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STAMBYTE/BADRUMSRENOVERING

MOTIV FÖR OMBYGGNAD 

• Läckande avloppssystem med stora sprickor

• Läckande tappvattenledningar

• Läckande golvbrunnar

• Bristfälliga tätskikt
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• Den teoretiska livslängden för vatten- och avloppsinstallationer är uppnådd.

• Rostangrepp förekommer.

• Avstängningsventiler för kall/varmvattenledningar är sedan tidigt 70-tal. 

• Golvbrunnar i badrum är original inom flertal lägenheter - ej godkända ur 

försäkringshänseende

• Utredning gjord av ÅF Infrastructure AB 
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Konditionsbesiktning/ utredning är utförd av 

ÅF Infrastructure i samarbete med Spolarna AB 

gällande spolning och filmning av utvalda 

stammar.  

Sammanfattning av konditionsbesiktningen/ 

utredning av avloppsstammar och 

tappvattenledning.



ÅF Infrastructure AB har sammanfattat i korta drag 

att ni som förening är i mycket stort behov av att göra 

investeringar i avloppsnätet. Man kan se på filmning 

att rör är i mycket dåligt skick finns sprickbildning 

och rostangrepp samt mycket påbyggnad / sediment 

vilket gör att det är mycket stor risk för stopp i 

avlopp samt läckage.

Gällande tappvattenledningar så är dessa original 

från 70-talet och en beräknad livslängd på 

tappvattenrör bedöms ligga på ca 50 år. Och här 

påvisas inga synliga skador i dagsläget.



Med utgångspunkt från eventuella tidigare vattenskador och utlåtande härom, 

fuktbesiktning, inventeringen, installationernas ålder och skick rekommenderas 

oftast ett byte och en renovering av badrum då helheten erhålles med nya 

golvbrunnar, tätskikt som är godkända, där gällande krav och branschregler 

uppfylls. Nya moderna och tidenliga badrum erhålls med ett betydligt 

energisnålare/vattenbesparande system.

•
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➢Nya rör i schakt

➢Nya avloppsrör i badrum 

➢Relining/rörinfodring av 

bottenavlopp
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Arbetsgången vid stambyte/badrumsrenovering
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• Befintliga kall-/varmvattenstammar och avloppsstammar byts ut.

• Badrumsrenovering – kakel/klinkers, nya golvbrunnar.

• Avlopp/golvbrunn – förläggning i undertak – nytt undertak.

• Ny toalett, nytt tvättställ med ny blandare, badrumsskåp med belysning och 

extra uttag. Ny toapappershållare och handdukshängare.

• Standard rak duschvägg med dörr samt ny duschblandare

och duschset.

• Belysning i tak, takplafond, Atelje Lyktan

• Förberedelse för tvättmaskin (vatten, avlopp, el)

• Ny badrumsdörr, överstycke gipsas/ kaklas

• Målning av tak/undertak.

• Ny radiator 

• Nytt fönster i badrum.

• Möjlighet till tillval så som kakel, komfort-golvvärme, handdukstork

duschdörrar, badkar.

Badrum, standard



GÄST WC

• Nya kall-/varmvattenledningar

• Rörinfodring av avlopp

• Ny toalett och nytt tvättställ

• Ny blandare

• Möjlighet till tillval

KÖK

• Nya kall-/varmvattenledningar

• Rörinfodring av avlopp

• Ny blandare



• Badrummet avstängt i c:a 25 arbetsdagar (5-6 veckor).

• Byte av cylinder till provisorisk byggcylinder för lägenhet.

• Lägenhetsinnehavare med förråd ovan entré och soprum, 

entreprenören kvitterar ut 1st nyckel av den boende. 

• Provisorisk Dusch och toalett bod finns på tennisbana  

(handikappanpassad). 

• Kemtoa i lägenhet ingår, kan väljas bort. 

• Showroom – visning av standard och tillval vid tennisbanan.

• Totalentreprenör – RSByggnads AB 

Arbetsgång



Rörinstallationer i trapphus

• I befintliga soprummen kommer vattenledningarna in till trapphuset. 

• Där sätts avstängningsventiler till hela trapphuset. 

• Förrådet ovan soprummet dras matningen upp i och fördelas vidare inom trapphuset. 

• Lika inom förrådet ovan entrén. 

• Rördragningarna kommer att kläs in,

förutom inom badrum och gäst wc där de förläggs utanpåliggande. 

• Trapphusen skiljer sig åt och rördragningarna kommer att anpassas. 

• Vid försyn av din lägenhet kan mer information delges. 



STANDARD UTSEENDE BADRUM: 

• För att installera tvättmaskin enligt

dagens el-säkerhetskrav (1200mm) 

från utströmande vatten,  krävs att

man har en fast monterad

duschvägg.

• Standard utformning kommer att se 

ut som på bilden

• Minst 800mm duschutrymme mot 

yttervägg.



STANDARD FAST DUSCHVÄGG MED DÖRR

NISCH RAK FAST SKOGA



STANDARD DUSCHBLANDARE

GUSTAVSBERG ATLANTIC



STANDARD SPEGELSKÅP 

STAGE 60 VIT, INKL ELUTTAG



STANDARD TVÄTTSTÄLL

GUSTAVSBERG NAUTIC



STANDARD TVÄTTSTÄLLS BLANDARE

GUSTAVSBERG NAUTIC



KÖKSBLANDARE



STANDARD TOALETTSTOL

GUSTAVSBERG NAUTIC



STANDARD HANDDUKSHÄNGARE 



STANDARD TP-HÅLLARE



INNERDÖRR EASY VIT/ 

GABON FANÉR



STANDARD KAKEL 

VIT MATT/ BLANK 20X20/ 20X40 



KLINKER, 

KOSTNADSFRIA TILLVAL

NORDEN GRÅ 10X10

NORDEN SVART 10X10

NORDEN BRUN 10X10

SAHARA LIGHT BEIGE 10X10

VIT MATT 10X10



TILLVALSMÖJLIGHET DUSCHDÖRRAR. 

ELLER BADKAR

• Vid val av duschdörrar eller 

badkar utgår förberedelse för 

tvättmaskin då vi inte kan uppfylla 

elsäkerhetskraven.



TILLVAL VIKBARARA DUSCHVÄGG

SKOGA HÖRNDUSCH U-FORM



TILLVAL SVEDBERGS BADKAR



TILLVAL VISKAN KOMMOD & 

TVÄTTSTÄLL



TILLVAL EL-HANDDUKSTORK, 

FAST MONTERAD



TILLVAL ELEKTRISK KOMFORTGOLVVÄRME

• Möjlighet att få elektrisk golvvärme


