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Abstract 

Literature studies are showing that 600 000 apartment block where built in 
Sweden between 1961 to 1970, it is now time for this existence to renovate their 
bathroom mains. The techniques that are competing about the big renovation 
projects are the traditional way of bathrooms renovations, Relining and the 
Prefabricated-bathroom. The main part of this report is a study of these three 
techniques but the report also describes problems that can emerge when 
renovating bathroom mains and it gives general information regarding Sweden’s 
building existence. 

The traditional way of renovating bathroom mains, when the old bathroom is torn 
down and a new one is built using the old shell, is a full-scale and a time-
consuming project. To minimize, among other things, costs, building time and 
constructions waste, there have come up new and less time-consuming techniques. 

As recently as 1990 the first Relining renovation was made in Sweden. This is 
today intact and this shows that this kind of renovation technique has a service life 
of at least 18 years. Thanks to the molding of the pipes, the new pipes do not get 
any joints or splices, which reduces the hazards of dampness damages. After a 
bathroom main change, when using the Relining technique, there is a chance that 
a consumer with less knowledge thinks that the bathroom is intact and that it 
should be so for a long time, but in as much as only the pipes has been renovated 
it could lead to that a compact layer keeps leaking without any operations being 
made. 

The Prefabricated-bathrooms, which technique also is new, consist in that the new 
bathroom is built in the old one. When Rum I Rum AB renovated bathrooms 
they are using a ventilation column if any future dampness that cane be ventilated 
through the doorstep out of the bathroom. This is a prise worthy renovation that 
involves consideration regarding the future, when possible leakage can be located 
directly so that no damages will be created. There is however a risk that there is a 
sense of a “prefabricated feeling”, that is to say less there are less options when it 
comes to the design. 

Now when the million program are in the need of bathroom mains renovation I 
believe that the Prefabricated-bathroom is the best choice.  The largest number of 
these bathrooms have similar design or the same shaping, which gives the 
advanced logistic that the Prefabricated-bathrooms has a benefit to achieve all the 
renovation that is needed.
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Sammanfattning 

Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000 
flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnaders 
våtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetena 
är den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. Huvuddelen 
av denna uppsats utgörs av en undersökning av de tre teknikerna men rapporten 
beskriver också problem som kan uppstå vid renoveringar av våtrumsstammar och 
den ger en allmän redovisning för Sveriges byggnadsbestånd. 

Den klassiska stamrenoveringsmetoden, då det gamla badrummet rivs ut och ett 
nytt badrum byggs upp utifrån den gamla stommen, är ett omfattande och 
tidskrävande projekt.  För att minimera bland annat kostnader, byggtid och 
byggavfall har man tagit fram nya, mindre tidskrävande tekniker.  

Så sent som år 1990 gjordes den första Relining renoveringen i Sverige. Denna är 
idag intakt vilket tyder på att livslängden för denna typ av renovering är minst 18 
år. Tack vare att rören gjuts får de nya rören varken fogar eller skarvar, vilket 
minskar risken för fuktskador. Efter ett stambyte då man använt sig av Relining 
kan dock en mindre kunnig konsument tro att badrummet är intakt och kommer 
att så vara en lång tid framöver, men eftersom endast ledningarna renoveras, skulle 
detta kunna leda till att ett tätskikt kan fortsätta att läcka utan något ingrepp görs. 

Prefab-badrummen, vars teknik också är ny, bygger på att ett nytt badrum byggs i 
det gamla, vilket minimerar rivningsarbetet. När Rum i Rum AB renoverar 
badrummen använder de sig utav en ventilationsspalt för att eventuell framtida 
fukt ska kunna ventileras ut genom öppningen vid tröskeln in till badrummet. 
Detta är en prisvärd renovering som innefattar ett framtidstänkande, då eventuella 
läckor kan upptäckas direkt så några skador inte hinner bildas. Det finns dock en 
risk för en ”prefab” känsla ges, det vill säga mindre valmöjligheter när det gäller 
utformningen.  

Nu när miljonprogrammet kommer att behöva en stamrenovering anser jag att 
Prefab-badrummen är det bästa alternativet. De flesta av dessa badrum har 
liknande eller till och med samma utformning, vilket skulle gynna den utvecklade 
logistiken som finns inom Prefab-badrummen för att då hinna med all renovering 
som behövs. 
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1 Inledning 
Genom Sveriges bygghistoria har det varit ett flertal ”byggboomar”. Ett badrums 
livslängd ligger på runt 30 till 40 år, vilket betyder att de närmsta åren kommer de 
stora bostadsbeståndet som uppfördes på 60-70 talet behöva få sina 
våtrumsstammar renoverade. 

Att välja rätt teknisk lösning anses vara väldigt viktigt då man måste ta hänsyn till 
bland annat byggtid, ekonomi och miljö. Detta gäller även vid installation av 
stammar i våtrum där det nu finns en rad olika möjligheter för att underlätta 
arbetet för entreprenören och att samtidigt göra energiförbrukningsbesparingar till 
byggherrens fördel. Det finns också mängder av olika lösningar för att få den nu så 
viktiga utformningen och inredningen för den boende, vilket kan leda till 
svårigheter då det äldre bostadsbeståndet inte har samma förutsättningar för att 
klara av en modern planlösning. Samtidigt ställs krav på att en korrekt 
våtrumsinstallation ska ske vid en renovering. 

Problem uppstår vid renovering av stammar eftersom projektörerna, entreprenören 
och byggherren inte kan vara med och samordna arbetet från start, vilket kan göras 
vid nybyggnation. Den traditionella tekniken vid stambytena är ett väldigt dyrt 
och tidskrävande projekt och till skillnad från nybyggnation är lägenheterna redan 
bebodda. Detta har pressat fram nya billigare, smidigare och även mer 
miljövänliga tekniker för att göra byggherren och konsumenten så nöjda som 
möjligt, exempel på sådana tekniker är Relining och Prefab-badrum. 

Så hur står sig de nya billigare och tids sparande alternativen mot de “gamla” 
traditionella stambytena? Hur fungerar de olika nya 
våtrumsrenoveringsteknikerna, hur bra är de och vid vilka situationer går de att 
tillämpa? Denna rapport skall visa problematiken med de olika tillvägagångssätten 
för stambyten av våtrum, redovisa fördelarna och nackdelarna med dem, och även 
visa teknikernas tillämpningar. 
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1.1 Syfte och mål 
Tre olika byggtekniker för stambyten kommer att undersökas, där fördelar och 
nackdelar vägs mot varandra. Rapporten har som mål att ge en klar bild av när de 
olika teknikerna ska tillämpas och varför.  

Syftet med rapporten förutom att beskriva problemen som kan uppstå vid 
renoveringar av våtrumsstammar vid olika situationer, är att redovisningen av 
undersökningarna ska ge ett opartiskt resultat som ska kunna ge svar på de 
funderingar och frågor som finns gällande våtrumsstambyten. 

Undersökningen ska även ligga till grund för en projektering hos Akelius 
hyreslägenheter på kvarteret Assessorn, Malmö, där ett stambyte ska genomföras i 
en uppgång med 34 lägenheter. Handlingarna till kvarteret Assessorn ska innehålla 
val av renoveringsmetod med medföljande motivering och beskrivning.  
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1.2 Avgränsningar 
I rapporten är tre stamrenoveringstekniker redovisade: klassiskt stambyte, Relining 
och Prefab-badrum. 

Teknikerna granskas vad gäller ekonomi, miljö, tid samt helhetsintryck. Jag har 
begränsat mig till dessa fyra aspekter för att ge undersökningen en högre kvalitet. 

1.3 Disposition 
Den Teoretiska bakgrunden inleder rapporten med den information och fakta som 
kommer att stå till grund för det redovisade resultatet. Information som är av vikt 
är material som har använts historiskt sett vid installationsarbete, Sveriges historiska 
byggnadsteknik och Påverkan på dagens byggbransch då ekonomi, miljö, tid och 
byggkrav tas upp. Här kommer också allmän information presenteras gällande de 
undersökta teknikerna. 

Genomförandet kommer att beskriva hur information har samlats in och hur den 
har undersökts. Den kommer också att visa hur resultatet kommer att redovisas 
samt ge allmän information om vad som kan vara problematiskt vid 
genomförandet. 

Resultatet kommer att redovisa fördelar och nackdelar hos de olika teknikerna. En 
projektering ska göras på kvarteret Assessorn med hänvisningar från resultaten som 
redovisats om de olika stambytesteknikerna. 

Slutsatsen kommer att ge svar på rapportens tidigare ställda frågor, motivera svaren 
och ge en diskussion om rapportens resultat. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Enligt Statistiska centralbyrån [33] byggdes det 600 000 flerbostadshus mellan 
1961 och 1970. Då fukt skador anmäldes till Fuktskaderapporten [17] för dryga 
2,2 miljarder på fastigheter år 2002 så blir det tydligt att det finns brister vid 
installationer av badrum. [17] Nu när det gått dryga 50 år sedan detta stora 
byggnadsbestånd färdigställdes, är det dags för en omfattande stamrenovering. När 
en sådan omfattande renovering sker är det viktigt att tänka till en extra gång. Då 
nya tekniker kommer på framfart behövs en granskning för att välja rätt teknik 
samt ett behov av att tänka på de långsiktiga konsekvenserna. Sveriges olika 
fastigheter skiljer sig mycket åt vad gäller byggnadsutformning och teknik. Detta 
gör valet av tillvägagångssätt svårt då variationerna mellan olika byggnader kan 
variera mycket både ekonomiskt och tidsmässigt. 

 

Figur 2.1 [33] Mellan 1941-1970 färdigställdes drygt 1,2 miljoner flerbostadshus. 
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2.1  Krav och branschregler 

När allt från tid till pengar och material ska sparas in finns det en risk att arbetet 
inte utförs fackmässigt. För att kunna kontrollera detta finns en rad olika lagar, 
bestämmelser och regler som ska följas för att garantera ett fulländat resultat. 
Undersökningen kommer att inkludera dessa bestämmelser för att möjliggöra en 
kvalitetskontroll av teknikerna.  

Boverkets byggregler, BBR [4], gäller vid nybyggnation och innehåller regler 
framtagna från det statliga Boverket. För att kunna klassa arbetet som fackmässigt 
utfört bör dessa regler följas. BBR:s uppbyggnad består av regler som sedan också 
följs av allmänna råd. De allmänna råden kan även hänvisa till bland annat RA 98 
HUS [6] och BBV[7]. 

När det kommer till renovering använder man sig av Boverkets allmänna råd om 
ändring av byggnad, BÄR[5], BÄR existerar på grund av att reglerna som finns att 
följa i BBR kan vara för tuffa för att klara av. BÄR har inte samma upplägg med 
konkreta råd som ges i BBR utan har istället ett mer övergripande system som 
ställer krav på hur hela processen ska utföras, det vill säga från tillämpning av 
översiktsplanen till de slutliga tekniska egenskaperna. 

Enligt BÄR behöver renoveringen endast uppnå de regler och krav som fanns i 
bygglagstiftningen när byggnaden uppfördes. Denna undersökning kommer dock 
att hänvisa till följande stycke taget ur BÄR:  

Om helt eller delvis nytt system installeras bör detta dimensioneras och utföras så att 
samma krav som vid nybyggnad uppfylls, se avsnitt 6:6 i BBR.” [5] 

När nya stammar installeras i ett våtrum bör de då uppfylla de krav som ställs i 
BBR. När det gäller våtrum så kommer då kapitel 6 i BBR att följas.  
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Exempel på BBR:s upplägg: 

6:51 Allmänt 

Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 

6:5331 Vattentäta skikt 

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller 
utläckande vatten skall ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt 
med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt skall vara 
beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och 
rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta 
skikt skall även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, 
anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta. 

Allmänt råd 

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta material, exempelvis mellan en 
ångspärr och ett vattentätt skikt, bör verifiering ske, t.ex. med 
fuktsäkerhetsprojektering, av att det högsta tillåtna fuktillståndet för materialet inte 
överskrids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Utöver myndigheternas regler så har branschen tagit fram egna regler till exempel 
BBV, Byggkeramiksrådet branschregler. Nedan visar figuren 2.2 allmänna råd hur 
en golvbrunn kan installeras. [7] 



Teoretisk bakgrund 

10 

 
 
Figur 2.2 [7]   
 

Ytterligare regler och råd som bör följas för få ett väl utfört arbetet finns i bilaga 1: 
Säker Vatteninstallation. 

Som bilaga 1 följer också hänvisningar om hur stambyte ska utföras fackmässigt, 
tagna från GVK [8], golvbranschens våtrumskontroll där råd och hänvisningar är 
tagna från HUS AMA 98 [6] och VVS AMA 98 [34]. 

 

 

2.2  Material som används/har använts i 
våtrumsstammar 

I detta stycke kommer material som har använts längre tillbaka, men även sådant 
som används idag vid nybyggnation och renovering av våtrum att tas upp. Dessa 
fakta om respektive material kommer att användas vid undersökningen av de olika 
teknikerna. Det går också att använda som ordlista då materialen kan beröras i 
fortsättningen av rapporten. 
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Rör: Plaströr: Plasten som används är vanligtvist härd- eller termoplast. 
Plasten bildas av råolja eller naturgas. Plaströren blir allt vanligare 
som bland annat avloppsrör. [9]   

Koppar rör: Koppar är en ädel metall och har en god beständighet 
mot korrosion. Kopparrör började användas flitigt för att byta ut 
järn- och stål vattenledningarna i bostäder. På senare år har man dock 
försökt att byta ut kopparledningarna till plast för att bli av med 
kopparhalten i dricksvattnet.[9]   

Järn/Stål rör: Järn rören användes vid tidigare installationer. Men 
undviks nu, detta på grund av bland annat korrosions risk och att 
rören är otympliga att arbeta med. [9] 

Isolering: Mineralull: Mineralull finns både som stenull och glasull. Glasull 
består mestadels av en glasmassa med sand och glaskross som 
råmaterial, medan stenullens råmaterial består av diabas. För att göra 
ullen mer hanterbar, minska materialens dammavgivning och göra 
det mer vattenavvisande, tillsätts små mängder av fenolharts och 
mineralolja. Värmekonduktiviteten är beroende av densiteten på 
mineralullen, då man uppnår den bästa effekt vid 50-60 kg/m3 då 
värmeledningsförmågan är lägst. Mineralull är även helt obrännbart 
och har god ljud- och vibrationsisolering. [9] 

Sågspån: Sågspån var ett mycket vanligt isolerings material och finns 
fortfarande kvar hos en del äldre byggnader. På grund av materialet 
bland annat inte är fukttåligt och dess utom inte är så 
brandmotståndigt så används det inte vid nybyggnation längre. [9] 

Membranisolering (asfaltspapp): asfalten kommer från destillerad 
råolja. Asfalten stryks över pappen och bildar på en fuktbeständig 
papp. [9] 

 

 

 Korkskivor: Korkskivorna kommer från barken på korkeken, har 
tunnväggiga slutna celler och fungerar därför som isoleringsmaterial. 
Plattorna är starka, har god återfjädringsförmåga och är därför bra att 
använda för isolering som är belastad.[9] 

Cellplast: Cellplast består av expanderad plast. Plasten fylls med slutna 
och öppna luft/gas porer. Slutna porer gör isoleringen bättre i 
värmesynpunkt medan öppna porer är bättre för ljudisoleringen. 
Cellplast används oftast vid isolering av grund men är även bra för 
övriga, fuktiga utrymmen.[9]  
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Fuktspärr: Plastfolie: Fuktspärren består oftast av en 0,20 mm tjock  
 polyetenfolie.[9] 

Övrigt: Klinkerplattor: Klinkerplattorna bildas genom bränna fet lera. Leran 
är antingen gul, röd eller vit. Klinkerplattorna ger en mycket bra 
fuktbeständighet. [9] 

 Gipsskivor: En gipskiva är 20 mm tjock, skiktet består av 
gipsmaterialet samt två pappskikt på vardera sidan av gipset. På grund 
av gipsets fuktkänslighet får skivorna inte längre användas till 
badrumsbeklädnad. 

Gasbetong (”blåbetong”): *Radon* som finns i alla material baserade på 
tegel har endast tillräckligt höga halter av radon för att utgöra en 
hälsorisk i blåbetongen. Den sista tillverkningen av den hälsofarliga 
blåbetongen gjordes 1975. [31], [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.10 visar livslängden hos de olika materialen i ett badrum. 
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Figur 2.3 [10]  

 

Krav på material som används finns i BBR [4] under kapitel 6:11 Material. 

*radon* Radon bildas när radium sönderfaller. Gasen som bildas sönderfaller till 
radondöttrar som därefter fastnar på damm och blir tillgängliga för inandning för 
människor. Mer information om radon och dess påverkan hos de boende finns att 
hämta hos Boverket [31] och gränsvärden för radon finns att hämta i BBR[4].  
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2.3  Sveriges byggtekniska historia 1900-2000-talet 

För att minimera störningar och för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt 
krävs en omfattande förundersökning. Byggnadens historia är därför till stor nytta 
för den senare, viktiga projekteringen. Det ger också en bättre uppfattning om tid 
och kostnader vid mindre projekt där projekteringen ej är lika djupgående. 

2.3.1 Byggteknik på 1900–30-talet 

I början av 1900-talet byggdes det ofta bostäder i flera olika storlekar i ett och 
samma hus. Lägenheterna var sällan utrustade med toalett och dusch men exempel 
på lösning som går att läsa i Så byggdes Husen[1] var att på grund av platsbrist 
placerades gemensamma toaletter i källaren. [1] 

Husen som byggdes i den nyexploaterade stadskärnan i slutet på 1800-talet och i 
början av 1900-talet bestod enligt Så byggdes Staden[2] av en sluten 
kvartersbebyggelse. Samhället exploaterades på grund av den bostadsbrist som 
skapades. Fasaderna byggdes oftast i sten i större städer och i trä ute på landsorter. 
De olika stomtyperna som dominerade tidigt 1900-tal var framför allt Plankhus 
och Äldre Landshövdingshus. Hus som Resvirkeshus och Stolpverkshus bör också 
nämnas. Gemensamt för alla fyra nämnda hus är att stommen byggdes i trä. [2] 

Plankhus  

Sågat plank blev vanligt efter det att ångsågen vunnit mark i slutet av 1800- talet. 
Användningen av stående trä gjorde att man både tjänade tid och pengar men man 
gick dock miste om värmeisolering. [2] 

 

Figur 2.4 visar en planlösning hämtad från ett 
Plankhus som byggdes år 1942 i Gävle. Bad- eller 
duschutrymme finns inte i lägenheten utan detta 
var beläget i källaren. Denna planlösning var vanligt 
förekommande, då en garderob/klädkammare var 
placerad alldeles bredvid badrummet. Det har 
bidragit till att många renoveringar har genomförts 
genom att man har slagit ut väggen mellan 
badrummet och garderoben för att få plats med en 
badyta i badrummet. Detta kan märkas då man 
stöter på väldigt trånga badrum som kan tyckas ha 
en bristfälligt planerad planlösning. Stammarna 
placerades så att köket och badrummet inte 
behövde varsitt utrymme för installationen. [2] 

Figur 2.4 [1] 
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Äldre Landshövdingshus  

Äldre Landshövdingshus bestod av tre våningar, första våningen var byggd i sten 
(som fram tills 1895 räknades som källare ovan mark) och de övriga två 
våningarna var byggda i trä. Stommen påminner sig mycket av Plankhuset men till 
skillnad så har Landshövdingshuset en liggande stomme.  

Bjälklaget hos Äldre Landshövdingshus och Plankhus var konstruerat på samma 
sätt. Man använde sig utav en blindbotten. Fack bildades av liggande träbalkar 
tillsammans med brädgolv som sedan fylldes med sågspån i isoleringssyfte. Då det 
inte var så vanligt med badrum, och framförallt inte med dusch, så gjordes inga 
speciella våtrums tätskikt. [2] 

 

2.3.2 Byggteknik på 1930–60-talet 

Efter en avmattning av exploateringen i städerna i början på 1900-talet så kunde 
nu ett mer ordnat byggande ta sin början. Av villaområden skapades förorter men 
också områden med Lamellhus och Punkthus tog plats. Arbetsrörelsen slog igenom 
och organisationer som HSB, uppbyggt av arbetare och tjänstemän, inrättades. 
Standarden på husen höjdes och toaletter i lägenheterna vid nybyggnation blev allt 
vanligare. Under denna tid infördes Svensk Byggnorm [3], som senare, under sent 
1900-tal, avskaffades.[1] 

 

Lamellhus  

Lamellhusen började byggas på 30-talet. Bärande väggar i tegel och bjälklaget hade 
nu börjat tillverkas i en armerad betong med ovanpåliggande isolering bestående 
av överbetong och membranisolering. Träet och stålen hade bytts ut mot betong 
för en bättre kvalitet vid brand- och ljudkrav. Från 40-talet och fram till 60-talet 
använde man sig också av gasbetong som stomme, både som bjälklag och väggar. 
[2] Gasbetong har tidigare i rapporten även benämnts som ”blå betong”. 

 



Teoretisk bakgrund 

16 

 

Figur 2.5 [1] 

Figur 2.5 visar en vertikal ritning över ett våtrum i ett Lamellhus. Vid en 
jämförelse med det material som användes i bjälklaget hos Plankhuset och 
Landshövdingshuset ser man här en bättre lösning för att klara sig mot fuktskador. 

Punkthus  

Punkthusen byggdes med liknande teknik som Lamellhusen, då huvudstommen 
bestod av betong, tegel eller gasbetong. Punkthusen stationerades oftast i närheten 
av Lamellhus i förorterna och utvecklades ända in på 90-talet. [2] 

 

Punkthusets byggnadsteknik påminner mycket 
om Lamellhusets, då man ser till våtrummens 
olika material. Punkthusens stomme bestod på 
30–60-talet ofta av tegel. Som man ser på figur 
2.6 började installationerna byggas in i 
tegelstommen. Badrummen och köken placerades 
i närheten av trapphuset där stammarna drogs. 

 

 

 

Figur 2.6 [1]  
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2.3.3 Byggteknik på 1960–90-talet 

På 60-talet ökade invandringen till Sverige, arbeten fanns oftast i stadskärnan men 
plats för nya bostäder var svårt att få. Det började därför byggas mer och mer i 
förorterna. Samtidigt utvecklades elementbyggda hus som kunde konstrueras 
högre, billigare och framförallt under en betydligt kortare byggtid.  

Skivhus  

Skivhuset har oftast åtta till nio våningar då stommen är av typen tungt 
elementsystem, bjälklagen är också av prefabricerade betongelement. 
Installationerna blev ingjutna i de prefabricerade betongelementen. Badrummen 
och köken placerades i närheten av trapphus eftersom stammarna likt Punkthusen 
drogs genom väggarna i trapphusen. [2]  

Punkthus  

Förändringen av Punkthus på 60- och70-talet i jämförelse med Punkthuset på 30-
talet, då hus stommen oftast bestod av tegel, var att husets stomme nu gjordes i 
betongelement och kunde då byggas högre. Lättbetong var vanligt att använda sig 
utav i väggarna. Till skillnad från Skivhusen gick inte alltid installationerna genom 
väggarna i trapphuset och kunde då ge en lite mer varierad planlösning.[2] 

2.3.4 Kommentar 

I BBR:s allmänna råd 6:5 333 så skriver man att risken för fuktskador blir större 
vid användning av keramiska material på träbalkar i jämförelse med 
betongbjälklag. [4] Detta kan anmärkas då nästan alla äldre hus byggs på 
träbjälklag med bristande våtrumsskikt.  
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Figur 2.7 [1] Observera antalet Lamellhus som byggdes mellan år 1946 och 1975. 

Fortsatta resultat och studier i rapporten kommer att begränsa sig till ovanstående 
hustyper och tekniker. Renovering pågår ständigt och har i stor utsträckning redan 
skett på hus byggda på tidigt 1900-tal och på mängder av hus av yngre ålder. 
Tekniken utvecklas dock ständigt och renovering bör anpassas till dagens teknik 
för att klara de allt hårdare kraven. 
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2.4  Inverkan på dagens byggbransch 

Teknikens utveckling sker med en rasande fart samtidigt som kraven blir tuffare 
för varje år som går. En hög konkurrens ger byggherren ett bättre utgångsläge vid 
förhandlingar. Vid förhandlingarna är kvalitet, ekonomi och tidsplan av stor vikt 
men på senare år har även miljöaspekten fått en allt större betydelse. 

2.4.1 Ekonomi 

Ekonomin har som känt en avgörande betydelse på i princip alla marknader och 
byggbranschen är inget undantag. Byggherren försöker pressa konkurrenter mot 
varandra för att få arbetet utfört så billigt som möjligt samtidigt som 
entreprenörerna pressar ekonomin under byggtiden för att arbetet ska gå med stor 
vinst. Ekonomin är en av de största faktorerna som lett till utvecklingen i 
byggbranschen, då nya, mer kostnadseffektiva material och tekniker kommer fram 
allt oftare. 

Eventuella Problem 

Ett stambyte kan bli ett mycket omfattande och dyrt projekt, projektet kan även 
bli betydligt större om en tidigare dold fuktskada skulle synliggöras vid 
renoveringen. En sådan upptäckt kan bli ett stort ekonomiskt problem då nya 
oväntade utgifter kan tillkomma. Det är då av stor vikt att vid en sådan 
omfattande renovering ha tillgång till en extra budget som skulle kunna täcka en 
sådan utgift så att inte kvaliteten blir lidande. Den ekonomiska delen kan också 
skapa stora problem då utgifterna pressas. Sämre material väljs för att klara de 
ekonomiska kraven istället för att välja ett säkert material och då förmodligen få en 
bättre kvalitet på renoveringen som helhet. Många av dagens fuktskador har 
tillkommit på grund av val av sämre teknik och sämre material. Extra försiktighet 
bör läggas vid tätskikten då dessa år 2005 enligt vattenskaderapporten [17] 
orsakade 37 procent av alla vattenskador. Nu på senare år har fler och fler 
kvalitetsmärken tagits fram för att betona att materialen och byggtekniken är av 
god kvalitet. Exempel på detta är Branschregler Säker Vatten Installation [19] och 
SP Sveriges Tekniska Forsknings Institut[11]. 

2.4.2 Miljö 

I många år har till mesta dels ekonomi, tid och kvalitet bestämt byggbranschens 
utveckling, allt för länge har man tänkt för kortsiktigt och inte på 
miljökonsekvenserna. Nu har byggbranschen dock börjat reagera och man har fått 
mer kunskap om de långsiktiga miljökonsekvenserna som orsakas av val av vissa 
billigare material och tekniker. Miljökraven har gett byggbranschens utveckling en 
ny dimension, då det går att spara in både tid och pengar samtidigt som man 
tänker i ett miljöperspektiv. 
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Eventuella Problem 

I dagsläget väljs det allt miljövänligare material, man har blivit mer medveten om 
de olika miljökonsekvenserna. Men kunskapen var betydligt mindre om flertalet 
material under 1900-talets början än var den är idag. Detta på grund av att vi nu 
har sett konsekvenserna av valen. Till exempel den farliga radonen som avges från 
gasbetong [31], men också byggandet av för täta hus som har skapat dålig 
levnadsmiljö, de så kallade sjuka husen [35]. Idag, när det dagligen kommer ut nya 
material och tekniker på marknaden, är det väldigt lätt att göra om samma 
misstag. Ett typexempel på detta är de nya puts husen som började byggas på 90-
talet, husen byggdes/byggs täta och när då fukt tränger in vid exempelvis spikhål 
och skarvar, ventileras inte fukten och ohälsosam mögel kan skapas.[21] Tekniker 
och material måste väljas med omsorg och granskas för att förhindra miljöproblem 
som i slutänden leder till ökade kostnader. Vid renovering av stammar blir det 
befintliga materialet ett problem. Buller och damm vid en eventuell rivning skapar 
ingen trevlig levnadsmiljö. Rivning av våtrum ger en stor mängd byggavfall, vilket 
måste transporteras och eventuellt återvinnas eller förbrännas. Detta är en process 
som i synnerhet påverkar den globala uppvärmningen då en påskyndad process av 
koldioxidutsläpp sker. [22]  

 

2.4.3 Tid 

Man brukar säga att tid är pengar, nu på senare år skulle man kunna säga att detta 
till viss del har vänt. Beställaren vill ha bygget klart så fort som möjligt, och då är 
inte priset på bygget av så stor vikt, trots detta finns det dock allt som oftast 
ekonomiska aspekter med bakom ett sådant val. Desto tidigare man färdigställer 
bygget desto lindrigare blir förlusten eller större blir vinsten.  

 

 

Eventuella Problem 

Stambyten har i flera år påverkat boende i fastigheten som renoveras. Kan de 
boende bo kvar med provisorisk toalett i källaren eller behöver de flytta ut? Detta 
är en vanlig fråga som ställs vid renovering av stammar och något som kräver att 
byggtiden pressas för att påverka de boendes levnadsstandard så lite som möjligt. 
Det blir även en kostnad för byggherren som får kompensera ekonomiskt när inte 
hela lägenheten kan vara i bruk. 
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2.5  Klassiskt stambyte 

Ett klassiskt stambyte är ett mycket detaljerat ingrepp. Man river ut i princip allt 
från det gamla badrummet och låter endast stommen vara kvar. Utifrån den 
bygger man sedan upp ett nytt badrum. 

När man renoverar badrummet på det klassiska viset finns flera alternativ. 
Materialval, tekniska lösningar och utformningen kan bli olika beroende på 
beställare, entreprenörer eller projektörer. Man kan dela upp byggprocessen vid 
stambytet i tre punkter: rivning, torkning och installation av nytt. 

– När man river ut det gamla badrummet river man ut allt ytskick, armaturer 
i form av badkar, toaletter, handfat och så vidare. Golvet och väggarna ska 
brytas upp för att kunna hitta alla installationer och bryta upp dessa. 
Eftersom man river de äldre rören för att ge plats åt de nya kan inte 
badrummet vara i bruk under själva renoveringen. Detta tvingar fram en 
tillfällig lösning för de boende, vilket kan lösas på flera sätt: tillfälliga 
badrum i källare, baracker, med mera. Detta kommer inte rapporten att gå 
på djupet med trots att rivning dock är av stor vikt för att kunna ge de 
boende en chans att bo kvar utan att störas allt för mycket av buller och 
damm. VVS-installatörerna och Sveriges VVS-inspektörer[10] 
rekommenderar till exempel borrning och sågning av betonggolv istället för 
den traditionella bilningen för att minimera bullret och dammet. Om så är 
möjligt bör byggskräpet inte transporteras genom lägenheterna utan om 
fönster finns kastas ut därigenom.[10] Figuren 2.12 visar en kvarstående 
stomme efter en omfattande rivning. 

 

Figur 2.12[33]  
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– Efter en omfattande rivning kan eventuella fuktskador påträffas. Om så 
görs behövs en uttorkningstid. Denna kan vara väldigt tidskrävande. 
Fuktskadade områden kan ta månader att torka ut om endast 
rumstemperatur används. För att påskynda denna process används oftast 
avfuktningsaggregat. [10] 

– När uttorkningen är genomförd kan man börja med det nya badrummet. 
Eftersom man då kan börja från grunden så får man en möjlighet att 
installera ett modernt och fräscht badrum som ska hålla sig från fuktskador. 
Men det är väldigt viktigt att ett bra arbete görs för att kunna ge denna 
garanti. Speciellt när man förmodligen har byggt in de nya rören i de gamla 
schakten, detta på grund av man kan använda sig av samma system i 
källaren eller vind och då minskar på arbetet. När man då inte ser rören blir 
det också mycket svårt att upptäcka ett eventuellt läckage i tid. [10] 

 

Det är allmänt känt att en sådan här trestegsprocess är lång och omfattande, men 
det finns möjligheter för att förbättra denna process, både vad gäller ekonomi, 
miljö och tid. Detta kan göras med en mer omfattande projektering då man bland 
annat bör tänka på hämtning av avfall, frakt av material, val av material och hur 
man i övrigt minimerar framtida störning både för arbetarna men också för de 
boende. 
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2.6  Relining 

Relining är en relativt ny teknik. Så sent som år 1990 gjordes den första Relining 
renoveringen i Sverige. Denna renovering är idag intakt vilket tyder på att 
livslängden för denna renoveringsteknik är minst 18 år. [12] Sveriges Rörinfodring 
AB har blivit godkända av SP Sveriges Tekniska [11] Forskningsinstitut vilket visar 
att materialet är av god kvalitet.  

Idag är över 15000 renoveringar gjorda med Relining metoder och nya tester och 
prover fortsätter att sätta den till viss del ifrågasatta metoden till svars. Dakki-
metoden, som företaget Götalands Relining AB använder sig utav har de senaste 
åren blivit godkända av SP på följande områden: 

Temperaturkänslighet (1992-03-03) 

Åldersbeständighet (1993-06-10) 

Täthet vid anslutning till golvbrunn (2001-02-28) 

Typgodkännande (2003-09) 

[12] 

Så vad är då denna nya teknik som renoverar kundens stammar på allt från en dag 
till max en vecka och till en kostnad som kan sträcka sig ner till en tiondel av 
priset jämfört med ett klassikt stambyte?[14] 

När man använder sig av Relining byter man inte ut de gamla rören utan man 
använder istället de äldre rören som form åt de nya plaströren som sedan gjuts i de 
äldre. De nya rören kommer att vara mellan tre till fem millimeter tjocka. 
Storleksmässigt klarar de av dimensioneringar mellan 32 och 160 millimeter i 
diameter [12].  Arbetet kan variera mellan olika företag men då endast vad gäller 
marginella tekniska skillnader eller att man använder sig av olika plastmaterial för 
att gjuta de nya rören. 

Renoveringen delas upp i fyra steg: [12] 

- Rören lokaliseras och ska efter det rengöras och rensas från avlagringar, rost 
och smuts, vilket sker genom mekanisk slipning. Systemet spolas och efter 
torkning av rören kontrolleras dessa av en videokamera. Kontrollen sker 
eftersom alla äldre rör måste vara hela innan de fylls av plastmassan. 
Förstärkningar sker på de äldre rören om detta behövs för att de nya rören 
ska vara intakta. 

- Efter det att rengörningen och kontrollen är färdigställd kan beläggning 
ske. Plastmassan pumpas ut genom ett munstycke, roterande borstar 
används för att göra en jämn beläggning och för att dimensionera rören. 
Även här bevakas hela arbetet med hjälp av en videokamera. 
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- Arbetet avslutas med ännu en videokontroll för att säkerställa att rören fått 
rätt mängd plast och att ingenting har blivit fel. 

- Till sist monteras allt som demonterats tillbaka och arbetet är slutfört.  

De två olika plasterna som används vid Relining metoden är härdplast och 
polyesterplast. Dakki-metoden använder sig av härdplasten epoxiharts. Epoxiharts 
är en elastisk härdplast. På grund av sin elastiskhet så klarar den av 
temperaturskillnader mycket bättre än till exempel gjutjärnsrör, då material oftast 
expanderas vid temperaturskillnader. [12] 

Relining metoden är under utveckling och än så länge går det bara att använda sig 
av metoden vid renovering av avloppsrör men inte vid renovering av 
dricksvattenledningar.  

 

Figur 2.8 [12] Epoxiharts plasten PEH har klart störst längdutvidgning.   

Epoxiharts plasten se figur 2.8 har en bra längdutvidgning, den är 
motståndskraftig mot kemikalier och mekaniska påverkningar och den har en hög 
åldersbeständighet. Plasten kan dock ge allergiska reaktioner vid tillverkning och 
detta bör man ha respekt för. Arbetsmiljöverkets Författningssamling[15] ser dock 
ingen risk vid bruksstadiet av härdplasten.  
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Tubussystemet som Svensk Rörinfodring AB använder sig av skiljer sig från 

Dakki-metoden då man använder sig av en glasförstärkt 
polyesterplast. Denna plast har inte samma elastiska egenskaper 
som man kan se i diagrammet ovan men även den är en 
härdplast och håller god kemisk beständighet. Glasförstärkt 
polyesterplast är fri från giftiga lösningsmedel vilket möjliggör 
att boende kan bo kvar under arbetets gång. [13] 

 

 

Figur 2.9 [13] Instrument som används vid Dakki-metoden. 
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2.7  Prefab-badrum 

För att effektivisera byggtiden har byggbranschen börjat ta efter bilindustrin, 
vilken under flera årtionden har pressat kostnaderna och tiderna på det så kallade 
löpande bandet. Byggbranschen har alltid varit beroende av klimatet och då 
klimatet inte är det ultimata för byggarbetare i Sverige har detta gett konsekvenser. 
Om man då likt bilindustrin bygger allt i fabriker uppnås även en mer ordnad 
struktur i byggskedet, vilket har lett till en omfattande utveckling för 
prefabricering inom byggbranschen. Valmöjligheten kan bli lidande men hela 
processen från beställning till färdigt hus blir betydligt kortare. Den mesta 
prefabricering sker vid nybyggnation men det går även att använda vid särskilda 
renoveringar så som Rum i Rum metoden. [32] 

I Sverige sker en renovering av cirka 20 000 lägenheter varje år medan ett behov 
finns på cirka 55 000 renoveringar. Den nya Prefab tekniken, då kassetter 
installeras i våtrummen, anses vara en av lösningarna till att hinna med alla 
våtrumsrenoveringar innan vattenskador uppkommer. [26] 

Prefab-badrums metod grundas i att ett nytt badrum byggs i det gamla. På så sätt 
minimeras rivningsarbetet. När Rum i Rum AB renoverar badrummen använder 
de sig utav en ventilationsspalt se figur 2.10 för att eventuell framtida fukt ska 
kunna ventileras ut genom öppningen vid tröskeln in till badrummet. När man 
bygger det nya badrummet rivs endast cirka 18 millimeter (18 mm eftersom det är 
djupet på det nya badrummet) ut av det gamla badrummet. Man bryter upp 
golvet men låter större delen av väggarna stå kvar, man river endast ut de 18 mm. 
Tillsammans med beställaren upprättas ritningar som sen används för att göra 
prefabricerade kakelväggar, vilket görs av en robot i fabrik. Det nya badrummet 
levereras stamvis i en container. [32] 

Likt Relining, kommer man med denna metod 
inte åt de redan existerande fuktskadorna. Efter 
förfrågan hos Rum i Rum AB poängterar de att 
de ibland i samråd med beställaren bryter upp 
badrummet för att komma åt fukten. Om det 
inte är för stora fuktskador kan luftspalten 
fungera som en uttorkningsspalt för 
fuktskadorna och tid kan då sparas in. [32] 

 

 

 

Figur 2.10 [32] 
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Rum i Rum använder sig, likt flera andra 
tekniker, av en prefabricerad kassett för 
installationerna. Rum i Rum använder sig utav 
Prebad kassetten[27].  

Tätskikt, golv och väggar kan vara kvar då de 
gamla dragningarna inte kommer att användas. 
De täpps endast igen för att förhindra att stank 
bildas. De nya ledningarna samlas i den 
prefabricerade kassetten, se figur 2.11. 

För att kunna dra ledningarna genom alla 
våningar borrar man genom bjälklaget, detta 
sker oftast när bjälklaget består av betongplattor 
vilket är fallet i exempelvis 60-talets Lamellhus. 
Om bjälklaget består av trä- eller stålbalkar, då 
trä är vanligt förekommande i äldre hus, 
placeras ledningarna mellan balkarna. Från 
kassetten dras sedan alla installationer. 
Toalettstolen är oftast direkt i hopsatt med 
kassetten medan dusch och handfat dras med 
ledningar placerade synligt på väggarna. 

 

 

Figur 2.11 [27] 

Kassetten är konstruerad så att en eventuell läcka från ledningarna syns direkt. 
Detta eftersom botten i kassetten är tät. Läckan går att komma åt enkelt med hjälp 
av en servicelucka installerad på kassetten. [27] 

Monteringsanvisningar för en av Prebads kassetter följer som bilaga 2.  

Prebads kassett är uppbyggd av varmgalvaniserad plåt, alla ledningar av plast och 
själva badrummet är uppbyggt av prefabricerade klinkerskivor. Dessa material är 
välkända och använda under en längre tid och de ses inte som problem i 
miljösypunkt. 

Prebads kassetter är godkänd som en vattenskadesäker lösning av Säker Vatten. (Se 
bilaga 2)[19] 
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3 Genomförande 
Som tidigare nämnts under den teoretiska bakgrunden är en förundersökning 
mycket betydelsefull när en renovering ska göras. Detta har jag tagit fasta på då jag 
ska genomföra denna undersökning av de olika teknikerna.  

Rapportens förundersökning, det vill säga den teoretiska bakgrunden, är uppdelad 
i tre delar: 

Den första delen av tillvägagångssättet består av att samla in en tillräckligt stor 
förkunskap av vad som krävs för att klara av en undersökning av våtrumsstammar. 
Det är här betydelsefullt att få med relevant och korrekt information. Detta sker 
genom litteraturstudier och information från kunnigt branschfolk (bland annat Alf 
Andersson, Akelius) och med hjälp av detta material väljs rätt områden att belysa i 
undersökningen.  De olika områden som väljs kommer att studeras med 
utgångspunkt i litteratur, som bland annat är baserad på Boverket och VVS-
installatörerna branschregler. 

Fortsättningen består av en avvägning av vad som är av vikt hos beställaren och 
entreprenören när ett stambyte ska göras; vad som ses som problematiskt och vad 
som ska prioriteras. Valen kommer att göras efter intervjuer där både entreprenör 
och beställare får säga sitt, men också studier av aktuella artiklar och forum där 
frågor och svar ventileras kommer studeras. 

Den sista delen av den teoretiska bakgrunden kommer att bestå av en redovisning 
av de tre olika teknikerna. Informationen är tagen från de olika företagens 
produktbroschyrer där endast fakta kommer att redovisas. Det kommer även 
skickas ut frågor via e-post till företagen om en inte tillräckligt detaljerad 
beskrivning följer med produktbladen. 

 

3.1  Resultatets undersökningsmetod och dess 
redovisning 

Resultatet kommer att bedömas utifrån de två första delarna av den teoretiska 
bakgrunden. Första delen undersöks utifrån följande frågeställningar: 

Vad säger byggreglerna och byggbestämmelserna om teknikerna? 

Vilket material används/har använts och hur påverkar detta tekniken? 

Hur tillämpningsbara är dessa med tanke på den byggnadsteknik den befintliga 
byggnaden uppfördes med. 
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Den andra delen ska undersökas utifrån följande aspekter: 

Ekonomi 

Miljö 

Tid 

Resultatet redovisas med kommentarer kring det jag har kommit fram till i mina 
undersökningar. Detta följs sedan av kortfattade bedömningar om vad som är 
positivt och negativt vad gäller ekonomi, miljö och tidsaspekt. Den sista 
bedömningsdelen har detta upplägg eftersom prioriteringar skiljer sig väldigt 
mycket från person till person, då vissa exempelvis prioriterar tiden mer än 
ekonomin. Tanken är att detta ska kunna ge en klar bild av vad som är bäst utifrån 
respektive perspektiv. 

Kvarteret Assessorn i Malmö ska få en omfattande renovering, då bland annat 
badrummen ska renoveras. Det beslutades att jag skulle göra en projektering på 
denna renovering. Resultatet är ett exempel på hur den tidigare undersökningen 
går att använda i praktiken då beställares värderingar står till grund för beslutet 
som tas om vilken teknik som ska användas. För att kunna få ett så bra resultat 
som möjligt ska en okulär besiktning göras. 

 

3.2  Information 

Relining och Prefab badrum är sedan tio år tillbaka på stark frammarsch. 1990 
gjordes den första Relining renoveringen [11], medan den traditionella tekniken 
vid stambyten, vilket man hör på namnet, har tillämpats i alla år. När teknikerna 
är så nya blir det svårt att få fram objektiv information vid en eftersökning. 
Företagen framhäver den tekniken de själva står för och nämner hellre allt positivt 
med systemet än kommer med kritiska synpunkter.  

För att då kunna bilda sig en egen uppfattning om vad som är positivt och 
negativt med de olika teknikerna läggs, i denna undersökning, stort fokus på den 
teoretiska bakgrunden.  

För att få reda på kritiska områden och eventuella problem vid en stamrenovering 
så ska Vattenskaderapporten [17] studeras, i vilken det ska framgå vart problemen 
sitter. BBR[4] ska studeras för att få ett underlag kring vad som bör göras för att 
undvika problem med exempelvis fuktskador. Allmän information om problem 
och frågor som är av betydelse går att få genom daglig information av 
nyhetsartiklar [18] och ”gör det själv bygg hemsidor”[23] då ämnet är aktuellt.  
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4 Resultat 
4.1  Klassiskt stambyte 

Det klassiska renoveringssättet ger en rejäl standardhöjning i lägenheten, alla 
eventuella fuktskador i bostaden är uttorkade och ett nytt badrum är installerat 
med nya dragningar som vid val av rätt material kommer att ha en livslängd på 
minst 30 år. 

Miljön påverkas av en omfattande renovering, det är därför viktigt att man sorterar 
avfallet så mycket som möjligt men även planerar transporter för att minska 
onödiga avgaser i form av koldioxid. Utöver avfall och utsläpp påverkar rivningen 
även arbetsmiljön och boendemiljön. Buller och damm har nämnts men det är 
också viktigt att göra en radonförundersökning före rivningen om det finns risk 
för höga radonhalter.  

Förundersökningen av den befintliga byggnaden blir betydelsefull på grund av 
rivningen. Vad har man byggt med för material tidigare, betongplattor eller 
träbjälklag? Hur mycket avfall beräknas? Hur stor är risken för fuktskador och hur 
länge har de i så fall existerat? Det har ingen betydelse hur den befintliga 
byggnaden är konstruerad eftersom man river ut allt utan stommen och man blir 
därför inte beroende av tidigare tekniker eller material. 

När installationen av det nya badrummet sker kan man påverka ekonomi och 
miljö på ett positivt sätt. Vid val av rätt material kan pengar tjänas in men man får 
också chansen att välja beprövade och välkända material som är miljövänliga. Vid 
installationen är det även viktigt att tänka på framtida eventuella renoveringar och 
kontroller. Detta kan då bli ett problem då oftast en liknande teknik används vid 
installationerna eftersom det befintliga schaktet oftast används. Då en 
totalrenovering sker ska arbetet utföras i klass med BBR krav och de olika 
branschreglerna som även följs av allmänna råd. 

När det nya badrummet ska uppföras har man då tillfälle att planera för att 
underlätta för framtida renoveringar och kontroller. Detta brukar oftast vara ett 
problem hos den klassiska renoveringsmetoden då man använder sig utav de äldre 
schakten. 

Som redovisades hos Relining gäller samma sak här, det vill säga, enligt BBR ska 
nya installationer synas och vara tillgängliga för service. Detta kan då bli ett 
problem om man bygger in installationerna i de äldre schakten. [4] 
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Ekonomi 

+ En standardhöjning som utmynnar i en hyreshöjning. Det vill säga en långsiktig 
investering. 

– Detta är en dyr investering.   

Miljö 

+ Nya material till exempel isolering och nya tekniker kan ge ett mindre 
energislukande badrum. 

– Stort avfall från tidigare använda material påverkar miljön. Energikrävande 
uttorkning om denna ska påskyndas. 

Tid 

+ Om det är riktigt gjort så håller badrummet och stammarna i minst 30 år. 

– En badrumsrenovering beräknas ta fyra veckor. 

 

 

Kommentarer om klassiskt stambyte 

Stefan Björling, byggtekniskt sakkunnig på Sabo. 

- Som det ser ut i dag är ett utbyte av rören det bästa, många rör är så hårt åtgångna 
att de måste bytas ut och ett traditionellt stambyte ger förstås längre livslängd. [24] 

Modulsystem 

- För fastighetsägaren innebär ett traditionellt stambyte stora investeringar, tungt och 
smutsigt rivningsarbete samt besvärlig avfallshantering. För hyresgästerna innebär det 
en otrevlig boendemiljö under projektets gång. [25] 
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4.2  Relining 

Tack vare att rören gjuts får de nya rören varken fogar eller skarvar. Skarvar är ofta 
förekommande som uppkomstkälla till fuktskador. Rören kan gjutas i alla olika 
sorters rör och ledningar, de enda kraven på de äldre rören är att de ska vara hela 
och rena. Detta gör att relining blir väldigt slagkraftigt vid renovering av stammar. 
Företaget behöver inte ta hänsyn till tidigare använda tekniker, det spelar ingen 
roll om huset byggdes under tidigt 30-tal eller i slutet på 60-talet, samma teknik 
används i alla lägen. Projekteringen skiljer sig inte åt byggnader emellan, man 
följer de fyra stegen oavsett om det är ett stambyte på ett Landshövdingshus med 
träbjälklag eller ett Punkthus med betongbjälklag. Vid användning av relining 
behöver man inte bryta upp badrummet för att renovera stammarna. Att slippa 
bryta upp badrummet är positivt i många hänseenden man slipper exempelvis 
buller och dam vid rivningen något som påverkar både de boende och arbetarna. 
Detta kan vara av stor vikt när renovering av äldre hus sker där material användes 
som inte rekommenderas att arbeta med idag, exempelvis Gasbetong som 
användes i bland annat Punkthusen och Lamellhus på 60-talet. Förutom att man 
får ett stort byggavfall vid en eventuell rivning som tär på miljön så tillkommer 
också transportutsläpp när avfallet ska transporteras.   

Som går att läsa i redovisningen och vilket framstår ännu tydligare i företagens 
produktblad är Relining en snabb ekonomisk lösning vid renovering av stammar. 
Detta är dock endast en renovering av stammarna. Efter studier framgår att 
Relining endast fungerar i förebyggande syfte, det vill säga att även om metodens 
nya rör har en lång beständighet och kommer förmodligen inte ha ansvar för 
nytillkomna fuktskador, så kommer inte de redan existerade fuktskadorna att 
åtgärdas. 

Arbetsmiljöverkets Författningssamling ser, som tidigare nämnts, inga problem 
med härdplasten som används, och samtidigt som inget avfall tillkommer så har 
Relining fått god respons av ”miljövärlden” därav alla godkända tester, prover och 
diplom för uppnådda miljökrav. Då Svensk Rörinfodring AB fick diplom av 
Miljöförvaltningen Göteborg[16]. Än så länge används dock bara Relining till 
avloppsrör, om Relining ska kunnas användas till dricksvattenledningar så 
kommer materialet att granskas hårdare eftersom plasten inte funnits ute på 
marknaden så länge. 

Vid renovering med hjälp av Relining kan man upptäckta skador i rör och 
brunnar och vid sådana upptäckter behövs åtgärder som blir mer omfattande än 
själva Reliningen. Man kommer dock inte att upptäcka läckor vid skarvar och vid 
täckskikt med hjälp av videokontrollen, bristande tätskikt som stod för 37 procent 
av skadorna skedda i våtrum 2005. [17] Detta kan leda till allvarliga framtida 
problem. Efter stambytet med hjälp av Relining kan en mindre kunnig konsument 
tro att badrum är intakt och kommer att så vara en bra tid framöver, detta skulle 
kunna leda till att ett tätskikt kan läcka 10 till 30 år till och utan något ingrepp 
eller reparation skulle detta kunna ge en växande fuktskada som pågått 30 till 60 
år. Däremot kan Relining vara ett utmärkt val om man vet att huset är i gott skick 
och om man endast önskar att förlänga livslängden på rören. 



Resultat 

33 

Vid hänvisning till citat som tidigare nämnts från BÄR ”Nya va-system bör förläggas 
och utföras så att de är åtkomliga för underhåll och byte.” [5] framgår det klart att 
rören som gjuts i de gamla inte kommer att vara synliga eller åtkomliga för 
underhåll och byte, utan fortsatta kontroller kommer endast att kunna ges av 
videokontroller av Relining företag.  

 

Ekonomi 

+ Ett relativt billigt ingrepp med tanke på att man får helt nya stammar, inga 
utgifter till boende eftersom de kan bo kvar under den korta arbetsgången, inga 
skarvar uppkommer och ger då en bra teknisk lösning för pengarna. 

– En kortsiktig lösning; våtrummet kommer fortfarande att vara i det befintliga 
skicket och renoveringen blir då ingen större investering.   

Miljö 

+ Inget avfall, inget störande buller eller damm för de boende. 

– Härdplast kan vara hälsofarligt under byggskedet, huset kan vara en hälsorisk om 
inte fuktskador åtgärdas.  

Tid 

+ En stamrenovering som maximalt tar en vecka, alla kan bo kvar. 

– Ett mer omfattande arbete skjuts upp.    

 

 

 

Kommentarer om Relining 

Från VVS-branschens sida ser man dock relining som en tillfällig lösning. 
- Relining innebär att man lagar rören, förlänger livslängden och skjuter upp 
kostnaden för ett stambyte, som ändå måste ske förr eller senare, säger Charlotte Steen, 
pressansvarig på VVS Företagen. [18] 

Trygg Hansa, som får representera försäkringsbranschen, har en kluven uppfattning. 
- Relining är naturligtvis en bra metod att få ordning på sina stammar. Men det är 
oftast inte stammarna i sig som orsakar försäkringsskador. Tätskikt och 
rörgenomfogningar i väggar är de kritiska områdena, och dessa problem kommer man 
inte åt med relining, säger Jan Järnstad, chef för besiktningen i Stockholm. Men vid ett 
grundligt stambyte river man ofta badrummet och gör om allt från början, inklusive 
tätskikt. [18] 
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Dakki-metoden typgodkändes 2003 och är godkänd enligt Boverkets byggregler. 
- Men det ringer alltid en varningsklocka när det handlar om härdplaster. Att jobba 
med härdplaster kräver god kontroll av arbetsplatsen och goda säkerhetsåtgärder, säger 
Lars Jarnhammar på Svenska Miljöinstitutet, IVL. [18] 

Frågor och svar om Dakkimetoden:                                                                     Var 
kan man använda sig av DaKKI-Metoden?          
I alla typers byggnader. Största fördelen med metoden uppnås när man inte kan byta 
avloppen utan att söndra golv och väggar. [12] 
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4.3  Prefab-badrum 

Idag är Prebads olika kassetter installerade hos 25000 kunder runt om i Sverige. 
[12] Men det finns olika system för prefabricerade kassetter. Tekniken som 
används hos Prebads kassetter är ett väl utformat system. Som tidigare nämnts så 
kan fuktskador ge väldigt dyra påföljder, att då ha en teknik som direkt synliggör 
allt eventuellt läckage från installationerna gör att man kan åtgärda felet innan 
någon skada har hunnit ske på grund utav läckan. Det finns även en servicelucka 
placerad så att skarvar och kritiska lägen ska vara lättillgängliga vid till exempel en 
upptäckt läcka. 

När kassetten installeras stöts inga större problem på vid borrning genom 
betongbjälklag eftersom bärförmågan endast förändras marginellt. [12] Dock bör 
en förundersökning göras beroende på vad för betong som används som bjälklag 
och för att ta i beaktande den radonrisken som kan föreligga arbetarna. När 
bjälklaget består av stål- eller träbalkar bör man ha tagit hänsyn till balkarnas 
placering och även veta att borrning i balkarna inte ska göras då balkarna kan 
brista. Detta kan ge problem eftersom balkarna sitter intill väggen där kassetten 
blir installerad, men beroende hur balkarna sträcker sig i rummet går det att 
placera kassetten intill en vägg så att problemet löses. Detta går att se vid 
redovisningen av kvarteret Assessorn. Till skillnad från schakt dolda i väggarna tar 
en kassett utrymme i badrummet, kassetten är dock inte stor men vid problem 
med installationen i trä- eller stål bjälklag kan planlösningen till viss del bli 
lidande. 

Kassetten är ett system som tar hänsyn till eventuella framtida renoveringar. Det 
blir betydligt lättare att bryta upp en kassett för installation av nya ledningar än att 
bryta upp väggarna för att få fram schakten där tidigare ledningar är dragna. Detta 
är något som kan användas vid nybyggnation istället för att fortsätta att ”gömma” 
installationerna i väggarna. Kassetten kan som sagt användas vid nyproduktion 
men i undersökning används den då renovering sker enligt Prefab-badrum. 

Man bygger då ett nytt ventilerat badrum i det gamla badrummet. Rum i Rum AB 
påpekar att man inte behöver riva ut badrummet, vilket dock kan dock behövas 
och erbjuds också efter samråd med beställare. River man inte ut väggar eller golv 
kan inte eventuella skador som redan har tillkommit torkas ut, men med hjälp av 
luftspalten som används kan mindre fuktskador torkas ut genom spalten och 
arbetet behöver inte invänta den långa uttorkningstiden. Då djupet endast är 18 
millimeter finns det dock en maxgräns för vad som inte behövs torkas ut, [32] 
dessa gränser går att få hos BBR.[4] 

Prefab-badrummen ger en ökad möjlighet till en bättre logistik då man arbetar för 
en förkortad arbetstid och för att störa de boende under så kort tid som möjligt. 
Prefabkänslan behöver inte bli så stor som många befarar, den innebär få skarvar 
och beställaren får vara med och utforma badrummet vid projekteringsstadiet. 
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Med en kombination av ett ventilerat badrum då framtida fuktskador (om ej för 
stora) framkomna från läckage genom tätskikt ventileras bort och en kassett som 
direkt påvisar eventuellt läckage från installationer, blir ett badrum mycket säkert 
ur fuktskadesynpunkt. 

Ett utdrag ur BBR 6:25 Ventilation påpekar vikten av ett fungerande 
ventilationssystem, vilket Prefab-badrummen har.  

Ventilationssystem skall utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras 
byggnaden. De skall också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, [4] 

 

Ekonomi 

+ Prisvärd renovering, framtidstänkande då eventuella fuktskador kan upptäckas 
direkt vilket medför att nästa renovering inte blir ekonomisk kostsam, en 
standardhöjning av lägenheterna. 

– Badrummet förlorar i storlek på grund av kassetten, mindre valmöjligheter vid 
prefabricering 

Miljö 

+ Lite avfall, bra arbetsmiljö och ett ventilationssystem som förhindrar framtida 
fuktskador. 

– Man behöver bryta upp badrummet för att komma åt fukten. 

Tid  

+ En bra logistik pressar ner arbetstiderna. 

– Vid större fuktskador måste uttorkning göras innan nyinstallationen kan 
påbörjas, en större förundersökning kan behövas göras. 

 

 

 

 

Kommentarer om Prefab-badrum 
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Kommentar tagen från Prebads produkt broschyr       
”En annan faktor som är viktig för mig är att det här är en lösning med dörren öppen 
till framtiden. Vi vet inte i dag vilka krav morgondagen kommer att ställa på våra 
försörjningssystem för vatten och avlopp, men en sak är säker – de kommer att 
förändras. Med ett tillgängligt installationssystem som detta finns en öppenhet för 
framtida förändringar och anpassningar.” [28] 
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4.4  Kvarteret ASSESSORN 

1640 Kvarteret Assessorn, S. Förstadsgatan 117/Värmlandsgatan 2, Malmö är ett 
äldre hus som byggdes år 1938. Rören består av gjutjärn och badrummet är till viss 
del kaklat. Badkaret är ”inkaklat” med golvet, golvbrunnen är placerad i mitten av 
badrummet och badrummen har väldigt högt i tak. Badrummen är placerade rakt 
ovanför varandra och vissa badrum ligger vägg i vägg på samma våningsplan. 
Schakten ligger samlat då köken och badrummen använder sig av samma schakt. 
Badrummen är av samma typ med små skillnader hos ett fåtal badrum. 

Badrummet är väldigt gammalt vilket innebär en stor risk för att fuktskador kan 
påträffas, ett ”inkaklat” badkar kan också dölja en del fuktskador. Detta 
tillsammans med det faktum att Akelius bostäder vill komma åt en hyreshöjning 
som kan ske vid renovering av badrummet, medför att Relining tas bort som 
alternativ för renoveringsmetod. 

Prefab-badrummet är den bästa tekniken med luftspalt och den väl utvecklade 
kassetten. Det blir däremot svårt att komma undan avfallet eftersom man 
förmodligen behöver bryta upp delar av badrummen för att torka ut fuktskadorna. 
Vid val av Prefab-badrummet kan man bedöma hur lång tid och hur mycket som 
behöver torkas ut innan man påbörjar arbetet. Man kan då spara tid genom att 
påbörja arbetet direkt om inte för stora fuktskador tillkommit och då låta 
luftspalten torka ut den fukt som man behöver bli av med. Trots att badrummen 
är så små som de är så tror jag inte att de kommer att kännas mindre på grund av 
platsen som kassetten tar upp, badkaret kommer att tas bort och ersättas med 
dusch och rummen kommer att kännas rymligare när arbetet väl är slutfört. 

Den höga rumshöjden ger möjligheten att dra rören till golvbrunnen i undertaken. 
Detta skulle spara in mycket tid och man skulle slippa mycket avfall eftersom man 
inte behöver bryta upp det befintliga badrummet inför den installationen. Så är 
dock endast fallet om det visar sig att inte golven behöver brytas upp för att torka 
ut fuktskador.  
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Figur 2.12 

På figur 2.12 vissas en planlösning över hur det framtida badrummet enligt mitt 
resultat bör se ut. Badrummen skiljer sig marginellt mellan lägenheterna och 
samma idé kan användas i alla badrum. Som framgår av bilden så ligger inte 
balkarna i vägen för några installationer. Ledningarna som går från golvbrunnen 
och spillvattnet från handfaten går genom taket på nedanliggande badrum 
eftersom rumshöjden var tillräckligt högt. Resterande installationer dras från 
kassetten på utsidan av väggen.
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Figur 2.13 

Här visas badrummet i 3D-bilder för att ge en bättre uppfattning om dess storlek.  

 

 

Figur 2.14
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5 Slutsats och diskussion 
Allt eftersom denna undersökning har pågått har intresset växt hos mig för 
problematiken och de olika lösningarna vid våtrumrenoveringar. Allt oftare dyker 
även diskussioner upp i allt från tidningsartiklar till rena ”pajkastningar” på de 
olika konkurrenternas produkthemsidor. För det är det vad som har hänt, en 
enorm konkurrens har skapats.  

Enligt Byggvärlden [30] kommer miljonprogrammet att renovera sina stammar för 
ca 70 miljarder kronor. Istället för att inse omfattningen av projekten och ge en 
tydlig bild av vad som kan behöva göras och inte göras försöker de olika 
teknikerna att åta sig hela arbetet. Resultatet som framkommer i denna 
undersökning tyder på att parterna inte bör konkurrera med varandra då de inte 
ger samma slutresultat, det vill säga de ska inte vända sig till samma beställare. 
Detta i synnerhet då man jämför Relining med de andra två teknikerna. 

Relining innebär endast renovering av stammar, och eftersom man än så länge inte 
har utvecklat denna teknik ytterliggare, kan man inte använda sig av Relining på 
dricksvattendragningarna (vilket förmodligen inte kommer att vara möjligt på 
länge då konsekvenserna med epoxiplast förmåga att lösas upp i vattnet inte har 
granskats tillräckligt) så renoveras endast avloppsstammarna. Då bristande 
information ges på vissa hemsidor framgår inte att inga åtgärder sätts in mot 
befintliga fuktskador, vilket kan ha förödande konsekvenser då en mindre kunnig 
beställare anlitar tjänsten. Personligen ser jag det enda tillfället för användning av 
Relining som det när tätskikt nyligen har bytts ut eller installerats och stammarna 
behöver renoveras innan läckage sker. Då anser jag att denna metod är mycket bra 
eftersom de nya rören ger goda resultat. Denna teknik kan sammanfattas som att 
det är en stamrenovering för avloppsrören men att den inte ska avvändas i tron om 
att tätskikten förbättras. Tätskikten som tidigare har tagits upp i rapporten som en 
av de största anledningarna till fuktskador. 

Även när det gäller de prefabricerade kassetterna finns möjligheter som hos 
Relining att endast sätta in nya stammar och dragningar. Detta är som sagt 
tidigare inte att rekommendera eftersom samma tätskikt kommer att fortsätta att 
användas och fuktskadorna inte kommer att ventileras vilket då kan skapa stora 
problem i form av exempelvis sjuka hus. I denna undersökning redovisas däremot 
metoden tagen från de företag som kan erbjuda en totalrenovering om så behövs. 
Denna metod kan kräva en större förundersökning eftersom nya hål behövs för de 
nya stammarna. Men med tanke på de goda resultat som ges, med ett nytt fräscht 
badrum utan fuktskador och ett system där läckage upptäcks direkt och då man 
också enkelt kan reparera felet, så är den här metoden den jag anser vara det bästa 
valet.  
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Det klassiska stambytet är som sagt ett stort och tidskrävande projekt, men det är 
också den metod som är mest beprövad och om arbetet utförs fackmässigt så ger 
det också goda resultat. Jag tycker dock att det är märkligt att man fortsätter att 
bygga in rören i de gamla schakten. Därför anser jag att kassetterna är en mycket 
bra möjlighet att använda sig av även när man byter ut hela badrummet, detta 
eftersom jag tycker att servicemöjligheterna är betydligt bättre för dessa än hos 
någon annan teknik. Trots att skarvar och installationer oftast inte döljs i väggarna 
längre, får man ändå inte tillräckligt med uppsikt över ledningarna och dess 
eventuella skador. 

Nu när miljonprogrammet kommer att behöva en stamrenovering anser jag att 
Prefab-badrummen är det bästa alternativet. De flesta badrummen har liknande 
eller till och med samma utformning vilket skulle gynna den utvecklade logistiken 
som finns inom de prefabricerade badrummen. Utöver insparade pengar och tid så 
tycker jag det är den bästa tekniken för tillfället då risken för framtida fuktskador 
minimeras. Problemen som skulle kunna uppstå vid användning av Prefab-
badrummen tycker jag inte är tillräckligt stora och omfattande för att tala emot att 
använda sig utav tekniken. Vid badrummen i kvarteret Assessorn är ett bra 
argument för denna teknik att kassetten inte tar så stor plats så att det skulle 
påverka badrummet utformningsmässigt. Det gick även att lösa tekniskt trots 
storleken på badrummet.  

Då ett sådant stort byggbestånd som miljonprojektet måste renoveras måste tid 
sparas in för att hinna med att klara av alla renoveringar innan de äldre 
installationerna och tätskikten nöts sönder och orsaker ännu mer påkostade 
skador. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Monteringsanvisning  
 Visar tydligt installations tillvägagångssättet för en av Prebads kassett.  
Bilaga 2 Säker vatten installation  
 Beskriver hur en långsiktig säker vatteninstallation ska ske och vilka krav 

som ställs. 
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