoncernen och andra industrier har det inom 
fastighetsunderhåll så har jag ringt och intervjuat dem, se bilaga 3. Som det är idag så utför de 
flesta industrierna i Sverige det mesta av sitt fastighetsunderhåll i egen regi. Utifrån intervjuerna 
kan jag se att det är dåligt med långsiktiga underhållsplaner för industrifastigheter överlag. 
Eftersom det verkar saknas kunskap och intresse för ett sådant underhåll är det också svårt att få 
fram ekonomiska resurser. 
 
Billerud Skärblacka AB erbjöd mig att göra ett studiebesök för att se hur de har det. Jag tackade 
givetvis ja. Det var intressant att se hur de hade det. Jag tyckte att de hade det renare kring sig 
men mörkare än Bravikens pappersbruk. Ett exempel på hur det kan se ut på Bravikens 
pappersbruks golv finns i bilaga 4. På Billerud Skärblacka AB kunde personalen fylla i en lista 
där de kunde påpeka fel och brister i fastighetsunderhållet. 
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2.2.4 Studiebesök 
Fängelset Hall i Södertälje har en mycket utarbetad underhållsplan. Därför gjorde Anneli Gehlin 
och jag ett studiebesök där, se bilaga 5. Halls fastigheter ägs av Specialfastigheter Sverige AB 
som i sin tur ägs av svenska staten. Specialfastigheter Sverige AB har ett program som heter 
Pondus där de har gjort sina underhållsplaner. För att de skulle kunna göra underhållsplanerna 
anlitade de konsulter som statusbedömde fastigheterna. Pondus är ett program som kan anpassas 
till hur företaget vill ha underhållet upplagt, se bilaga 6. Pondus är ett enkelt och överskådligt 
program att använda. Specialfastigheter Sverige AB: s underhållsplaner är strukturerade ungefär 
likadant som de underhållsplaner som jag har utarbetat på Bravikens pappersbruk. Ett exempel på 
hur en underhållsplan för Hall ser ut finns i bilaga 7. 
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2.3 Underhållsplan 
Hela byggnaderna måste ses över med jämna mellanrum för att kunna hålla underhållsplanen aktuell. Det som ska kontrolleras är golven, dilatationsfogarna, fundamenten, pelarna, väggarna, taken och fasaderna. För att kunna göra en 
mer utarbetad underhållsplan för maskinhallarna på Bravikens pappersbruk så behövs det mera tid. Underhållsplanerna för maskinhallarna som jag har gjort ser ut som följer: 

2.3.1 Underhållsplan PM 51, +7,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Fundament Betong borta så 
armering sticker fram Torkkåpan Ca 1 m Laga Ca 8 h Ca 3 200 kr     

Pelare Spricka ner efter 
golvet Pelare 010 E 

Runt hela 
pelaren,  
ca 20 lm 

Fräsa spår och 
göra en mjukfog        

Väggar                 
Dörrar                 

Fönster                 
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.2 Underhållsplan PM 51, +7,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Vatten på golv Nära hissen Ca 1,5 m x 0,5 
m Göra ny brunn Ca 16 h Ca 7 000 kr     

Fundament                 

Pelare Skadade påkörda 
pelare Hela planet   Laga         

Väggar 
Isoleringsplattor på 

vägg dålig 
se bilaga 8 

Vatten-
avskiljarrum 

Ca 5 st x 50 st 
á 1,20 m x 1,20 

m 
Byta ut Ca 1 h / m² Ca 315 kr / m² 

exkl. ställning     

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Isoleringsplattor i tak 
dålig Hela planet   Byta ut Ca 1 h / m² Ca 315 kr / m² 

exkl. ställning     

Fasad                 
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2.3.3 Underhållsplan PM 51, +7,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Fundament                 
Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.4 Underhållsplan PM 51, +14,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Sprickor i golv 
Framför 

maskinen på 
drivsidan 

Ca 10 m x 120 
m 

Slipa golvet 
se bilaga 9         

Golv Maskinlinjals-bultar 
dåliga 

Under 
maskinen 

Under 
utredning 

se bilaga 10 

Under utredning 
se bilaga 10         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 

Väggar Återställ isolering på 
väggar Sulzerrum Ca 10 st nya 

isoleringsplattor Sätta dit dem Ca 8 h Ca 5 500 kr     

Dörrar                 
Fönster                 

Tak Droppar vatten från 
tak/trumma 

Mellan hög 
och låg 

byggnad i 
sydöstra 
hörnet 

Ca 10 m 

Kontrollera om det 
är kondens bara 

eller om det beror 
på regnvatten 

också 

        

Tak Plattor med isolering i 
tak 

Vid 
softkalandern 
på drivsidan 

Ca 3 st x 46 st 
á 1,20 m x 1,20 

m 
Bytas ut Ca 1 h / m² Ca 330 kr / m² 

exkl. ställning     

Fasad 
Hål i vägg, en fog är 

trasig mellan 
betongelementen 

Söder om 
dörren till 

DIP:s gång 
Ca 3 m Täta Ca 5 h Ca 1 000 kr     
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2.3.5 Underhållsplan PM 51, +14,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Slipa golvet 
se bilaga 9         

Golv Slitage på golv 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Byta matta 3 x Ca 33 h Ca 410 kr / m²     

Golv Maskinlinjals-bultar 
dåliga 

Under 
maskinen 

Under 
utredning 

se bilaga 10 

Under utredning 
se bilaga 10         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         

Fundament  Fundament trasigt Vid 1 Tork, 
pelare 214D Ca 1 m Laga Ca 6 h Ca 1 800 kr     

Pelare                 

Väggar Slitage på väggar 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Måla 3 x Ca 55 h Ca 450 kr / m²     

Väggar Isoleringsplattor på 
vägg dålig Sulzerrum 

Ca 4 st x 50 st 
á 1,20 m x 1,20 

m 
Byta ut Ca 1 h / m² Ca 315 kr / m² 

exkl. ställning     

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet Hela planet 
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Fönster dåliga Hela planet   Översyn         

Tak Slitage på tak 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Måla/byta plattor 3 x Ca 6 h Ca 430 kr / m²     

Tak   Dellationsfogarna 
I taket nära 

dubbelpelaren 
214D 

Ca 3 m Laga     

Tak Undertaksskivor 
bort/trasiga 

I taket nära 
dubbelpelaren 

214D, 225 
  Byta ut/sätta dit Ca 1 h / m² Ca 330 kr / m² 

exkl. ställning     

Tak Isoleringsplattor i tak 
dålig 

I taket nära 
dubbelpelaren 

214D, 225 
  Byta ut Ca 1 h / m² Ca 330 kr / m² 

exkl. ställning     

Fasad 
Hål i vägg vid pelare i 

maskinsal 
se bilaga 11 

Sulzerrum 
Ca 2 dm långt 

några 
centimeter brett 

Täta Ca 6 h Ca 1 300 kr exkl. 
ställning     
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2.3.6 Underhållsplan PM 51, +14,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Maskinlinjals-bultar 
dåliga 

Under 
maskinen 

Under 
utredning 

se bilaga 2 
          

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare Slitna pelare Hela planet   Måla         
Väggar Slitna väggar Hela planet   Måla         

Väggar 
Bruna fläckar på 
väggarna, kallras 

se bilaga 12 

Södra 
väggen vid 

omrullnings- 
maskin 3 

Ca 27 st 
betongelement Sanera och måla 27 x Ca 10 h 27 x Ca 10 000 kr     

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         
Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.7 Underhållsplan PM 51, +21,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.8 Underhållsplan PM 51, +21,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 

Väggar 
Sprickor ner efter 

väggen 
se bilaga 13 

Större delen 
av 

ytterväggen 
Ca 30 m Gjuta ny fog Ca 30 h Ca 20 000 kr     

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak                 
Fasad                 
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2.3.9 Underhållsplan PM 51, +21,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.10 Underhållsplan PM 51, +26,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.11 Underhållsplan PM 51, +26,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak 

Fukt i taket (beror 
troligtvis på dålig 

dränering på 
yttertaket) 

Två ställen 
nära hissen 

2 st  
ca 1 m x 1 m 

Kontrollera om det 
är/kommer att 
uppstå stora 
fuktskador 

        

Fasad                 
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2.3.12 Underhållsplan PM 51, +26,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.13 Underhållsplan PM 51, Tak, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig 
Södra 

ytterväggen, 
lilla taket 

Ca 10 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 40 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

 

2.3.14 Underhållsplan PM 51, Tak, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 50 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

 

2.3.15 Underhållsplan PM 51, Tak, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Väggar 
Ytterväggen skadas 

termiskt pga. hög 
temperatur 

Ytterväggen 
vid utblås 
från sulzer 

Ca 3 m Renovera väggen         

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 50 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Tak Takläggning Hela taket Hela taket Behandlas/lagas         
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2.3.16 Underhållsplan PM 51, Fasad, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier                 

 

2.3.17 Underhållsplan PM 51, Fasad, 5år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

 

2.3.18 Underhållsplan PM 51, Fasad, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
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2.3.19 Underhållsplan PM 52, +7,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Fundament  Läcker olja Vid pelare 
012P   Utredas         

Fundament Betong borta så 
armering sticker fram 

Vid fitratank 
5.5013 

Hela 
fundamentet 
sprucket / Ett 

hörn 

Bila bort 
undergjutningen 
och göra en ny / 

Laga 

Ca 40 h / Ca 8 h  Ca 18 000 kr / 
Ca 3 300 kr     

Fundament Armering sticker upp 
som en ögla 

Vid 
skjutdörrarna 

4 dörrar 
15 cm x 20 cm 

20 cm hög 

Klippa bort 
armering och laga Ca 16 h Ca 6 000 kr     

Fundament Betong borta så 
armering sticker fram 

Vid pelare 
008P Ett hörn Laga Ca 6 h Ca 1 800 kr     

Pelare Påkörd pelare så att 
armering syns Pelare 037L Ett hörn Laga Ca 10 h Ca 2 500 kr     

Väggar                 
Dörrar                 

Fönster                 

Tak Kondens eller 
fuktskada i tak 

Vid pelare 
008L   

Kontrollera om 
fuktskada och hur 

stor den är 
        

Fasad                 
 

2.3.20 Underhållsplan PM 52, + 7,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Fundament                 
Pelare Påkörda pelare Hela planet   Laga         
Väggar Slitage på väggar Hela planet   Måla         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Fuktskada i tak Vid pelare 
008L En pelare 

Kontrollera om 
fuktskada och hur 

stor den är 
        

Fasad                 
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2.3.21 Underhållsplan PM 52, +7,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Asfaltbeläggning 
Vid pappers-
hanteringen 

(lagret) 
Ca halva planet Asfaltera om         

Fundament                 
Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.22 Underhållsplan PM 52, +14,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Slipa golvet 
se bilaga 9         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Fönster                 

Tak Metallfästena lösa 
Litet utetak, 

närmast 
hissen 

Ca 50 st Sätta dit nya om ej 
fuktskada Ca 15 h Ca 1 500 kr     

Tak Dålig dränering 
Litet utetak, 

närmast 
hissen 

3 st ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Fasad                 
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2.3.23 Underhållsplan PM 52, +14,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Slipa golvet 
se bilaga 1         

Golv Slitage på golv Valsplan Ca 200 kvm Lägga nytt golv         

Golv Slitage på golv 

Alla 
personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Byta matta 3 x Ca 33 h Ca 400 kr / m²     

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare 
Fukt vid pelare där det 
är gräns mellan olika 

tak 

Pelare 239J 
och 239S 2 st pelare 

Sanera, kontrollera 
om det är 

fuktskada och hur 
stor den är 

        

Väggar Slitage på väggar 

Alla 
personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Måla 3 x Ca 55 h Ca 300 kr / m²     

Väggar 
Plåtväggarna vid 
ventilationsschakt 

smutsiga 

Alla på hela 
planet 

Ca 16 st 5 m x 
20 m Sanera och måla Ca 200 h Ca 90 000 kr exkl. 

ställning     

Väggar  Fönster dåliga Alla på hela 
planet   Byta ut         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Ventilationsschakten 
fel 

Alla på hela 
planet Ca 16 st Pågår att hitta en 

lösning         

Tak Slitage på tak 

Alla 
personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

3 personal- 
utrymmen Måla/byta plattor 3 x Ca 6 h Ca 200 kr / m²     

Tak  Lampor dåliga

Alla 
personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

  Byta ut         
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Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Sprickor i taket 
Vid pelare 
206P vid 
hissen 

2 sprickor á ca 
3m Laga Ca 8 h Ca 5´ kr exkl. 

ställning     

Fasad                 
 

2.3.24 Underhållsplan PM 52, +14,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare Slitna pelare Hela planet   Måla         
Väggar Slitna väggar Hela planet   Måla         
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.25 Underhållsplan PM 52, +21,60, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak Dålig dränering Litet utetak, 
längst bort 2 st ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 

bättre lösning på 
problemet 

        

Fasad                 
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2.3.26 Underhållsplan PM 52, +21,60, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 

Väggar Utblås från fläkt ger 
fukt på väggen 

Norra väggen 
utetak 

näramast 
hissen 

Ca 16 m Utredas         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak Utluft på vägg vid tak 
ger fukt 

Litet tak 
längst bort 

1 st utluftsventil 
ca 2 m x 2 m Utredas         

Fasad                 
 

2.3.27 Underhållsplan PM 52, +21,60, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.28 Underhållsplan PM 52, +26,60, 1år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak                 
Fasad                 
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2.3.29 Underhållsplan PM 52, +26,60, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare  Fuktskadad Pelare längst 
bort i hörnet 1 pelare 

Kontrollera om 
fuktskada och hur 

stor den är 
        

Väggar Fuktskada på vägg I trapphuset Ca 4 m 
Kontrollera om 

fuktskada, sanera 
och måla 

        

Väggar Lösa plåtbitar på 
vägg, rostat Längst bort 1 plåt Bytas ut         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak  Taket fuktskadat Vid 
trapphuset Ca 12 m Utredas         

Fasad                 
 

2.3.30 Underhållsplan PM 52, +26,60, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.31 Underhållsplan PM 52, Tak, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig 
se bilaga 14 Hela taket Ca 40 st 

ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Tak  Vattenansamling Bakom 
trapphuset Ca 6 m Göra en ås så att 

vattnet rinner bort         
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2.3.32 Underhållsplan PM 52, Tak, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig 
se bilaga 14 Hela taket Ca 40 st 

ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

 

2.3.33 Underhållsplan PM 52, Tak, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig 
se bilaga 14 Hela taket Ca 40 st 

ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Tak Takläggning Hela taket Hela taket Behandlas/lagas         
 

2.3.34 Underhållsplan PM 52, Fasad, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier                 

 

2.3.35 Underhållsplan PM 52, Fasad, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

 

2.3.36 Underhållsplan PM 52, Fasad 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier Slitage på dörrar Hela planet   Måla         
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2.3.37 Underhållsplan PM 53, +6,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Golv Spricka i golv Längsgående 
hissen Ca 2 m Lappa och laga         

Golv Blivit som en skåra av 
vatten som droppat 

Vid pelare 
009I Ca 2 m Laga golv/isolera 

röret         

Fundament                 
Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Fönster                 
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.38 Underhållsplan PM 53, +6,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Spricka i golv Vid pelare 
007K   Laga         

Golv 
Fog mellan pelare och 

golv har krympt och 
släppt 

Vid cylinder 2 Runt pelaren Laga Ca 6 h Ca 800 kr     

Fundament Stort mellanrum och 
fog trasig 

Utskotts-
system Ca 1m x 1 m Fylla i med betong         

Pelare                 
Väggar                 

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Fuktskada i tak Vid pelare 
011F   

Kontrollera om det 
är fuktskada och 
hur stor den är 

        

Fasad                 
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2.3.39 Underhållsplan PM 53, +6,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Fundament                 
Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
Tak                 

Fasad                 
 

2.3.40 Underhållsplan PM 53, +14,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv                 

Dilatationsfogar Det kommer in fukt i 
gjutfog innanför kåpan 

Några ställen 
mot 

förarsidan 
Några ställen Laga Ca 50 h Ca 30 000 kr Pågår   

Fundament                 
Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Fönster                 
Tak                 

Fasad                 
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2.3.41 Underhållsplan PM 53, +14,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Golv Sprickor i några 
maskinfundament 

Under 
maskinen Några Laga         

Golv Slitage på golv 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

2 personal- 
utrymmen Byta matta 2 x Ca 33 h Ca 400 kr / m²     

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         

Fundament Fundament trasiga 
pga. rörelse 

Vid 
gångbryggan Några ställen Laga Ca 6 h / fundament Ca 2300 kr / 

fundament     

Väggar Slitage på väggar 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

2 personal- 
utrymmen Måla 2 x Ca 55 h Ca 300 kr / m²     

Väggar  Smutsiga väggar Bakom 
maskinen   Sanering         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Slitage på tak 

Alla personal- 
utrymmen 

som fikarum, 
kontrollrum, 
toaletter etc. 

2 personal- 
utrymmen Måla/byta plattor 2 x Ca 6 h Ca 200 kr / m²     

Tak Fuktskada i tak pga. 
kondens från luftkanal 

Vid 
emballeringen, 

pelare 237E 
Ett rör Isolera?         

Fasad                 
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2.3.42 Underhållsplan PM 53, +14,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare Slitna pelare Hela planet   Måla         
Väggar Slitna väggar Hela planet   Måla         

Väggar Fuktskada i 
innerväggar 

Vid början av 
maskinen 

Ca 15 m x 3 m 
brett Utredas         

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         
Fönster Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

Tak Fuktskada i tak Vid början av 
maskinen 

Ca 15 m x 3 m 
brett Utredas         

Tak Infästningarna i taket 
har rostat sönder 

Vid början av 
maskinen Ca 900 m² Byta plattor + 

skenor Ca 180 h Ca 230 000 kr 
exkl. ställning     

Fasad                 
 

2.3.43 Underhållsplan PM 53, +21,50, 1år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv                 

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.44 Underhållsplan PM 53, +21,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak                 
Fasad                 

 

 28



2.3.45 Underhållsplan PM 53, +21,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.46 Underhållsplan PM 53, +26,50, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv                 

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar                 

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.47 Underhållsplan PM 53, +26,50, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 

Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   
Översyn, 

komplettering från 
år 2004 

        

Tak                 
Fasad                 
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2.3.48 Underhållsplan PM 53, +26,50, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 
Golv Sprickor i golv Hela planet Hela planet Lappa och laga         

Dilatationsfogar Dilatationsfogarna Hela planet Hela planet Laga         
Fundament                 

Pelare                 
Väggar                 
Dörrar Slitage på dörrar Hela planet   Måla         

Tak                 
Fasad                 

 

2.3.49 Underhållsplan PM 53, Tak, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 50 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

 

2.3.50 Underhållsplan PM 53, Tak, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 50 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

 

2.3.51 Underhållsplan PM 53, Tak, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Tak Dräneringen dålig Hela taket Ca 50 st 
ventiler 

Rensa, kolla om 
det finns någon 
bättre lösning på 

problemet 

        

Tak Takläggning Hela taket Hela taket Behandlas/lagas         
 

2.3.52 Underhållsplan PM 53, Fasad, 1 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier                 
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2.3.53 Underhållsplan PM 53, Fasad, 5 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder                 
Öster                 
Norr                 

Väster                 
Fönsterpartier Slitage på fönster Hela planet   Översyn         

 

2.3.54 Underhållsplan PM 53, Fasad, 10 år 
Var  Fel Placering Omfattning Åtgärd Tidsuppskattning Kostnadsförslag Åtgärdat Kommentar 

Söder Fasadelementen 
fuktskadade 

Hela 
byggnaden 

Hela 
byggnaden Täta, isolera         

Öster Fasadelementen 
fuktskadade 

Hela 
byggnaden 

Hela 
byggnaden Täta, isolera         

Norr Fasadelementen 
fuktskadade 

Hela 
byggnaden 

Hela 
byggnaden Täta, isolera         

Väster Fasadelementen 
fuktskadade 

Hela 
byggnaden 

Hela 
byggnaden Täta, isolera         

Fönsterpartier Slitage på fönster Hela planet   Översyn         
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3 Resultat 

3.1 Slutsatser och diskussioner 
I mitt arbete har jag kunnat konstatera att det i litteraturen inte finns något skrivet om långsiktliga 
underhållsplaner för industrifastigheter, däremot för bostadshus. Det framkom även i de 
intervjuer jag gjort. Det finns heller inte så mycket litteratur om fastighetsunderhåll, dessutom är 
de senaste böckerna från 1980-talet. Det kan tyckas lite märkligt anser jag, eftersom utvecklingen 
i de flesta områden gått framåt. Däremot finns det en otalig mängd litteratur om maskinunderhåll, 
varav vissa delar också kan tillämpas på fastighetsunderhåll. 
 
Det som kan sägas angående sektionschefernas arbetsuppgifter, är att de har för lite kunskap om 
fastighetsunderhåll. Att det ligger på sektionschefernas ansvar är olyckligt anser jag, då de i 
första hand prioriterar maskinunderhållet, och däri kan förklaringen finnas till varför 
fastighetsunderhållet inte prioriteras.  
 
Industrierna som jag har pratat med har inga långsiktiga underhållsplaner för fastigheterna. De 
längsta sträcker sig över ett år för att kunna anpassas till budgeten. Det kan tyckas lite konstigt 
eftersom det troligtvis finns långsiktiga budgetar. Jag tror att den främsta faktorn till att 
fastighetsunderhållet är eftersatt är att ledningen inte tar det på allvar. Attityden behöver 
förändras, inte bara hos ledningen utan hos alla som arbetar på ett företag. Underhållsplaner 
underlättar en bedömning av den underhållsekonomiska utvecklingen, ger underlag för alternativ, 
ger möjlighet till bedömningar av det verkliga och totala underhållsbehovets omfattning, val av 
tidpunkt för åtgärder samt ger möjlighet till bedömningar av ekonomiska, tekniska och 
administrativa konsekvenser. Genom att anpassa tidpunkterna av åtgärderna med produktionen 
kan produktiviteten öka. Ett förslag vore att ha en lista där personalen kan fylla i felaktigheter på 
bygganden. Det tror jag kan vara ett viktigt steg i att få alla att känna sig delaktiga. 
 
Renhållning är en viktig del. Genom att all personal hjälps åt med renhållningen så kan 
personalen förhoppningsvis känna ett större engagemang för att det ska vara rent. Att det är rent 
medför också att arbetsmiljön blir bättre och därmed ger det friskare personal och minskad 
personalomsättning. Det ger också ett gott intryck på kunderna vilket medför att det är 
intäktskapande genom exempelvis goodwill, image, och leveranssäkerhet. Rutinmässiga 
tillsynskontroller är något som förespråkas. Ett problem är att dokumentationen måste uppdateras 
varje gång. Därför är det bättre med tillsynskontroller där skador ofta uppstår. Däremot behövs 
det göras besiktningar kanske en gång om året. Genom regelmässiga tillsynskontroller och 
renhållning blir det lättare att upptäcka skador som leder till läckage av farliga ämnen. Om 
läckage av farliga ämnen minskas så minskas också miljökostnaderna. 
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3.2 Sammanfattning 
Effektivt fastighetsunderhåll kan sammanfattas i dessa punkter: 
 

• är intäktskapande 
• ökar tillgängligheten och därmed produktiviteten 
• ger bättre arbetsmiljö och påverkar därmed personalen 
• påverkar företagets kunder och därmed också deras leveranssäkerhet, image och goodwill 
• leder till mindre läckage av farliga ämnen vilket leder till mindre miljökostnader 
• ger friskare personal och därmed minskad personalomsättning 
• ger bedömning av den underhållsekonomiska utvecklingen 
• ger underlag för alternativ 
• ger möjlighet till bedömningar av det verkliga och totala underhållsbehovets omfattning 
• ger möjlighet till bedömningar av val av tidpunkt för åtgärder 
• ger möjlighet till bedömningar av ekonomiska, tekniska och administrativa konsekvenser 

3.3 Rekommendationer 
För att få ett bra underhåll av fastigheterna på Bravikens pappersbruk så måste el, ventilation, rör 
och byggavdelningarna ligga under en och samma sektion. Det behövs därför en 
fastighetsavdelning. Därmed kan ekonomin och arbetena centraliseras på ett ställe och 
underhållet samordnas för alla fastigheter. Då blir kostnaderna mindre och tid sparas.  
 
Eftersom det är en industri så slits golven mycket genom att de är tungt belastade, de har en 
felaktig beläggning eller är dåligt underhållna. Därför anser både Anneli Gehlin, Fredrik Bragsjö 
och jag att regelmässiga tillsynskontroller måste tillämpas när det gäller fastigheterna. Inte bara 
golven utan hela byggnaderna måste ses över med jämna mellanrum. Ett förslag vore att någon 
kontrollerar golven på varje plan i varje byggnad samt dräneringen på alla tak kontinuerligt. Jag 
tror att attityden hos arbetarna blir en annan om de får vara med att påverka så som till exempel 
på Billerud Skärblacka AB där de kan fylla i en lista med fel och brister i fastighetsunderhållet. 
Men det behövs också en attitydförändring hos ledningen på Bravikens pappersbruk om att det är 
viktigt med fastighetsunderhåll.  
 
Som tidigare har nämnts så behöver underhållsplanen vara kopplad till en databas. På Bravikens 
pappersbruk finns redan en utarbetad databas för maskinunderhåll. Fastighetsunderhållet kan 
anpassas till detta system. Denna rapport ger en bra grund till detta. Ett förslag vore att prova att 
anpassa fastighetsunderhållet med hjälp av underhållsplanerna från denna rapport. Om det skulle 
visa sig att databasen måste utvecklas så kan det vara ett bra examensarbete för en 
universitetsstuderande. För att få tag i någon student som kan vara intresserad så kan Bravikens 
pappersbruk lägga ut en annons på Nationella Exjobb-poolen, http://exjobb.sunet.se/. Detta är 
helt gratis och sidan vänder sig till alla studenter i hela landet. 
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Bilaga 1 

PM 51 
 
Airi Nikko, 011-23 64 71 
 

• Hur länge har du arbetat som sektionschef? 
 
Sedan januari 1998. 

 
 
• Vad har du för utbildning? 

 
Civilingenjörsutbildning i processteknik. 

 
 

• Vad har du för erfarenheter av fastighetsunderhåll? 
 

Hemma. 
 
 

• Hur mycket tittar du på fastigheten? 
 

Inte så mycket. Bara när personal påpekar att något är fel. Tittar på golven 
ibland eftersom det är problem med dem. 

 
 

• Hur mycket prioriterar du fastigheten? 
 

Bara så att skyddsfrågorna är ordnade. Det är svårt att prioritera fastigheten. 
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PM 51 
 
Torbjörn Westerlund, 011-23 66 68 
 

• Hur länge har du arbetat som sektionschef? 
 
Sedan januari 2000. 

 
 
• Vad har du för utbildning? 

 
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi mot pappersindustrin. 

 
 

• Vad har du för erfarenheter av fastighetsunderhåll? 
 

Hemma. 
 
 

• Hur mycket tittar du på fastigheten? 
 

Hemmablind. 
 
 

• Hur mycket prioriterar du fastigheten? 
 

- 
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PM 52 
 
Johanna Löfroth, 011-23 65 35 
 

• Hur länge har du arbetat som sektionschef? 
 
Sedan år 2000. 

 
 

• Vad har du för utbildning? 
 

Kemiingenjör 
 
 

• Vad har du för erfarenheter av fastighetsunderhåll? 
 

Hemma. 
 
 

• Hur mycket tittar du på fastigheten?  
 

När personal säger till om det till exempel regnar in, blir fuktrosor på 
väggarna på rund av ventilationsproblem eller när golvbeläggningen går 
sönder. 

 
 

• Hur mycket prioriterar du fastigheten? 
 

Inte alls. Bara vid akuta problem. Har inte förstått att ha hand om 
fastighetsunderhållet i stora drag utan bara vid små problem.
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PM 53 
 
Fredrik Bragsjö, 011-23 65 94 
 

• Hur länge har du arbetat som sektionschef? 
 

Sedan 2001. 
 
 

• Vad har du för utbildning? 
 

Civilingenjör i kemiteknik 
 
 

• Vad har du för erfarenheter av fastighetsunderhåll? 
 

Arbetat lite som projektledare vid ett bygge. Mycket av det som är 
fastighetsunderhåll, gäller det att ha sunt förnuft. 

 
 

• Hur mycket tittar du på fastigheten?  
 

Ganska mycket. 
 
 

• Hur mycket prioriterar du fastigheten? 
 

Det kommer ganska långt ner. Maskinerna går i första hand. Men har hållit 
ribban ganska högt ändå när det gäller fastighetsunderhåll. 

 6
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Bilaga 2 

Preliminär underhållsplan för asfalten 
 

 

  



Bilaga 3 

Intervjublankett till industrierna 
 

Företag: Billerud Skärblacka AB 
 
 
Kontaktperson: Bertil Westerdahl 
 
 
Telefonnummer: 011-24 53 23 
 
 
 
 Har ni någon byggavdelning? 

 
Ja 
 

 
 Hur mycket personal är det på avdelningen? 

 
6-7 st 

 
 
 Vem sköter underhållet? Outsoursing? 

 
Egen regi men vid större projekt köps entreprenörer in. 

 
 
 Hur stort är ert fastighetsområde? 

 
Ca 100 000 m² 

 
 
 Gör ni byggprojekt själva eller hur gör ni vid nybyggnation/reparation? 

 
Köper in konsulter 

 
 
 Köper ni in entreprenörer? 

 
Ja 

 
 
 Hur mycket använder ni er av dem? 

 
50/50

 1



 

 Har ni ett långsiktigt fastighetsunderhåll? 
 

Ett rullande schema från år till år där fastigheterna besiktigas och det görs en budget. Det 
pågår att det ska jobbas fram ett system. 
 
 

 Hur ser det ut? 
 

Arbetarna själva antecknar små fel på listor. Större underhåll tittar arbetsledarna på. 
 
 
 Adress? 

 
Bertil Westerdahl 
Billerud Skärblacka AB 
617 10  Skärblacka 
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Intervjublankett till industrierna 
 

Företag: Fiskeby Board AB 
 
 
Kontaktperson: Bert Svensson 
 
 
Telefonnummer: 011-15 58 49 
 
 
 
 Har ni någon byggavdelning? 

 
Nej 

 
 
 Hur stor är avdelningen? 

 
- 

 
 
 Hur mycket personal är det på avdelningen? 

 
- 

 
 
 Vem sköter underhållet? Outsoursing? 

 
Outsoursing. Mest Skanska. 

 
 
 Hur stort är ert fastighetsområde? 

 
Två stora fastigheter, ett magasin och en stor fastighet med underhåll etc. 

 
 
 Gör ni byggprojekt själva eller hur gör ni vid nybyggnation/reparation? 

 
Outsoursing. 

 
 
 Köper ni in entreprenörer? 

 
Ja, Skanska. 
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 Hur mycket använder ni er av dem? 
 
- 
 
 

 Har ni ett långsiktigt fastighetsunderhåll? 
 

Ja. 
 
 
 Hur ser det ut? 

 
Tagit hjälp av en konsult för att bestämma bärigheten i konstruktionsbalkarna. Bytt ut dem 
under en tvåårsperiod. Byte av takpapp och en del målningsuppdrag. 

 
 
 Adress? 

 
bert.svensson@fiskeby.com 
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Intervjublankett till industrierna 
 

Företag: Hallsta Pappersbruk 
 
 
Kontaktperson: Ture Slemström 
 
 
Telefonnummer: 0175-268 20 
 
 
 
 Har ni någon byggavdelning? 

 
Ja. 

 
 
 Hur mycket personal är det på avdelningen? 

 
Cirka 25 personer. 

 
 
 Vem sköter underhållet? Outsoursing? 

 
De själva. 

 
 
 Hur stort är ert fastighetsområde? 

 
Väldigt stort. Vet ej hur stort. Området är ca 1km x 300 m. 

 
 
 Gör ni byggprojekt själva eller hur gör ni vid nybyggnation/reparation? 

 
När det gäller nybyggnation är det projektavdelningen som har hand om den delen. Gör så 
mycket som möjligt själva. 
 

 
 Köper ni in entreprenörer? 

 
Vissa delar och när ej tid finns att de klarar av det själva.  

 
 
 Hur mycket använder ni er av dem? 

 
Så lite som möjligt.
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 Har ni ett långsiktigt fastighetsunderhåll? 
 

Ja för taken. 
 

 Hur ser det ut? 
 

En femårs plan. Punktat upp delar som de ska titta på. Det är som ett schema som är uppritat 
på en tavla. 

 
 
 Adress? 

 
Ture Slemström 
Holmen Paper Hallstavik AB 
763 81  Hallstavik 
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Intervjublankett till industrierna 
 

Företag:Wargöns Bruk 
 
 
Kontaktperson: Olle Pettersson 
 
 
Telefonnummer: 0521-27 76 39 
 
 
 
 Har ni någon byggavdelning? 

 
Ja. 

 
 
 Hur mycket personal är det på avdelningen? 

 
1 arbetsledare med 6 kollektivanställda under sig. 

 
 
 Vem sköter underhållet? Outsoursing? 

 
De gör smärre underhållsarbeten men lejer bort mer och mer arbeten. 

 
 
 Hur stort är ert fastighetsområde? 

 
Ca 50 000 – 60 000 m² 

 
 
 Gör ni byggprojekt själva eller hur gör ni vid nybyggnation/reparation? 

 
Smärre underhållsarbeten. 

 
 
 Köper ni in entreprenörer? 

 
Ja. 

 
 
 Hur mycket använder ni er av dem? 

 
Mer och mer. 
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 Har ni ett långsiktigt fastighetsunderhåll? 
 

Nej inget långtgående. Dålig ekonomi så det finns bara en plan från år till år. Den utarbetas i 
samband med budgeten. 

 
 
 Hur ser det ut? 

 
Dålig ekonomi så det finns bara en plan från år till år. Den utarbetas i samband med budgeten. 

 
 
 Adress? 

 
Olle Pettersson 
Holmen Paper 
Wargöns Bruk 
468 81 Wargön 
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Bilaga 4 

Foto på golvet på PM 51 på Bravikens pappersbruk 
 

 

  



Bilaga 5 

Studiebesöket på fängelset Hall i Södertälje
 
 Hur många kvadratmeter har ni att sköta? 

 
Ca 300 000 kvm 

 
 
 Hur många är ni? 

 
3 st. 

 
 
 Hyr ni in entreprenörer för nybyggnation/reparation eller gör ni det själva? 

 
Ja både och. 

 
 
 Hur länge har ni haft en underhållsplan? 

 
1999 köpte de in programmet om fastighetsunderhåll men de har bara använt det något år. 

 
 
 Hur såg er första underhållsplan ut? 

 
Som idag. 

 
 
 Anlitade ni någon entreprenör för att göra underhållsplanen? 

 
Ja ett ingenjörsföretag i Umeå som har utvecklat programmet Pondus, samt ett konsultföretag i 
Malmö som gjorde en statusbedömning. 
 

 
 Har underhållsplanen fungerat bra? 

 
Ja mycket, har varit en stor hjälp i arbetet. 
 

 
 Följde ni någon mall vid uppförandet? 

 
Ja, programmet Pondus 

 
 
 Har ni gjort en egen mall? 

 
Utvecklat Pondus så att det passar Specialfastigheter Sverige AB.

  



Bilaga 6 
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Bilaga 7 

  



Bilaga 8 

Foto på isoleringsplattor i Sulzerrum, PM 51, +7,50  på Bravikens 
pappersbruk 
 

  



Bilaga 9 

Slipning av golv 
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Bilaga 10 

Rapport om maskinlinjalsbultar 
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Bilaga 11 

Foto på ett hål i vägg vid pelare i Sulzerrum, PM 51, +7,50 
 

  



Bilaga 12 

Foto på kallras på vägg i PM 51, +14,50 
 

  



Bilaga 13 

Foto på en spricka längsgående väggen PM 51, +21,50 
 

 

  



Bilaga 14 

Foto på dräneringen på taket PM 52 
 

 

  




