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Sammanfattning 

Året  var  1942  då  egendomen  Löfstad  slott  tillföll  Svenska  riddarhuset  och Östergötlands 
Fornminnes‐  och  Museiförening  (nuvarande  Östergötlands  länsmuseum).  Den  sista 
ägarinnan  på  slottet,  Emily  Piper,  testamenterade  egendomen  och  ville med  testamentet 
bevara slottet  för att visa upp det  för allmänheten som ett ”verkligt  typiskt exempel på ett 
adligt  hem  på  ett  gammalt  svenskt  gods  under  1800‐talet”.  I  dag  förvaltar  företaget 
Linköpings skogstjänst egendomen som förutom slottet består några tusen hektar  jord‐ och 
skogsmark samt 39 bostadshus och ett 60  tal olika ekonomibyggnader. Flertalet gårdar är  i 
dag utarrenderade men  till  årsskiftet kommer  en gård, Aspa Gård  tillbaka  till  förvaltaren 
som tar över ansvaret för uthyrning och underhåll. 

I mitt  arbete  har  jag  tagit  fram  planritningar,  fasadritningar  och  underhållsplaner  för  tre 
bostadshus som är belägna på Aspa Gård. För att få underlag  till ritningar har husen mäts 
upp  både  invändigt  och  utvändigt.  För  underhållsplanerna  har  husen  även  besiktigas 
okulärt.  Utifrån  resultatet  av  besiktningen  har  husens  skick  kunnat  fastställas  och 
underhållsplaner upprättas. Det visade sig att husens underhåll har varit bristfälligt under 
många år och att det behövs omfattande renoveringsåtgärder på husen. Det viktigaste är att 
åtgärda tak, fasad samt våtutrymmen.  

 

 

   



Summary 

The  year  was  1942  when  the  properties  Löfstad  accrue  to  Svenska  riddarhuset  and 
Östergötlands  Fornminnes‐  och Museiförening  (current  Östergötlands  länsmuseum).  The 
last owner, Emily Piper, donated  the property and wish  to preserve  the  castle  in order  to 
sensible up it pursues the general public that one “ really typical examples of a noble home 
on an old Swedish goods during 1800‐century”. Today, Linköpings skogstjänst carried out 
the property that apart from castle consist some thousand hectares land ‐ and woodland and 
39 residential building and amount of economy buildings. The majority farms are today lease 
to  farmers but  to  the  turn of  the year  comes a  farm, Aspa Gård back  to  the manager  that 
takes over the responsibility for leasing and maintain. In my work I have produce drawings 
and maintaining  plans  for  three  residential  building  that  is  located  on  Aspa  Gård.  The 
houses have been measured up both  inside and outside  to get basis  to blueprints. For  the 
maintaining plans,  the houses have also been  inspected. On  the basis of  the  results of  the 
inspection can the housesʹ condition be known and maintaining plans to be established. The 
housesʹ maintain has  been  inadequate during many  years  and  that  it  is needed  extensive 
renovate  on  the  houses.  The  most  important  to  deal  with  is  the  ceilings,  facades  and 
bathrooms. 
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Inledning 

Bakgrund 

Cirka en mil sydväst om Norrköping ligger Löfstad slott, med anor från 1600‐ talet. Den sista 
ägarinnan på Löfstad, Emilie Piper,  skrev  1923  i  sitt  testamente  att Löfstad  skulle  tillfalla 
Svenska  Riddarhuset  och  Östergötlands  Fornminnes‐  och  Museiförening  (nuvarande 
Östergötlands länsmuseum) efter hennes och hennes systers död. Emilie Piper ville med sitt 
testamente  bevara  slottet  för  att  visa  upp  det  för  allmänheten  som  ett  ”verkligt  typiskt 
exempel på ett adligt hem på ett gammalt  svenskt gods under 1800‐talet”. 1942 öppnades 
slottet för allmänheten och är i dag en välbesökt sevärdhet [1].  

I och med testamentet blev Riddarhuset ägare till egendomen som består av, förutom själva 
slottsbyggnaden, 2 270 hektar  jord‐ och skogsmark samt 39 bostadshus och ett 60  tal olika 
ekonomibyggnader  [10].  I  och  med  testamentet  omöjliggör  detta  en  försäljning  av 
fastigheterna.  På  uppdrag  av  Riddarhuset  åt  Emilie  Pipers  donationsfond  förvaltar 
Linköpings skogstjänst egendomen. 

Linköpings  skogstjänst  är  ett  företag  som  har  sitt  säte  i  Linköping  vars  affärsområde  är 
skogs‐  jordbruks‐  och  byggnadsförvaltning  därtill  levererar  de  biobränsle  till  kraft‐  och 
värmeverk [11].  

Många av Löfstads utgårdar är i dag utarrenderade. Till årsskiftet 2008/2009 kommer en av 
gårdarna, Aspa Gård,  tillbaka  till  förvaltaren  som  då  tar  över  ansvaret  av  uthyrning  och 
underhåll. 

Syfte och mål 

Syftet med  examensarbetet är att  ta  fram plan‐ och  fasadritningar på de  tre bostadshusen 
som är belägna på Aspa Gård. Då förvaltaren tar över ansvaret för bland annat underhåll ska 
underhållsplaner upprättas.  

Metod 

Underlag  till  ritningarna  införskaffas genom uppmätning av bostadshusen både  invändigt 
och  utvändigt.  Detta  görs  på  plats  med  en  handhållen  avståndsmätare  och  tumstock. 
Ritningarna ritas i programmet AutoCad. 

För att ta fram underhållsplaner ska en besiktning göras som visar fastigheternas nuvarande 
skick. En frågestund kommer att göras med arrendatorn och hyresgästerna för att få en bild 
av vilka renoveringar och åtgärder som tidigare har gjorts.  
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Uppmätning och ritningar 
 

Jag har mätt upp husen både invändigt och utvändigt för att få underlag till ritningarna. Till 
min hjälp har  jag haft en handhållen avståndsmätare och  tumstock. Det visade  sig att det 
fanns ombyggnadsritningar på hus 1 från 1964 och dessa har  jag tagit del av.   På detta hus 
har  jag  endast  tagit  mått  som  fordrats  för  att  framställa  fasadritningar  och  på  de 
omändringar  som gjorts efter 1964, bland annat en altan. Uppmätningarna har  resulterat  i 
åtta planritningar och tolv fasadritningar som finns som bilagor 1‐20. 
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Aspa Gård 

Aspa Gård är belägen cirka 15 
km  sydväst  om  Norrköping, 
se  figur 1. Gården är placerad 
på  ett  tidstypiskt  sätt  precis 
vid  kanten  av  åkrar  och  intill 
skogen  dessutom  på  en  torr 
och väl dränerad plats. Vidare 
försökte man  placera  husen  i 
lä  av  en  bergsknalle  eller  en 
skogsdunge  och  helst  med 
väster‐söder  sol.  Så  på  denna 
moränkulle  [16]  [17]  med 
öppna  åkerlandskap  mot 
söder och en skyddande skog i 
norr  passade  det  väldigt  bra 
att bygga hus på. 
 
På  gården  finns  förutom 
ekonomibyggnader och uthus, 
tre  stycken  faluröda 
bostadshus.  För  att  kunna 
skilja dem åt har  jag numrerat 
dem, se figur 2. 

 
Hus 1 fungerar som bostad för 
arrendatorn och är byggt 1905. 
Dess  för  innan  låg en  tidigare 
arrendatorsbostad  lite  framför 
den nuvarande.   Moderniteter 
som  centralvärme,  vatten, 
avlopp och el drogs  in  i huset 
1935.  
 

Figur 1 Översiktskarta 
Källa: www.hitta.se 

Figur 2 Flygbild över Aspa Gård 
Källa: www.norrkoping.se 

Hus 2 är en arbetarbostad. Byggåret är okänt, men 1935 drogs centralvärme, vatten, avlopp 
och el in i huset som bestod av två lägenheter. 1970 byggdes huset om till endast en lägenhet. 
 
Hus 3 är även det en tidigare arbetarbostad. Huset stod färdigt 1937 och hade två lägenheter 
med entré på vardera gavel. Numera ombyggd till bostad för en familj. 
 
På 30‐40 talet fanns på gården 7 stycken heltidsanställda som både arbetade och bodde här. 
Det fanns även flera torp som låg i nära anslutning till gården men som i dag är rivna. På den 
tiden  omfattade  gården  totalt  180  hektar,  varav  90  hektar  åker  och  11  hektar  skog.  
Ekonomibyggnaden stod klar 1929 och hade plats  för 80 nötkreatur och 14 hästar [3].  I dag 
finns inga djur på gården förutom några hästar. 
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Nuvarande  arrendator  har  funnits  på Aspa  sedan  1980  då  han  övertog  gården  från  sina 
föräldrar som i sin tur brukat gården sedan 1970. I samband med att familjen kom till Aspa 
1970 byggdes de  två arbetarbostäderna om  från att ha varit 2  lägenheter  i varje hus  till en 
lägenhet per hus.  

Husen är av hustypen dubbelhus. Dubbelhusen var vanliga under 1800‐talet och en bit in på 
1900‐talet. Planlösningen finns i flera olika varianter men grundprincipen är att huset består 
av en kvadratisk eller rektangulär stensockel som bär ett 1½ plans hus med förhöjt väggliv. 
Namnet dubbelhus kommer av att husets bottenvåning har en hjärtvägg som delar in huset i 
två rum  i bredd. Bottenvåningen består nästan alltid av fyra rum. Murstocken placerades  i 
mitten  av  huset.  Ovanpå  bottenvåningen  finns  en  övervåning med  sadeltak  och  förhöjt 
väggliv. Den  traditionella  fönstersättningen brukar  följa rumsindelningen,  två höga  fönster 
per fasad på bottenvåningen och ett eller två symetriskt placerade fönster på övervåningens 
gavel  samt  två  små  fönster närmare ytterväggen ut mot  taket. På hus  1 har dessa  fönster 
tagits  bort  vid  renoveringen  som  gjordes  1964.  Det  finns  många  olika  varianter  på 
dubbelhusen, en del utrustades med verandor,  farstukvistar,  takkupor och en del hus blev 
rikligt utsmyckade. De olika varianterna beror bland annat på de  lokala byggtraditionerna 
men även skiftande modeideal, grunddragen har trots det bestått.  

Stommen på husen är av trä och ytterväggarna är sannolikt av typen plankvägg. Jag har inte 
kontrollerat väggarna och kan därför endast göra antaganden om dem.  

Plankväggar var vanligt  förekommande  i nybyggnation under åren 1880  till 1950. Väggen 
som brukar vara bärande består av 63‐75 millimeter tjocka stående plankor efter 1920 började 
man använda  spontade plank  som  i  sin  tur gjorde huset  tätare  eftersom  spontningen  inte 
påverkades av träets krympning. Det förekom ett till tre lager med plank. Mellan varje lager 
sattes papp upp  som  isolering  ofta  tillsammans med  en  luftspalt.  I många  fall har denna 
luftspalt isolerats med kutterspån. Med tiden trycks 
spånet  ihop  och  förlorar  därmed 
isoleringsförmågan. Det  yttersta  lagret  bestod  ofta 
av  tjärad  papp.  På  utsidan  är  väggen  vanligtvis 
klädd  med  träpanel  eller  kalkputs  (revetering). 
Insidan brukar ursprungligen vara klädd med papp 
och träpanel senare även med skivmaterial. Panelen 
fungerar som en skiva och därmed kan man väldigt 
fritt  ta  upp  hål  för  fönster  eller  dylikt. 
Konstruktionen  med  plankväggar  kom  efter 
timmerväggarna.  Plankväggarna  var  mer 
virkeseffektiva  än  timmerväggarna  dessutom  var 
plankorna  lättare  att  hantera  än  de  stora  tunga 
timmerstockarna.  Välgjorda  plankväggar  har  ofta 
en god täthet.  
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Figur 3 Plankvägg utan fasadbeklädnad 



Tittar  man  ur  ett  energiperspektiv  är  väggen  mindre  bra  eftersom  den  saknar  en  bra 
värmeisolering men ju fler skikt väggen har och grövre virkes dimension desto bättre är det. 
Om väggarna är välgjorda kan det räcka med att komplettera isoleringen och då kan insidan 
kläs med  gipsskivor  och  papp  i  annat  fall  krävs  en  tilläggsisolering  för  att  klara  dagens 
energikrav. [4] [9].  
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Underhåll 

Underhållsskyldighet enligt plan och bygglagen 

En  fastighetsägare  har  skyldighet  att  underhålla  sin  fastighet  med  hänsyn  till  säkerhet, 
hygien och trevnad som styrs  i plan‐ och bygglagen [12]. Enligt plan– och bygglagen § 3:3, 
3:12 och 3:13 ska 

• Byggnadsverk  som  uppförs  eller  ändras  skall,  under  förutsättning  av  normalt 
underhåll,  under  en  ekonomiskt  rimlig  livslängd  uppfylla  väsentliga  tekniska 
egenskapskrav i fråga om 
 
1. bärförmåga, stadga och beständighet 
2.  säkerhet i händelse av brand 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 
4. säkerhet vid användning 
5. skydd mot buller 
6. energihushållning och värmeisolering 
7. lämplighet för avsett ändamål 
8. tillgänglighet  och  användbarhet  för  personer  med  nedsatt  rörelse‐  eller 

orienteringsförmåga 
9. hushållning med vatten och avfall 

 
Byggnadsverk skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseenden som avses i 
punkt 1‐9  i huvudsak bevaras. Anordningar som är avsedda att  tillgodose kraven  i 
punkt 2‐4 samt 6 och 8 skall hållas i bra skick . 
 

• Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som  ingår  i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får 
inte förvanskas. Byggnaderna skall dessutom underhållas så att deras särart bevaras. 
 

• Byggnaders  yttre  skall  hållas  i  vårdat  skick.  Underhållet  skall  anpassas  till 
byggnadens  värde  från  historisk,  kulturhistorisk,  miljömässig  och  konstnärlig 
synpunkt samt till omgivningens karaktär. 
 

Att förvalta och underhålla byggnader handlar inte bara om tekniska uppgifter utan det 
innebär även att man vårdar en del av vårt kulturarv som vi så småningom ska överlämna 
till kommande generationer. 
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Olika underhåll 

Underhåll kan delas in i olika typer, planerat‐ och akutunderhåll. Det planerade underhållet 
är åtgärder som är planerade i tid, vilken typ och i vilken omfattning det gäller. Det vill säga 
allt underhåll som kan förutspås och det ska löpa genom hela byggnadens livstid. Det akuta 
underhållet är åtgärder som måste utföras så  fort som möjligt  för att reparera uppkommet 
fel. 

Det planerade och det akuta underhållet för en byggnad svarar för en tredjedel av den totala 
drift‐ och underhållskostnaden [2].   Det är därför viktigt att underhållet genomförs, ofta är 
det billigare att utföra åtgärder som förebygger fel än att åtgärda redan uppkomna fel.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En underhållsplan ska omfatta de åtgärder som krävs under aktuell period, normalt är 
tidsperioden de närmaste fem till tio åren. När en underhållsplan för det planerade 
underhållet ska upprättas ingår det [2]:   

1. Inventering 
2. Besiktning 
3. Bestämning av underhållsbehov 
4. Ekonomisk bedömning 
5. Samordning av åtgärder 

I det här arbetet har endast tittat på punkt 1,2 och 3. 

Kritisk gräns 

Funktionsnivå 

Utbyte alternativt 
genomgripande 
renovering

Med underhåll 

Utan underhåll 

Tid 

Figur 4 illustrerar livslängden hos 
en produkt och visar även att ett 
lämpligt underhåll kan förlänga 
livslängden. Ett utbyte eller en 
helrenovering av produkten kan i 
många fall återföra 
funktionsnivån till ursprunglig 
nivå. 

Figur 4 Livslängd hos en produkt

Källa: Träbyggnadshandboken
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Det  system  som  används  för  att  upprätta  underhållsplanering  varierar  från  företag  till 
företag, är det mindre  enheter  som  ska underhållas kan manuella planer  fungera bra. Till 
större  enheter  används med  fördel dataprogram. Underhållsplanen  är  aldrig  oföränderlig 
utan  den  ska  ändras  fortlöpande  utifrån  ändrade  uppgifter  såsom  kostnadsändringar, 
förflyttat underhåll med mera.  I och med detta bör besiktningarna  ske med  tämligen  täta 
intervall för att planen ska kunna uppdateras i tid.  

De allra  flesta material  fordrar någon  form av underhåll, vissa material mer vissa mindre. 
Trä  tillhör de byggnadsmaterial som är fördelaktiga ur underhållssynpunkt därför att  träet 
kan underhållas, repareras eller bytas ut med relativt enkla metoder och till skälig kostnad. 
Men  underhållsbehovet  av  trä  är  kraftigt  varierande  för  olika  konstruktioner men  också 
påverkan  från  omgivningen har  stor betydelse. Vid  en besiktning  är det  lätt  att upptäcka 
behov av underhåll på ytskikt medans det är avsevärt svårare att bedöma underhållsbehovet 
på delar av byggnaden som är dolda eller svåråtkomliga [2].  

Underhållsintervall 

Underhållsintervallet  på  olika  typer  av  konstruktioner  kan  variera  mycket  beroende  på 
kvaliteten på tidigare målning, utformning och  läget. En fasad  i söderläge är mer utsatt för 
påfrestningar  och  behöver  underhållas  oftare  än  en  fasad  yta  som  vetter  mot  öster  till 
exempel. Här nedan följer vägledande underhållsintervaller för några byggnadsdelar av trä 
[2]. 

Exempel på livscykler för olika träkonstruktioner 
Träkonstruktion  Livscykel 
Fasader av täckmålad träpanel  60 år 
Fönster av täckmålat trä  30‐60 år 
Fönster av trä  30‐36 år 
Väggar inomhus  60 år 
Golv av trä inomhus  30‐60 år 
 

  Behandling/ytskikt Besiktning  Underhåll 
Underhåll av färg på träfasader  Linoljefärg  4‐6 år  7‐12 år 
  Alkydfärg  4‐6 år  7‐12 år 
  Akrylatfärg  4‐6 år  7‐12 år 
  Falu rödfärg  4‐10 år  8‐20 år 
  Alkydlasyr  3‐5 år  3‐8 år 
Underhåll av färg på fasaddetaljer 
(Vindskivor, fönsterfoder, räcken mm.) 

Täckmålat  4‐6 år  7‐12 år 

  Laserat  3‐5 år  5‐8 år 
Underhåll av färg på träfönster  Täckmålat  2‐3 år  6‐10 år 
  Laserat  1‐2 år  3‐4 år 
Underhåll av färg på ytterdörrar  Alla behandlingar  3‐5 år  5‐10 år 
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Besiktning 
 

För att kunna bestämma en byggnads underhållsbehov behövs en grundlig besiktning. Det 
finns  flera metoder som används vid en besiktning. Den vanligaste och även den enklaste 
metoden  är okulär besiktning  som görs på plats. Det betyder  att man undersöker  synliga 
åtkomliga  ytor. Men  ibland  kan  olika  hjälpmedel  behövas  till  exempel  lupp  eller  en  vass 
kniv.  För  att  göra  en  säkrare  bedömning  av  byggnadens  skick  kan  olika mätningar  och 
provtagningar behövas. För att få mer information om fuktförhållanden i virke kan mätning 
av  fuktkvoten  göras.  För  att  bedöma  underhållsbehovet  på  en  byggnad  ska  all  den 
information som  fåtts  fram vid besiktningen och eventuella mätresultat vägas samman  för 
bedömning av åtgärder [2]. 

Vid en okulär besiktning kan man med  fördel börja utvändigt och på  taket. Sedan arbetar 
man sig genom hela byggnaden uppifrån och ned likaså på insidan av huset.   Det man bör 
leta  efter  är  avvikelser  från  det  normala  det  kan  till  exempel  vara  sprickor,  fuktfläckar, 
håligheter, avflagningar, röta och insektsangrepp. Röta upptäcks lättast om man med en vass 
kniv eller dylikt känner på träet. Ett rötskadat virke är mjukt i jämförelse med ett friskt. Om 
man hittar rötskadat virke ska det bytas ut snarast. De delar som noggrant bör undersökas är 
bottensyllen och underdelen av alla  fönsterkarmar. Dessa delar är de som först drabbas av 
röta.  Taket,  takfönster  och  anslutningar  kring  skorstenen  är  även  de  mycket  drabbade 
områden. 

Hållfastheten hos  trämaterial kan  försämras avsevärt genom  röta eller  insektsangrepp. Att 
ett trämaterial blivit drabbat kan visas genom ”onormala deformationer, onormal svikt eller 
oroväckande sprickbildning” [2].  

Trä kan angripas av skadeinsekter. Det kan vara svårt att på ytan se om virket är angripet. 
Husbocksangrepp kan märkas genom deras flyghål den gör när den är flygfärdig och ska ta 
sig ut från träet. Om man misstänker att virket är angripet kan man slå med en hammare på 
de misstänkta områdena. Om  ljudet  låter  ihåligt är det  sannolikt att virket blivit angripet. 
Husbocken tycker om där det är lugnt och varmt därför trivs den väldigt bra på vindar och i 
bjälklag. Husbocken  livnär  sig på  trä,  främst  furu och gran, och kan därmed göra mycket 
skada. Den är utbredd i södra Sverige med kraftig förekomst på Öland och Gotland. 

En annan insekt som är betydligt vanligare än husbock är den strimmiga trägnagaren. Dess 
larver lever i trä. När den utvecklats färdigt bryter den igenom träets ytskikt och lämnar ett 
runt hål på cirka 2 millimeter efter sig. För att larven ska trivas krävs att virket inte finns i en 
alltför  torr  miljö  och  där  temperaturen  följer  årstidväxlingarna.  I  en  uppvärmd  bostad 
minskar risken för angrepp från den strimmiga trägnagaren.  

Har man  stora  skogsmyror  kring  huset  ska man  se  upp,  det  kan  nämligen  röra  sig  om 
hästmyror. De  finns överallt  i vår natur och kan, om man har otur, bygga  sitt  samhälle  i 
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husets konstruktionsvirke. Med  tiden kan myrans samhälle bli så stort att virkets bärighet 
försämras så kraftigt att tak eller golv kollapsar.  

Det finns vissa saker man själv kan göra för att undvika skador från hästmyror och det är att 
inte  stapla  ved  alldeles  intill  huset,  ta  bort  gräs  och  andra  saker  som  växer  precis  intill 
husgrunden. Vattenläckage  ska  repareras,  rötskadat  virke  ska  bytas. Murkna  stubbar  och 
stockar utanför huset ska undvikas eftersom myrorna trivs där [2] [14]. 

 

   

10 



Hus 1 

Inventering och besiktning 

Huset är byggt 1905 och har  troligtvis en plankstomme 
av  trä  och  det  är  grundlagt  på  en  torpargrund. 
Grundmuren är av natursten som är putsad. På den ena 
kortsidan  finns  en  källardel  och  nås  via  en  trapp  på 
utsidan  av  huset.  Källaren  har  en  förrådsdel  samt  ett 
utrymme  för  en  oljetank.  Källarutrymmet  samt 
torpargrunden är inte besiktigat. 
På  entréplan  finns  kök,  vardagsrum,  sovrum/kontor, 
pannrum,  tvättavdelning  samt  2  mindre  toaletter.  På 
övervåningen finns 3 sovrum, duschrum och en toalett.  
1964 gjordes en ombyggnad av huset. Samtidigt gjordes 
en helrenovering. Efter det har inga större renoveringar 
skett. 1980 tillkom det en altan på norra sidan av huset.  
Enligt  uppgifter  från  arrendatorn  har  det  funnits  en 
tidigare  vattenskada,  för  cirka  3  år  sedan.  Det  var 
toalettstolen på övervåningen som läckte vatten. Vattnet 
rann  sedan  ner  till  entréplan  via  bjälklag. De  skadade 
områdena är nu enligt arrendatorn åtgärdade.  
Ritningar på huset kan ses i bilaga 1‐7. 

Utvändigt 
Huset  har  ett  sadeltak  med  takpannor  av  tegel.  De 
takpannor  som  ligger  på  södra  sidan  är  från  1964. De 
som ligger på norra sidan är troligtvis från byggnadsår. 
Vid  renoveringen  1964  plockades  dåliga  tegelpannor 
bort  från  norra  sidan  och  ersattes med  bättre  pannor 
som  tidigare  legat  på  södra  sidan. Underlagstaket  har 
jag  ej  kontrollerat  men  består  enligt  arrendatorn  av 
locktak  av  brädor.  Vindskivor  och  vattplåtar  har 
färgsläpp. Hängrännor och stuprör är av målad plåt som 
har  färgsläpp. Fasaden har  stående  locklistpanel av  trä 
som  är  målad  med  röd  slamfärg  (Falurödfärg). 
Torrsprickor  syns  på  fasadens  södra  sida.  På 
entréutbyggnaden består  fasaden av  träfiberskivor med 
locklister och där skivorna är bågnade.  
Det  sitter  2‐glas  fönster  på  huset,  de  har  lite  färg  och 
kittsläpp men i övrigt i gott skick, alla går att öppna. 
Ytterdörren vid groventré/köksentré är av målat trä och 
har  fönsterglas  i  ovandel.  Dörren  vid  entrén  på 
västsidan är av nyare modell, även den är av målat  trä 
likaså ett sidofönster till vänster om dörren, se figur 6.  

Figur 5 Fasad mot syd och mot väst 

Figur 6 Fasad mot väst 

Figur 7 Altan mot norr 

Figur 8 Fasad mot öst 
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Infrastruktur 

Elen  i  huset  är  troligtvis  från  det  år man  renoverade.  Vatten  tar man  från  egen  brunn, 
avloppet är påkopplat  till det kommunala nätet. Uppvärmningen sker med olja, pannan är 
från 1964. I vardagsrummet finns en öppenspis som installerades 1964.   

Invändigt 
Huset  byggdes  om  och  renoverades  1964.  Då  flyttades  bland  annat  trappens  placering 
invändigt, fönstren fick nya fönsterbänkar, tapeter, golv, kök, lister med mera byttes.  

De boende i huset har bott sedan 1980.  

Entrévåning 
I entréhallen ligger en målad linoleummatta och på väggarna sitter tapet, taket är målat. Till 
höger finns en liten toalett. Toalettstolen och handfat är äldre än 1964. Väggarna och taket är 
målat, golvet är klätt med en linoleummatta som är äldre än 1964.  

Vidare finns en inre hall och i samband med vattenskadan från 2005 lades ny parkett in där. 
Det blev även nya tapeter på väggen och målat i taket. Till vänster om den inre hallen ligger 
vardagsrummet. På golvet ligger ekparkett i fiskbensmönster, väggarna är klädda med tapet 
och taket är målat. Det har även installerats en öppenspis. Allt är från 1964. 

Från den inre hallen kommer man till en trapphall. Trappen som leder till övervåningen är 
u‐formad och installerades 1964. Tidigare placering av trappen var i anslutning till entrén. I 
trappen ligger en linoleummatta och i hallen ligger ett nyare laminatgolv. Rakt fram finns ett 
sovrum/kontor.  Golvet  har  linoleummatta,  väggarna  är  tapetserade  och  taket  är  målat. 
Ytskikten är från renoveringsåret.  

Vidare  åt  vänster  ligger  köket.  På  köksgolvet  ligger  en  linoleummatta,  väggarna  är 
tapetserade  och  utmed  ytterväggen  sitter  det  en  träpanel.  Taket  är  klätt  med  träpanel. 
Kyl/frys,  spis  och  diskmaskin  tillhör  arrendatorn  och  är  av  okänt  årtal. Köksinredningen 
sattes in ny 1964. 

I groventrén och på den  lilla  toaletten  som  finns  i direkt  anslutning  till groventrén  ligger 
klinkerplattor på golvet, väggarna och taket är målat. Sanitetsporslin är från 1964. Rakt fram 
från groventrén sett, finns en tvättavdelning och ett litet pannrum. I tvättavdelningen sitter 
det Perstorpplattor på väggen, golvet är klätt med klinkerplattor, taket är målat. Tvättmaskin 
och frysbox har de boende införskaffat. Pannrummet har ett betonggolv, taket och väggarna 
är målade.  

Övervåning 
När  man  kommer  upp  möts  man  av  en  ljus  hall.  Ljuset  kommer  från  ett  takfönster. 
Arrendatorn  har  informerat  att det  varit  läckage  vid  fönstret men  att det  nu  är  åtgärdat. 
Golvet har en ljus plastmatta från 2005, väggarna är tapetserade samma år. Till höger ligger 
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ett  sovrum  som  idag  används  som  tv‐rum.  På  golvet  ligger  en  linoleummatta  från  1964. 
Väggarna fick nya tapeter 2005. 

Rakt  fram  från  trappan  sett,  ligger  sovrum nummer  två, även här är golvbeläggningen en 
linoleummatta och tapet på väggarna. Tapeten är av okänt årtal men troligtvis från slutet av 
90‐talet. Det tredje och största sovrummet på övervåningen fick nya ytskikt 2005, plastmatta 
på golv och tapet på vägg. 

Till  vänster  om  trappen  finns  en  toalett  samt  ett  duschrum.  I  duschrummet  ligger  en 
plastmatta från 1964, väggarna är klädda med någon plastbelagd skiva av typ Perstorp. Det 
finns  en  duschkabin  av  äldre modell  samt  ett  handfat.  Intill  duschrummet  finns  en  liten 
toalett. Det var här som toalettstolen började läcka för cirka 3 år sedan. I samband med detta 
lades en ny plastmatta in. Toalettstolen byttes till en ny medans det gamla handfatet behölls. 
Väggarna och taket är målade. 

Bestämning av underhållsbehov 

Hälften av takpannorna är från 1905 och den andra hälften är från 1964 då taket  lades om. 
Det är oklart om underlagstaket är från samma år eller inte. En vägledande livslängd på tak 
som  omfattar  tegelpannor,  underlagstak  och  läkt  är  ungefär  50‐60  år  [5].  Pappen  bör 
kontrolleras  oftare  och  bör  hålla  i  cirka  25  år  innan  det  är  dags  att  lägga  ny  över  den 
befintliga, det är oklart om det överhuvudtaget finns någon papp på underlagstaket. Taket 
bör läggas om inom en tioårs period. Takpannorna bör kunna bevaras och läggas om på nytt. 
Däremot måste ett nytt underlagstak, läkt och papp läggas. I och med detta arbete bör även 
vinden och takstolar kontrolleras. Om det finns rötskadat virke bör detta bytas. Takdetaljer 
som  vindskivor  och  vattplåtar  bör underhållas  samtidigt  som  taket  läggs  om.  Färgen  bör 
skrapas  bort  på  vindskivorna  och  sedan  ersättas  med  ny  färg.  Vattplåten  ska  målas.  
Hängrännor och stuprör i plåt med tillhörande krokar och beslag har en livslängd på cirka 30 
år [5], dessa har färgsläpp men är i dagsläget inte akut behov av underhåll men kan bytas i 
samband med takunderhåll. 

Fasaden behöver målas om med samma  typ av  färg som  innan, alltså slamfärg. Eventuellt 
måste  träskivorna  som  sitter  på  entréutbyggnaden  ersättas  då  de  är  bågnade.  Lämpligen 
ersätts de med  liknade panel som sitter på övriga huset.   Fönstren är  i  förhållandevis gott 
skick, men behöver tillsyn vart 3‐5 år [5], det samma gäller ytterdörrarna.  

Det  är  44  år  sedan  huset  renoverades  och  endast  ett  fåtal  rum  har  fått  nya  tapeter  och 
golvbeläggningar. Inom en tio års period bör de äldsta ytskikten bytas ut till nya. Ytskikten i 
duschrummet bör åtgärdas inom en snar framtid, men så länge duschen består av en kabin 
minskar fuktbelastningen på ytskikten och minskar därmed risker för fuktskador. Samtidigt 
med  renovering  kan man  passa  på  att  ersätta  den  gamla  duschkabinen  till  en  ny,  likaså 
handfatet. 
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Hus nr 1           

Underhållsplan 
Objekt  Åtgärd  Senast utfört  Intervall  Nästa 

gång 
Kommentar 

           
UTOMHUS           
Tak  Lägga om    30 – 40 år  2019   
  Ny papp, läkt och 

underlagstak 
  25 år  2019   

  Måla vindskivor    4 år  2009   
  Måla vattplåt    8 år  2009   
Hängrännor och 
stuprör 

Byta    30 år  2019   

Fönster  Fullständig renovering    20‐60 år  2019   
  Tvätta, skrapa, måla, 

kitta 
  3‐5 år  2014   

Dörrar  Tvätta, skrapa, måla    3‐5 år  2014   
Fasad  Måla    8‐20 år  2014   
           
INOMHUS           

Entrévåning           
Entréhall  Utbyte linoleumgolv  1964    2019   
  Utbyte tapeter      2019   
  Måla tak      2019   
Wc  Utbyte linoleumgolv  Äldre än 1964    2014   
  Måla vägg      2019   
  Måla tak      2019   
Inre hall  ‐         
Vardagsrum  Slipa olja/lacka 

parkettgolv 
  15‐20 år  2019   

  Utbyte tapet      2019   
  Måla tak      2019   
Hall  Utbyte tapet      2019   
  Måla tak      2019   
Sovrum/kontor  Utbyte linoleumgolv      2019   
  Utbyte tapet      2019   
  Måla tak      2019   
Kök  Utbyte linoleumgolv      2019   
  Utbyte tapet      2019   
  Måla tak      2019   
Groventré  Måla vägg      2019   
  Måla tak      2019   
Wc  Måla vägg      2019   
  Måla tak      2019   
  Utbyte handfat och 

toalettstol 
1964    2019   

Tvättrum/grovkök  Utbyte vägg  1964    2019  Målade Perstorpskivor 
  Måla tak      2019   
Pannrum  ‐         
Övervåning           
Hall  ‐         
Sovrum 1  Utbyte golv      2019   
Sovrum 2  Utbyte golv      2019   
Sovrum 3  ‐         
Wc  ‐         
Dusch  Utbyte väggbeklädnad      2009   
  Utbyte golvbeklädnad      2009   
  Måla tak      2009   
  Utbyte duschkabin och 

handfat 
    2009   
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Hus 2 

Inventering och besiktning 

Grundläggningen är på torpargrund med delvis källare. På 
vardera gavel finns matkällare/förråd som är åtkomliga via 
trapp på utsidan av huset. Torpargrunden är tillgänglig via 
en lucka på sydsidan, den har jag inte besiktigat. På sockeln 
är det puts‐ och färgsläpp. 
Entréplanet  innefattar hall, kök, vardagsrum, 2 sovrum, ett 
kombinerat wc/dusch‐ och  tvättrum, pannrum  samt några 
klädkammare och förråd.  
Råvinden  är  åtkomlig med  trapp/stege  via  trapphus  från 
utsidan. Hyresgäst  har meddelat  att  de  har  problem med 
fåglar  på  vinden,  det  betyder  att  det  finns  otätheter 
någonstans.    Vinden  har  jag  inte  besiktigat.  Huset  har 
tidigare bestått av  två  lägenheter. Plan‐ och fasad ritningar 
kan ses i bilaga 8‐13, dock inte ritning på vinden. Hyresgäst 
som bor i huset i dag har bott sedan 1995. 

Utvändigt 
Taket är av typen sadeltak och är klätt med takpannor som 
är  av  tegel.  Underlagstaket  är  av  brädor  som  överlappar 
varandra. Från syd sidan ser man att taket svackar. När jag 
gjorde  besiktning  var  taket  på  norra  sidan  snötäckt. 
Hyresgäst  informerade  om  att  taket  var  i  mycket  dåligt 
skick och avrådde mig från att gå dit upp. Taket är med stor 
sannolikhet  från  byggår.  Vindskivor  och  vattplåtar  har 
färgsläpp,  hängrännor  och  stuprör  i  målad  plåt  med 
färgsläpp.    Hyresgäst  informerade  även  om  att  sotaren 
klagar varje år på att sotarstegen inte sitter fast samt att det 
fattas  glidskydd  för  stegen.    Det  sitter  stående  locklist 
träpanel  på  fasaden  som  är  målad  med  röd  slamfärg 
(Falurödfärg). Det är kraftiga torrsprickor på panelen, mest 
på  södersidan.  Det  finns  rötskador  vid  ändträ  närmast 
sockel,  se  figur  11.  På  gavelspetsarna  sitter  det 
träfiberskivor,  typ  Masonite,  med  locklist.  Skivorna  är 
bågnande och fuktskadade, se figur 12. 
 
Fönster är av 2‐glas. De har färg‐ och kittsläpp. De är svåra 
att öppna, det beror eventuellt på att de vid ommålning inte 
blivit  öppnade  och målade mellan  bågarna. Ytterdörrarna 
har  en  fönsterruta  och  resten  består  av  målat  trä.  Över 
dörrarna sitter ett litet skärmtak. Yttertrappor av betong och 
har smidesräcke. 
 

 

 
Figur 9 Fasad mot nordöst 

 

 

Figur 10 Fasad mot sydväst 

 
 

 
Figur 11 Detalj träfasad mot sockel 

 
 

 

Figur 12 Detalj träfiberskivor på gavelfasad 
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Infrastruktur 
Elen  i  huset  är  gammal  och  fungerar  ej  i  ena 
matkällaren/förrådet,  däremot  har  elcentralen  byts  ut  för 
ett par år sedan.  
Vattnet  tas  från  egen  brunn.  Enligt  hyresgäst  finns  det 
mangan  och höga halter  av kalk  i vattnet. Vissa  tider på 
året  förvärras vattenkvaliteten. Avloppet är påkopplat  till 
det kommunala avloppsnätet. Uppvärmning sker med olja. 
Pannan är gammal, men brännaren är bytt 1996. Hyresgäst 
har  låtit  installera  en  luftvärmepump  som  är  placerad  i 
vardagsrummet. 

Invändigt 
När  nuvarande  hyresgäst  flyttade  in  1995 målades  taken 
och rummen blev tapetserade. I hallen ligger en plastmatta 
som troligen är från 70‐talet, den är trasig på några ställen. 
Från  hallen  kommer man  in  till  köket,  där  ligger  det  en 
plastmatta också den  från 70‐talet. Köksskåpen är målade 
1995  i  ljus  färg. Kyl/frys  och  spis  är  inköpt  av  hyresgäst 
omkring 2003. Spisfläkten byttes ut av arrendator 1995. 

 

 

 
Figur 13 Duschplats 

 

 
Figur 14 Toalett och handfat 

Vardagsrummet och sovrummet fick nya plastmattor 1995. Mattan  i vardagsrummet börjar 
bli trasig. Spikskallar har börjat tränga fram från underlaget. I det kombinerade wc‐, dusch‐ 
och  tvättrummet  ligger en gammal plastmatta med otäta  skarvar. Våtrumstapeten är även 
den gammal.  I duschplats finns hål i plastmattan, se figur 13, enligt hyresgäst har det varit 
så sedan de flyttade in. Det bör kontrolleras noggrannare, med stor sannolikhet finns där en 
fuktskada. Handfatet  är  relativt  nytt med  engreppsblandare.  Toalettstolen  är  däremot  av 
äldre modell, se figur 14. Tvättmaskinen har hyresgäst själv införskaffat. 

Intill ligger pannrummet, som är en del av ett tidigare kök. Här finns pannan. Väggarna är 
målade, färgen är avflagnad på sina håll. Det sitter några rader kakel på väggen.  

Från wc‐ dusch‐ och  tvättrummet kommer man vidare  till en hall/förråd. Det har  tidigare 
varit en entré på den  tiden då huset var uppdelad  i  två  lägenheter. Här är både  tapet och 
matta  från 70‐talet. Vidare kan man komma  in  i ett sovrum/kontor  från detta håll eller via 
vardagsrummet. Här ligger en äldre plastmatta på golvet. 

Hyresgäst informerade mig om att de har/hade problem med någon slags insekt som trivdes 
bra  bakom  golvlisterna,  framförallt  i  klädkamrarna. Anticimex  har  tidigare  varit  ute  och 
sanerat. Det kan vara frågan om mässingsbaggar. På Anticimex hemsida [14] kan man  läsa 
att de angriper mat och textil och trivs bra i djurbon. De kan även massförökas i väggar och 
golv och trivs väldigt bra  i trossbottnar. När  larven ska förpuppas gnager den hål i trä och 
liknande material. 
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Bestämning av underhållsbehov 

Taket,  fasaden och våtutrymmet är  i akut underhållsbehov och behöver snarast åtgärdas.  I 
samband med  takunderhåll behöver man göra en noggrann undersökning  till varför  taket 
svackar  och  åtgärda  denna  brist.  Jag  föreslår  att  hela  taket  byts  ut,  eventuellt  kan 
takpannorna återanvändas, i annat fall ska man försöka att lägga ett liknande tegeltak för att 
bevara  utseende  på  huset.  Underlagstak,  papp  och  läkt  läggs  nytt.  Samtidigt  sätts  ny 
sotarstege  och  glidskydd  dit.  Vindskivor  av  trä  kan  skrapas  och  målas,  om  de  inte  är 
rötskadade annars byts de ut mot nya. Vattplåtarna ska även de målas. Då taket åtgärdas kan 
man med fördel ersätta hängrännorna, stuprören, krokar och beslag med nya.  

Träfasaden och  träfiberskivorna är  i dåligt skick och bör därför ersättas med en ny. För att 
bevara nuvarande utseendet på huset efterstävas en liknande fasad.  I samband med byte av 
fasad kan det vara tillfälle att eventuellt tilläggsisolera väggarna.   

Fönstren  åtgärdas genom  att man  skrapar bort  lös  färg, kittar om och  till  slut målar med 
samma  färg  som  tidigare använts.  I  samband med detta kan  tätningslisterna  ersättas med 
nya, en tätningslist har en ungefärlig livslängd på cirka 10 år [5]. 

Då livslängden på ett elsystem beräknas vara cirka 40 – 50 år [15 ] föreslår jag att det ses över 
inom  loppet  av  10  år.  Så  även  vatten‐  och  spillvattenledningar,  som  har  en  ungefärlig 
livslängd på 40 ‐60 år [15]. Det är oklart hur gamla ledningarna är, men det kan vara bra att 
förbereda sig på att denna investering i nytt ledningssystem kommer att komma i framtiden. 

Eftersom  tätskiktet  i våtrummet  inte  är  tätt behövs det  åtgärdas  snarast. Först  och  främst 
behövs en grundlig undersökning av fackman om det finns en fuktskada eller inte. Om det 
visar sig att det finns en skada måste denna åtgärdas omedelbart och sedan föreslår  jag att 
det sätts in ny våtrumsmatta på golv och väggar. 

Plastmattan i hallen och den i vardagsrummet bör ersättas med liknande då de är/börjar bli 
trasiga. 

Då vattenkvaliteten är bristfällig enligt hyresgäst rekommenderar jag att ett vattenprov görs. 
Det är kommunens miljö‐ och hälsoskyddskontor man kontaktar för mer information. 

För  att  kunna  utesluta  att  det  rör  sig  om  en  skadeinsekt  som  angriper  virke  bör  en 
noggrannare kontroll och art bestämning göras. Sanering av insekterna rekommenderas. 
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Hus nr 2           

Underhållsplan 
Objekt  Åtgärd  Senast utfört  Intervall  Nästa 

gång 
Kommentar 

           
UTOMHUS           
Tak  Lägga om    30 – 40 år  2009   
  Ny papp, läkt och 

underlagstak 
  25 år  2009   

  Måla vindskivor    4 år  2009   
  Måla vattplåt    8 år  2009   
  Byta sotarstege    30 år  2009   
Hängrännor och 
stuprör 

Byta    30 år  2009   

Fönster  Fullständig renovering    20‐60 år  2009   
  Tvätta, skrapa, måla    3‐5 år  2014   
Dörrar  Tvätta, skrapa, måla    3‐5 år  2009   
Fasad  Byta panel     40‐60 år  2009   
  Måla    8‐20 år  2019   
           
INOMHUS           

Entréhall  Utbyte plastmatta      2013  Börjar bli trasig 
  Utbyte tapet  1995    2019   
  Måla tak  1995    2019   
Kök   Utbyte plastmatta  70‐tal    2019   
  Utbyte tapet  1995    2019   
  Måla tak  1995    2019   
  Måla köksluckor  1995    2019   
Vardagsrum  Utbyte plastmatta  1995    2013  Börjar bli trasig 
  Utbyte tapet  1995    2019   
  Måla tak  1995    2019   
Sovrum  Utbyte plastmatta  1995    2019   
  Utbyte tapet  1995    2019   
  Måla tak  1995    2019   
Wc/dusch/tvätt  Utbyte plastmatta  70‐tal    2009  Otäta skarvar, hål 
  Utbyte väggbeklädnad  70‐tal    2009  Otäta skarvar 
  Måla tak      2009   
Pannrum           
           
           
KLK/hall  Utbyte plastmatta  70‐tal    2019   
  Utbyte tapet  70‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
Sovrum/kontor  Utbyte plastmatta  70‐tal    2019   
  Utbyte tapet  1995    2019   
  Måla tak  1995    2019   
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Hus 3 

Inventering och besiktning 

Huset är grundlagt  i en  sluttning på en  torpargrund 
med  delvis  källare.  Källaren  består  av  matkällare, 
pannrum och några förråd. 
Husets  entréplan  inrymmer  wc,  kapprum,  kök, 
vardagsrum,  groventré,  tvätt  och  två  mindre 
klädkammare/förråd. Huset har  tidigare varit delat  i 
två  lägenheter,  där  av  de  två  trapporna  som  finns 
inne i huset. 
Övervåningen  når  man  via  någon  av  de  två 
trapporna. Där uppe finns en hall, wc och badrum, 2 
sovrum samt en större hall som  i dagsläget används 
som  sovrum.  Sidovindarna  används  som 
klädkammare/förråd. 
Omkring 1980 brann det i huset. Branden startade vid 
spisen. Det  är  oklart hur mycket  som  förstördes då. 
Ritningar på huset finns i bilaga 14‐20. 
Nuvarande hyresgäst har bott i huset sedan 2007. 

Utvändigt 
Taket  är  av  typen  sadeltak  med  två  takkupor. 
Takpannorna är av  tegel, pannorna vilar på  läkt och 
underlagstaket  är  av  spån,  se  figur  20.  Under 
takpannan som  jag kontrollerade syntes  inga skador. 
Takpannor  intill  skorsten  på  sydväst  sidan  har 
förskjutit  sig  från  sin ursprungliga plats,  se  figur 21. 
Jag har inte besiktigat vinden. Vindskivor och vattplåt 
har färgsläpp. Vattplåten på takkuporna har förutom 
färgsläpp även blivit angripen av rost. Intill takkupan 
på nordöstra sidan finns ett hål. Kan vara ett fågelbo 
eller liknande. På skorstenen är det frostsprängningar 
på  tegelstenarna.  3  av  4  stuprör  är  nyare  samt 
hängrännan  på  nordöstra  sidan. Det  äldre  stupröret 
och  hängrännorna  har  färgsläpp.  På  farstukvistarna 
saknas  det  stuprör.  Fasaden  är  av  stående  träpanel 
som  är målad med  röd  slamfärg  (Falurödfärg)  och 
vita  knutbrädor.  Det  finns  torrsprickor  och 
färgflagning,  mest  på  fasaderna  som  vetter  mot 
sydost och sydväst. Locklistpanelen är  trasig på sina 
håll, se figur 19. 
 
 

 
Figur 15 Fasad mot sydöst 

 
Figur 16 Fasad mot sydväst 

 
 

 
Figur 17 Fasad mot nordväst 

 
 

 
Figur 18 Fasad mot nordöst 
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Det  finns  ett  antal  2–glas  fönster  av  varierande 
storlek. De har färg‐ och kittsläpp, se figur 22, vissa 
saknar eller har trasiga vred. I sovrummet/hallen på 
överplan är ett av  fönsterglasen  i nedkant sprucket. 
Fönstret  i köket är utbytt  cirka 1980  i  samband när 
man renoverade efter branden. 
Ytterdörrar  på  entréplan  är  av  trä  och  målade. 
Dörren  på  sydost  sidan  har  färgsläpp  och 
rivningsmärken.  Dörrarna  i  källarplanet  har 
färgsläpp,  de  är  även  rötskadade  i  underkant. 
Grunden  är  delvis  källare  samt  torpargrund.  
Torpargrunden har  jag  inte besiktigat.  I källardelen 
mellan  två  förråd  finns  en  skiljevägg  av  blå 
lättbetong. Jordgolvet i förrådet är fuktigt. Hyresgäst 
saknar därmed användbara förråds ytor. 

Infrastruktur 
Elen i huset är gammal. Vatten tas från egen brunn. 
Avloppet är påkopplat till det kommunala 
avloppsnätet. Uppvärmningen sker med olja. 

Invändigt 

Entrévåning 
Huvudingången  ligger  på  sydost  sidan.  På 
hallgolvet  ligger  en medaljongmönstrad  plastmatta 
från  uppskattningsvis  70‐talet,  väggarna  är 
tapetserade med en ljus tapet från 90‐talet. Det finns 
plugghål  i  väggen  intill  trappen  som  leder  till 
övervåningen.  På  trappan  ligger  en  plastmatta 
sannolikt  är  den  utbytt  när  det  renoverades  efter 
branden. Kapprumsdelen är  tapetserad med  typiskt 
70‐tals mönster. Innanför kapprummet finns en liten 
toalett. Toalettstolen är relativt ny med snålspolning, 
handfatet  däremot  är  av  äldre  modell.  Ovanför 
handfatet  sitter  två  rader  mörkt  kakel.  På  golvet 
ligger  en  plastmatta  av  äldre modell.  Väggarna  är 
målade  och  har  färgsläpp/slitning.  Taket  är  målat 
vitt i hela hallen och även på toaletten. Radiatorn på 
toaletten fungerar ej, termostat saknas. Se figur 23. 
 
Köket  har  en  äldre  plastmatta,  oklart  om  den  är 
inlagd  efter  branden  för  28  år  sedan.  Väggen  och 
taket  och  är målat  i  ljusa  färger  likaså  köksluckor. 
Väggen har  färgavflagningar. Nuvarande hyresgäst 
har  informerat  att  de  har  köpt  diskmaskinen, 
eftersom det inte fanns någon när de tillträdde 2007.  

Figur 19 Detalj träfasad mot sockel 

 

Figur 20 Detalj underlagstak 

 

Figur 21 Förskjuten takpanna 

 

Figur 22 Fönster 
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Det  kylskåp  som  fanns  vid  inflyttning  har  ersatts 
med ett nytt, bättre begagnat kylskåp, av hyresgäst. 
Spisen och  fläkten är  från 1980.  I ett av köksskåpen 
finns  inspektionslucka  till  fläkt/ventilation,  själva 
luckan/passbiten saknas, se figur 24. 
 
På väggarna i vardagsrummet finns tapeter från 70‐
talet, på golvet ligger en brun plastmatta. Taket är 
målat i en ljus färg. På elementen har färgen släppt 
bitvis. Från vardagsrummet kommer man in till 
groventrén/hall. 
Väggarna och  taket är målat med en mörk  färg, på 
golvet  ligger en äldre plastmatta. Härifrån kommer 
man  antingen  in  i  tvättstugan  eller  vidare  upp  till 
övervåningen via den lackade trätrappan. 
 
I tvättstugan ligger det en plastmatta från cirka 1980. 
Golvbrunn  saknas  i  det  här  rummet.  Väggarna  är 
målade,  det  finns  sprickor  mellan  vägg  och 
murstock.  Enligt  hyresgäst  fanns  det  ingen  tvätt‐ 
eller  torkmaskin  vid  inflyttningen.  Hyresgäst  har 
själv  införskaffat  två  tvättmaskiner,  en  torktumlare 
och ett torkskåp. Det finns även 2 stycken frysskåp.  
Det ena, ser med sin gröna  färg att härstamma  från 
70‐talet  och det  frysskåpet  fanns där  när  hyresgäst 
flyttade  in. Det  andra  skåpet  har  hyresgäst  tillfört.  
Det finns även tre garderober utmed ena väggen, de 
har hyresgäst satt in. 

Övervåning 
Går man uppför trappan, som ligger i anslutning till 
huvudentrén kommer man upp i en hall.  Där ligger 
en plastmatta på golvet som är från 1980. Väggarna 
är  tapetserade med  tapet  från  cirka  1993.  Taket  är 
målat vitt. I anslutning till hallen ligger två sovrum, 
två klädkammare och ett badrum. På badrumsgolvet 
ligger  en plastmatta  som  ser ut att härstamma  från 
70‐talet. Mattan har släppt vid golvbrunnen, se figur 
26. Det bör göras en noggrann kontroll om det kan 
finnas  en  fuktskada  där.  Enligt  hyresgäst  kan man 
inte efter ett bad  i badkaret släppa ut allt vatten på 
en gång. Då  fylls hela golvet med vatten,  likaså när 
de duschar. Vattnet kommer ner mellan väggen och 
badkaret och vidare ut på golvet. På väggen sitter en 
våtrumstapet  även  den  ser  ut  att  ha  sitt  ursprung 
från 70‐talet, den har otäta skarvar. Taket har målad 
väv.  Toalettstolen  är  av  nyare  snålspolandemodell. 
Handfatet är från 70‐talet.  

Figur 23 Radiator på toalett 

 
 

Figur 24 Kök 

 
 

Figur 25 Detalj köksskåp 

 
 

Figur 26 Detalj badrumsmatta och golvbrunn 
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Bestämning av underhållsbehov 

Takpannorna är sannolikt  från byggnadsåret,  läkten och underlagstaket är också gammalt. 
En  vägledande  livslängd  för  ett  tak  anses  vara  50‐60  år  innan  det  behövs  bytas  pannor, 
underlagstak, papp och läkt [5].  Taket behöver läggas om inom en snar framtid, tegelpannor 
kan med  stor  sannolikhet  återanvändas.  Trasiga  pannor  ersätts med  nya  av  samma  sort. 
Underlagstak,  papp  och  läkt  ersätts  med  nytt.  I  samband  med  detta  ska  även  vinden 
undersökas. Vinden och  takstolar ska kontrolleras, om det  finns något  rötskadat virke  ska 
det  ersättas med  nytt. Hålet/fågelboet  intill  den  nordöstra  takkupan  bör  kontrolleras  och 
åtgärdas snarast. Rinningsmärkena på sidovinden kan ha ett samband med detta hål och bör 
utredas  vidare.  I  samband med  takunderhåll  kan  det  vara  praktiskt  att  även  underhålla 
vindskivor och vattplåt. Vindskivor ska skrapas och målas, vattplåt ska även den målas. De 
vattplåtar som finns intill takkuporna har blivit angripna av rost. Det finns två alternativ att 
avhjälpa  detta  problem,  antingen  avlägsnar  man  rosten  och  sedan  måla  plåten  med 
rostskyddsfärg  eller  så  ersätter man  vattplåtarna med  nya.  De  äldsta  hängrännorna  och 
stuprören med tillhörande krokar och beslag kan även de bytas mot nya.                                                               

Fasaden är i behov av ommålning, samma färg som tidigare ska användas. På vissa ställen är 
fasaden trasig och behöver där ersättas med ny som liknar den befintliga panelen. 

Fönstren är i behov av underhåll, dels är det färg‐ och kittsläpp men även en del trasiga vred 
och beslag. Fönstren behöver skrapas, målas och kittas om. I samband med detta arbete ska 
nya  tätningslister sättas dit. Vred och beslag ersätts med nya där det  fattas eller är  trasigt. 
Den trasiga glasrutan i sovrummet på övervåningen byts ut till en ny.  

Hyresgäst har satt upp eget badrumsskåp. 
Sovrummet  som  ligger  mot  nordöst  har  en 
heltäckningsmatta  på  golvet.  Den  lades  in  efter 
branden  1980.  Tapet  sitter  på  väggarna,  oklart  om 
den också byttes i samband med renoveringen 1980. 
Taket  är  målat.  Det  andra  sovrummet  som  vetter 
mot  sydväst  har  äldre  tapet  på  väggarna  och 
plastmatta på golvet. Taket är målat. Genom det här 
sovrummet  kan man  komma  till hallen/sovrummet 
som  ligger  på  gaveln  nordväst.  Det  ligger  en 
plastmatta på golvet. Väggarna har två olika tapeter. 
Taket  är målat  i  ljus  färg.  I  en  taket på  sidovinden 
som  ligger  i anslutning till sovrummet finns tydliga 
fukt/rinningsmärken,  se  figur  27.  Hyresgäst 
informerar  även  om  att  det  är  väldigt  fuktigt  där 
inne.    Från  det  här  sovrummet  kan  man  även 
komma ner till entréplan via trappan. 
 

Figur 27 Rinningsmärken på sidovind 
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Ytterdörrarna  behöver  målas.  De  ytterdörrar  som  finns  i  källaren  har  rötskadat  virke  i 
nedkant. Detta behöver  ersättas med nytt  friskt virke. Antingen byts  allt virke ut  eller  så 
kapar man bort det skadade materialet och ersätter det med nytt. 

Även i det här huset är elsystemet gammalt och bör ses över inom en tioårs period  [15]. 

Radiatorn på toaletten på entréplanet bör åtgärdas, eventuellt behövs endast en ny termostat 
monteras. 

Badrummet  på  övervåningen  bör  omgående  åtgärdas.  Först  och  främst  måste  det 
kontrolleras  om  det  finns  en  fuktskada  eller  inte. Om  det  finns  en  fuktskada måste  den 
åtgärdas  snarast. Därefter  ska de gamla plastmattorna och väggbeklädnaden  ersättas med 
nya.  Förslagsvis  byts  handfat  och  badkar  i  samband med  renoveringen. Avloppet måste 
även kontrolleras, kanske det bara behövs en rensning. 

Ytskikt på väggar, golv,  lister och dörrar  i hela huset är generellt gamla och  slitna och är 
därmed i behov av uppfräschning de närmaste 10 åren.   
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Hus nr 3           

Underhållsplan 
Objekt  Åtgärd  Senast utfört  Intervall  Nästa 

gång 
Kommentar 

           
UTOMHUS           
Tak  Lägga om    30 – 40 år  2009   
  Ny papp, läkt och 

underlagstak 
  25 år  2009   

  Måla vindskivor    4 år  2009   
  Måla vattplåt    8 år  2009   
  Byta vattplåt vid 

takkupor 
  25 år  2009   

Hängrännor och 
stuprör 

Byta de äldsta    30 år  2009   

Fönster  Fullständig renovering    20‐60 år  2009   
  Tvätta, skrapa, måla    3‐5 år  2014   
Dörrar  Tvätta, skrapa, måla    3‐5 år  2009   
           
           
INOMHUS           

Entrévåning           
Entréhall/kapprum  Utbyte tapeter  70‐ tal, 90‐tal    2009  Plugghål i vägg 
  Utbyte matta  70‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
Wc  Måla vägg      2009  Färgavflagning 
  Utbyte golv  70‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
Kök  Måla vägg      2009  Färgsläpp 
  Utbyte golv  70‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
Vardagsrum  Utbyte tapeter  70‐tal    2013   
  Utbyte golv      2019   
  Måla tak      2019   
  Måla radiatorer      2009  Färgsläpp 
Groventré  Måla vägg      2013   
  Utbyte golv  70‐tal    2019   
  Måla tak      2013   
Tvättstuga  Måla vägg  70‐tal    2019   
  Utbyte plastmatta  80‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
           
Övervåning           
Sovrum/hall  Utbyte tapeter      2013   
  Utbyte plastmatta      2019   
  Måla tak      2019   
Sovrum (sydväst)  Utbyte tapeter  70‐tal    2019   
  Utbyte plastmatta      2019   
  Måla tak      2019   
Sovrum (nordöst)  Utbyte tapeter      2019   
  Utbyte 

heltäckningsmatta 
80‐tal    2009  Bytes till laminat plast 

linoleum 
  Måla tak      2019   
Wc/bad  Utbyte väggbeklädnad  70‐tal    2009  Otäta skarvar 
  Utbyte golv  70‐tal    2009  Otäta skarvar 
  Måla tak      2009   
  Utbyte handfat och 

badkar 
    2009   

Hall  Utbyte tapeter  Ca 1993       
  Utbyte plastmatta  80‐tal    2019   
  Måla tak      2019   
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Förslag till förbättringsåtgärder 

Fasad 

Då inte hela träfasaden är skadad utan endast en begränsad del, går det bra att enbart byta ut 
de skadade delarna. Ofta är nedersta delen av panelen som angränsar till sockel/mark som är 
mest utsatt. De skadade delarna kapas, hela panelen flyttas ner och skarvningen kan göras 
vid takfot. Skarvningen blir då mindre utsatt men även mindre synlig. På gavlarna kan man 
flytta panelen mot sidorna och komplettera i mitten med nytt virke, förutsatt att det nya 
virket är i samma dimension som det gamla. 

Tilläggsisolering 

I äldre hus brukar energiförbrukningen vara relativt hög. En intressant åtgärd för att minska 
husets  energiförbrukning  är  att  tilläggsisolera.  Man  bör  vara  försiktig  när  det  gäller 
tilläggsisolering av äldre hus, för hos vissa konstruktioner kan detta  leda  till ökande risker 
för fuktskador. Särskilt utsatta konstruktioner är golv‐ och vindsbjälklag. 

Tilläggsisolering av ytterväggar 

 Då  fasaden  ska bytas kan det vara  tillfälle att  tilläggsisolera huset.  Innan arbetet påbörjas 
bör det noggrant övervägas om det är en  lönande  investering. Det är endast 10  ‐15 procent 
av  all  tillförd  värme  som  försvinner  ut  genom  ytterväggarna,  resten  försvinner  genom 
fönstren,  ventilationen,  taket  och  varmvattnet.  Det  finns  två  sätt  att  tilläggsisolera 
ytterväggarna på, utvändigt eller invändigt [6]. 

Utvändig tilläggsisolering 
Ur energibesparande synvinkel är det bättre att isolera på ytterväggens utsida än på insidan. 
Köldbryggor  går  lättare  undvika  genom  att  isolera  på  utsidan  i  och med  detta  blir  den 
ursprungliga  väggen  både  varmare  och 
torrare,  fuktförhållanden  i  denna  vägg 
kommer  då  att  förbättras.  Bakom  den  nya 
träpanelen måste en luftspalt finnas, detta för 
att  väggen  och  träpanelen  ska  kunna  torka 
upp  efter  regn.  I  det  nya  fasadskiktet  och  i 
isoleringen  finns  det  ingen  risk  för  skadlig 
kondensation i vanliga fall och därmed torde 
en  tilläggsisolering  från utsidan  fungera  väl 
ur en fuktteknisk synvinkel [8][13]. 

Nackdelen med en utvändig tilläggsisolering 
är  att  taksprånget  blir  kortare  och  att  dörr‐ 
och  fönsternischer  blir  djupare.  Det  förstör 
husets ursprungliga utseende. För att åtgärda 

Figur 28 Förlängning av taksprång 
Källa: www.skogsindustrierna.se 
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dessa problem kan fönster och dörrar flyttas ut till det nya fasadlivet. Om taklutningen inte 
är alltför brant kan taksprånget förlängas [7], se figur 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invändig tilläggsisolering 
Fördelen med  att  isolera  från  insida  är  att man  slipper  en  icke önskvärd  förvanskning  av 
exteriören. Om huset är stort och med mycket snickarglädje kan det vara  lättare att  isolera 
inifrån. Men  det  finns  flera  nackdelar med  att  tilläggsisolera  från  insidan.  Dels  blir  det 
svårare att åtgärda köldbryggor, därmed blir inte isoleringen lika effektiv. Speciellt utsatt är 
fönstersmygar som ofta inte har någon plats för isolering. Efter en tilläggsisolering kommer 
fönstersmygen  därför  att  bli  kallare  och  risken  för  kondens  ökar.  Problemet  kan mildras 
genom att man försöker få plats med en smygpanel som lämpligtvis behandlas med färg för 
att  få  ett  visst  ångmotstånd.  På  väggens  insida  bör  en  ångspärr  placeras  eftersom  den 
ursprungliga väggens ånggenomsläpplighet ofta är okänd. Med en invändig tilläggsisolering 
blir väggens utsida kallare och därmed känsligare för fukt. 

 

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget 
I  äldre  hus  förekommer  det  ofta  kallvindar,  det  vill  säga  en  vind  som  inte  är  isolerad. 
Värmen,  från bostaden under,  stiger uppåt genom vindsbjälklaget och ger en något högre 
temperatur på vinden  än utomhus. Detta värmeläckage  är  troligtvis mycket  större  än det 
läckage som sker via ytterväggarna. Det kan i många fall vara lönsammare att isolera vinden 
än väggarna.  

 

 
  Figur 29 Konstruktion tilläggisolering från utsidan 

Källa: www.skogsindustrierna.se 
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I  samband med  tilläggsisolering  av vindsbjälklaget kan  fuktproblem uppkomma. Det kan 
bildas  kondens  i  stor  omfattning  så  att det  kan  läcka  in  kondensvatten  genom  taket. Det 
beror på att efter en tilläggsisolering blir vinden kallare. I och med detta, avdunstar fukten i 
mindre utsträckning och till följd ökar mängden kondensvatten. Det kan vara en förklaring 
till varför det blir  fuktproblem. En  annan  förklaring kan vara  att ventilationen  försämrats 
eller rent av att den stängts till vid isoleringstillfället. Vindsutrymmet ska ventileras både via 
takfoten och via gavelspetsarna.   Det är viktigt att kontrollera bjälklagets lufttäthet speciellt 
vid  anslutningar  och  genomföringar.  Finns  några  otätheter  ska  dessa  åtgärdas  så  att  inte 
varm fuktig inomhusluft tränger upp på vinden. Skador som uppkommer på vinden märks 
som blånader på undersidan  av yttertaket. På vintern kan det  även bildas  rimfrost under 
yttertakspanelen [6] [8] [13]. 
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Slutsats och diskussion 
 

Att  upprätta  underhållsplaner  för  byggnader  är  att  planera  inför  framtiden.  Planera  för 
byggnadens  livslängd men även ekonomiskt. Vissa kostsamma åtgärder måste man därför 
skjuta på då de eventuellt inträffar då andra viktigare åtgärder planerats.  

Byggnadernas  skick  måste  kontrolleras  och  då  krävs  det  att  besiktningarna  utförs  med 
relativt  täta  intervall.  Detta  krävs  för  att  underhållsplanen  ska  kunna  uppdateras 
kontinuerligt.  I  det  här  fallet  med  husen  på  Aspa  har  det  aldrig  funnits  någon 
underhållsplan utan det underhåll som gjort har sköts av arrendatorn när fel har uppstått.  

En viktig bit när en underhållsplan ska upprättas är att veta ungefärlig livslängd på material 
och konstruktioner, dessutom måste man veta vilka risker vissa konstruktioner har.  

När besiktningen påbörjades visade det sig att alla  tre husen hade eftersatt underhåll. Det 
underhåll  som krävs på husen kan prioriteras bland annat beroende på vilka ekonomiska 
förutsättningar  som  finns men också vilka  framtidsplaner  som  finns  för husen. Ska husen 
nyttjas  som  permanenta  bostadshus  i  framtiden  bör  ett  omfattande  underhållsarbete 
påbörjas inom en snar framtid, detta för att inte förvärra redan uppkomna brister men också 
för  att  förebygga  skador. Hus  1  är det hus  som  är  i minst  behov  av underhåll. Hus  2  är 
däremot i stort underhållsbehov som bör startas omgående. Taket bör noggrant kontrolleras 
varför det  svackar och det måste åtgärdas. Takpannor,  läkt, papp och underlagstak måste 
ersättas med nytt, eventuellt kan pannorna återanvändas. Fasadpanelen måste ersättas med 
ny  då  den  gamla  är  i  dåligt  skick  samt  att  det  kan  finnas  en  pågående  fuktskada  i 
duschrummet som måste åtgärdas omgående. På hus 3 gäller samma sak att duschrummet 
måste åtgärdas då det är mycket gamla ytskikt som  inte är  täta. Det är endast några av de 
åtgärder som måste göras. 

En av de saker jag har lärt mig under arbetets gång är vikten i att kontrollera och inspektera 
ett hus regelbundet för att hitta avvikelser från det normala och för att förhindra att skador 
uppkommer, men  även  se  till  att  inte  skadorna  växer  och  blir  alltför  stora  och  därmed 
väldigt  kostsamma. Det  är  allmänt  känt  att  arbetet med  att  förebygga  skador  är mindre 
kostsamt än att reparera redan uppkomna fel. Det är därför viktigt att ha koll på sitt hus så 
att i ett tidigt skede kunna upptäcka saker i tid.  

En idé kan vara att låta hyresgästerna själva göra en årlig kontroll och rapportering av huset 
som de bor i. För att underlätta inspektionen för hyresgästerna kan en checklista upprättas 
som de sedan följer. Några viktiga punkter som checklistan skulle kunna innehålla är: 

• Kontroll av yttertaket så att alla takpannor ligger på sin plats, om inte, bör de rättas 
till omgående. 
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• Årlig tillsyn av vinden. Blånader på underlagstak eller andra missfärgningar kan 
tyda på läckage från taket. 

• Hängrännor och stuprör måste kontrolleras att de är täta samt att de måste rensas 
från löv och annat skräp för att undvika stopp. 

• Se till att inga trädgrenar hänger över taket, det är för att undvika att löv/barr hamnar 
på taket . 

• Växter som växer bredvid husgrunden eller nära fasaden bör tas bort. Rotsystem 
intill fasaden kan med tiden åstadkomma en uppvallning av marken så att avståndet 
till trädetaljer minskar, till följd av detta kan det bli rötskador. 

• Alla rörliga delar på fönster och dörrar bör smörjas en gång per år för att inte kärva. 
• Tätningslister ska kontrolleras. 

Listan kan göras lång. Det är ett viktigt arbete för att förebygga skador. 

När en stor åtgärd ska genomföras till exempel fasad byte eller omläggning av tak bör man 
tänka  på  att  bevara  husets  karaktär  så  långt  det  bara  är möjligt.  Att  använda  liknande 
material, färger och dimensioner som ursprunget. 

I och med att egendomen har donerats till Riddarhuset, omöjliggör detta till en försäljning av 
husen,  inte bara de på Aspa Gård utan alla de hus som  finns på hela egendomen Löfstad. 
Om  jag har tolkat det rätt är det tillåtet att riva befintliga byggnader men inte att stycka av 
och  sälja.  För  mig  låter  det  absurt.  Jag  kan  förstå  meningen  med  testamentet  men  det 
fungerar  inte  idag,  tiderna  förändras.  Det  levnadssätt  som  rådde  vid  den  tiden  då 
testamentet  skrevs  råder  inte  idag.  I  dag  saknas  det  pengar  eftersom  intäkterna  från 
egendomen  inte  genererar  tillräckligt med medel  för  att  kunna  sköta  underhållet  på  ett 
tillfredsställande sätt på de fastigheter som finns på egendomen. Det kan vara en förklaring 
till att underhållet är mycket eftersatt.  

Resultatet av det här arbetet hoppas jag att Linköpings skogstjänst har stor nytta av. Det ger 
en bild av husens nuvarande skick och kan därmed utgöra en grund för framtida planering 
av dessa hus. Om de  i framtiden ska  tjäna som permanenta bostadshus eller om de ska bli 
fritidshus. Det får framtiden utvisa. 
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