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Introduktion 
 

Bakgrund 
Sustend har fått i uppdrag att genomföra en statusbesiktning åt beställaren. Denna rapport 
skickas enbart till beställaren om ej annat överenskommits och behandlas under sekretess av 
Sustend samt eventuella underkonsulter som deltagit i arbetet. 
 

Syfte 
Statusbesiktningen ska ge beställaren en god förståelse för statusen för de delar som besikt-
ningen berör, samt ge rekommendationer om lämpliga åtgärder om sådana finns.  
 

Metod 
Besiktningen har genomförts okulärt, vilket innebär att enbart det som kan studeras visuellt 
utan att göra fysiska ingrepp ingår i besiktningen. Enbart de delar som besiktningspersonerna 
fått tillträde till vid besiktningen har besiktigats. 
 
Följande delar ingår i uppdraget och har besiktigats: 

• Samtliga socklar på flerbostadshusen. 
 
 
Beställare:   Brf Södra Haga 
 
Besiktningsdatum:  2019-02-21 
 
Ansvarig besiktningsperson: Robin Häggström, Sustend AB 
 
Närvarande vid besiktningen: Mikko Valojää, Brf Södra Haga 
 
Utöver observationer från besiktningen så har följande källor använts.  
 
Studie av ritningar och dokumentation 

• Underhållsplan, daterad 2016-12-06 
 
Kontakt med personer i beställarens organisation 

• Sebastian Wåtz, ordförande 
 
Litteraturstudier 

• BBR, Boverkets byggregler. 
• AMA, allmänna material- och arbetsbeskrivning. 
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Information om fastigheten 
 

Fastighetsbeteckning Vallentuna -Åby 1:148 

Adress Engelbrektsvägen 1, 186 46 Vallentuna 

Byggår 1989  
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Besiktningsrapport 
 
SOCKEL 
 

    

    
 

Flerbostadshusens socklar består av puts. Skicket är eftersatt och är i behov av både lagning 
och målning, med undantag för flerbostadshusen med nr 177 och 183, där putsen ser bra ut. 
Vid rundvandringen observerades flertalet skador i form av färg- och putssläpp men även 
byggfel.  
 

    
 

I och med att skicket är eftersatt näst intill akut föreslås en vidare utredning på nuvarande 
dräneringssystem. Varför socklarna sugit åt sig mycket fukt kan bero på den bakom- och under 
liggande isoleringen. 
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Vid flerbostadshuset med adress Engelbrektsvägen 139 har putsen släppt så pass mycket att 
bakomliggande isolering numera är synlig. I detta fall är det mineralull bakom putsen men 
även under marknivå.  
 
Mineraull utomhus ska skyddas mot väta. Om mineralullen blir våt finns risken att fukten 
tränger sig in i den färdiga konstruktionen, vilket ökar mängden fukt. I detta fall bedöms den 
oskyddade isoleringen vara orsaken till mängden skador på putsen. 
 

       
 

Ett annat exempel av byggfel noterades vid Engelbrektsvägen 159. Där ligger både isoleringen 
och täcklisten av plast ovanför marknivå. Täcklisten av plast var dessutom lös och låg över iso-
leringen utan några infästningspunkter. Resultatet av detta leder till en dränering som inte 
uppfyller sin funktion.  
 
 
 
 



Statusbesiktning 
2019-02-22 
Sida 5 av 9 

info@sustend.se 
    www.sustend.se 
   010 - 175 69 09 

    
 
Vid Engelbrektsvägen 177 råder även frågetecken kring dräneringen. Täcklisten av plast är 
bakom putsen och ovanför marknivå. Nedan ses en bild på hur det bör se ut. 
 

 
 

Exempelbild isolering och täcklist 
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Sockelblecket vid Engelbrektsvägen 183 är ett så kallat droppbleck. Minsta lutning bör vara 14 
grader och luta ut från fasaderna, vilket det inte gör på vissa ställen. Putsen går även dikt an 
mot blecket. Vid vattenabsorberade fasadmaterial, vilket puts är, bör blecken utföras med 
minst 50 mm språng från putsen. Detta tillsammans kan orsaka en ökad fuktupptagning i ovan-
liggande puts. Något som styrelsen bör ha uppsikt över framledes. Enligt uppgifter från en 
boende i föreningen så var entreprenörer på plats under våren 2017 och utförde arbete i sam-
band med vattenskadan i lägenheten intill. 
 

 
Exempelbild sockelbleck 
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DRÄNERING 
 

    
 

Någon generell livslängd på dränering finns inte. Det förekommer allt från nästan nya hus som 
behöver dräneras om, till hundra år gamla byggnader som aldrig behövt röra sitt dränerings-
system. Allt är beroende av en rad faktorer, såsom markens beskaffenhet, lutningar, husets 
konstruktion och fuktbelastningen. Av dessa anledningar kan inte sägas att en byggnad vid 
något tillfälle måste omdräneras. Enligt uppgifter från fastighetsägaren har problem funnits 
där fukt och vatten trängt sig in i fastigheten vid flerbostadshusen, främst vid souterrängplan. 
Med hänsyn till detta föreslås således en omdränering med isodränsystemet. Det primära är 
en vidare utredning, där markentreprenör gräver provgropar punktvis på samtliga 13 flerbo-
stadshus. Detta för att fastställa skick på nuvarande dräneringssystem.  
 
 
 

 
 

Eftersom källaren har uppvärmda ytor rekommenderas att dränera med isodränsystemet. 
Detta innebär extra dränerande isolering utanpå källarväggarna, vilket samtidigt blir en ener-
gieffektiviseringsåtgärd. Systemet innebär en marginellt högre investeringskostnad, vilken 
dock snabbt återbetalas genom energibesparingen.  
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Slutsats 
 
Vid statusbesiktningen har det framkommit att: 

• Socklarna är i behov av lagning och målning. 
• Nuvarande dräneringssystem bedöms vara bristfällig. 
• Sockelbleck är bristfälligt monterad vid Engelbrektsvägen 183. 

 
Baserat på detta rekommenderar vi följande: 

• Vidare utredning av nuvarande dräneringssystem. 
• Föreningen bör avvakta med åtgärder för socklar och invänta utlåtande gällande ut-

redning av dräneringssystem. 
• Ta in en markentreprenör som schaktar ur befintlig mark punktvis ned till klack vid be-

tongplattan. Detta bör göras på samtliga flerbostadshus 13 st. 
• Se över entreprenadavtal för socklarna om sådant finns för Engelbrektsvägen 183. 

Detta då bristfällig montering av sockelbleck förekommer. Entreprenören har både ga-
ranti- och ansvarstid. 

 

Kostnader  
 
Nedan följer en enkel uträkning över underhållskostnaderna baserade på de åtgärder som föl-
jer. Kostnaderna är exklusive moms. 
 
Kostnad för grävning av 13 st provgropar: 78.000 kr (förutsätter lätt tillgänglighet och rak 
grop ner utan problem 4x3m). 
Kostnad för vidare utredning av dräneringssystem med utlåtande: 15.000 kr 
Kostnad för målning socklar: 570.000 kr 
Kostnad för lagning av socklar: 39.000 kr 
 
Kostnad för ett eventuellt dräneringprojekt bör tas fram efter den vidare utredningen 
med utlåtande är utförd. 
 
Total kostnad: 702.000 kr  
 
Vi erbjuder projektledning som kan samordna arbetet, byggnadsteknisk konsultation, guidning 
över olika materialval samt prisjämförelse mellan entreprenörer så ni är välkommen att höra av er 
om det är något vi kan vara behjälpliga med. 
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Vi tackar för att vi fått förtroendet att hjälpa er med statusbesiktningen och vi hjälper gärna 
till med att svara på frågor och hjälpa er vidare i processen! 
 
SUSTEND AB 
 
Ansvarig besiktningsperson 
Den projektansvarige besiktningspersonen har haft övergripande ansvar för uppdraget och hjälper er gärna 
om ni har frågor. 
 

 
Robin Häggström 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tänker längre än vad näsan räcker. Till och med på hus och personer 
som inte finns ännu. Det här är inget vi skriver för att vara märkvärdiga. 
Det är en nödvändighet. Vi måste börja tänka långsiktigt. Tänka håll-
barhet. 
 
Det spelar ingen roll om du äger en etta i en bostadsrättsförening eller 
ett helt fastighetsbestånd, långsiktighet är nyckeln till en lyckad inve-
stering. Det är här Sustend kommer in i skärmen. Vi är bygg-konsulter 
som är experter på att bygga, vårda och utveckla fastigheter. Detta ar-
bete har vi förpackat i tre huvudpaket och ett brett utbud av komplet-
terande tjänster. 
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