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1 Allmän information 
Fastighetsbeteckning: 438-405-4-109 

Byggnadsbeteckning: 1022148784 

  

Ägare/beställare: Stig Berglund 
Östra Skolgatan 11 A3 
04573425943 

  

Fastighetsmäklare: Lyyski Fastigheter Ab 

  

Närvarande: Niklas Holmlund, granskare 

Stig Berglund samt fru, ägare 
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1.1 Information om objektet 
Byggnadstyp: Fritidsbostad 

Byggnadsår: Ursprungligadelen: 1980-talet. 
Tillbyggnaden: 2000-talet. 

Enligt uppgift från ägare 

Våningsantal: 1-plan 

Byggnadens placering: Planmark 

Vattentakets typ: Sadeltak 

Regnvattensystem: Delvis, regnvattnet leds bort en bit från byggnaden. 

Vattentakets material: Plåt 

Undertak: Ja, undertaksduk av armerad plastfolie. 

Grund: Pelargrund 

Golvtyp: Trossbotten 

Dränering, täckdikning: Enligt uppgift har man monterat dränering. Kontrollbrunn tillhörande 
dräneringssystem observerades ej.  

Stomme, material: Träreglad stomme. 

Fasadmaterial: Liggande panel. 

Fönster: 3-glas fönster 

Bruksvattenrör och anslutning: Egen borrbrunn. 

Kopparrör. 

Avloppsrör och anslutning: Septiktank 

Uponalrör 

Uppvärmningssätt: Direkt el 
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1.2 Granskningen 
Tidpunkt och väder: 12-07-2022 09:00 

Soligt och klart 

Temperatur: 19,00 °C 

Vind 9,1 m/s, nordlig vind 

Väderlek Foreca 

Granskare: Niklas Holmlund, Investigo Oy Ab 
0457 345 9491, niklas.holmlund@investigo.fi   
Byggn.Ing. 

Orsak till granskning: Försäljning. 

Begränsningar: Begränsar sig till huset. 

Kartläggningsmetoder: Denna granskningsrapport baserar sig på vid granskningen upptäckta 
brister, utförda mätningar, dokument som funnits till förfogande samt 
uppgifter som fåtts av ägare/användare. 

Ytfuktindikator användes systematiskt i utrymmen som fuktkartlades. 
Övriga utrymmen kontrollerades okulärt och sensoriskt. Genom 
granskning samt fuktmätning utan att förstöra ytmaterial kan man inte 
upptäcka fuktskador som finns inne i konstruktionerna, ej heller gamla 
och redan intorkade skador.  

Riskkonstruktioners skick kan undersökas via kontrollhål och 
materialprov på skild beställning. 

Använd utrustning: Trotec T3000 huvudenhet, kalibrerad 09 / 2021 

Trotec TS660SDI ytfuktindikator, kalibrerad 09 / 2021 

Digitalkamera 

 

1.3 Information av beställare 
Information om objektet angivet av ägare, beställare eller representant för objektet. 

Sotning: Senast utförd 2020. 

Renoveringar: Renovering av trossbotten. Tilläggsvärmeisolerat och fyllt upp under 
med makadam.   

Fönstren har förnyats. 

Taket har förnyats. 
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2 Konstruktionsdelar 
Avsnitt om granskade konstruktionsdelar och områden i objektet. Beskrivande text följt av bilder med 

bildtexter. 

2.1 Övre bjälklag, vattentak och takvatten 
Övre bjälklag: Träkonstruktioner. Värmeisolerat med glasull och lösull cirka 200 mm 

tjockt. Ventileras via takfot, dock observerades ventilationsspringor 
ställvis vara blockerade av värmeisolering på insidan och även 
blockerade på utsidan av lister.  Norra delen av byggnaden granskades 
okulärt krypandes genom mellantaksutrymme från väster mot öster.  

Värmeisolering lagd upp mot undertaket längs med långsidor. Detta 
rekommenderas ej då det kan ske kondensbildning mellan skikten. 
Detta blockerar även ventilationen till mellantaket.  

Ställvis observerades löv som drivit in till mellantaksutrymmet samt 
spillningar från gnagare eller dylikt. 

Fläck observerades på värmeisoleringen vid platsen var 
kondensskyddet gått sönder. Kan tyda på att vatten droppat ner i 
isoleringen  

Vattentak: Tegelliknande plåttak. Granskades okulärt ovanifrån och underifrån i 
mellantaksutrymme. Ett område av taket noterades vara förnyat i ett 
senare skede. Enligt uppgift från ägare hade plåten blåst upp och böjt 
sig vid en storm vid detta område vartefter man förnyade plåten. 

Undertaksduken observerades ha gått sönder på västra sidan av 
mellantaket. Fukt kan kondenseras på vattentaket varefter det 
droppar ner i konstruktionen på denna plats.  

Ställvis observerades mossväxt och områden var färgen ha flagnat och 
korrosionsskador har börjat ske på plåten vid dessa platser. 

Regnvatten: Leds ner via hängrännor och stuprör. Från stuprören leds det via rör 
och rännor en bit bort från byggnaden. Ställvis observerades rör som 
leder bort vattnet vara stockade. Rekommenderar att man monterar 
lövgaller mellan stuprören och rören så de ej fylls med skräp som 
kommer ner från taket med regnvattnet. 
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Bild 1. Överblicksbild mellantaket. 

 

 
Bild 2. Värmeisolering lagd mot undertaket längsmed 
kortsidor. Detta blockar luftningen till mellantaket samt risk 
för kondensbildning mellan skikten värmeisolering och 
undertak. 

 
 

 
Bild 3. Undertaket har gått sönder har gått sönder på ett 
område på västra sidan av mellantaket. 

 

 
Bild 4. Fläck under var undertaket gått sönder kan indikera 
att vatten har droppat ner i isoleringen. 
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Bild 5. Ställvis observerades missfärgade bräder. 

 

 
Bild 6. Ångspärr observerades under värmeisoleringen. 

 

 
Bild 7. Högar med löv observerades ha kommit in till 
mellantaket. 

 

 
Bild 8. Brandskyddsisolering saknas runt skorsten. 
Undertaket ser ej ut att vara tät monterat runt skorsten. 
Man kan även observera att löv har kommit in runt 
skorstenen. 
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Bild 9. Spillning observerades i mellantaket. Möjligtvis från 
en ekorre. 

 

 
Bild 10. Överblicksbild vattentaket. 

 
 

 
Bild 11. Barr och skräp har samlats i nederkant av takgir var 
regnvattnet skall rinna in i hängränna. 

 

 
Bild 12. Färgen har börjat flagna ställvis vid tagirarna. 
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Bild 13. Bågar till takstege saknas vid uppstigningen till 
taket. 

 

 
Bild 14. Rör som leder bort regnvatten från stuprören 
observerades vara stockade. 

 
 

 
Bild 15. Regnvattnet leds in i rörsystem som leder bort 
vattnet en bit från byggnaden. Rekommenderar att man 
monterar lövgller mellan anslutningen av stuprör och 
bortledningsrör. 

 

 
Bild 16. Luftningen till mellantaket observerades även ställvis 
vara blockerad på yttre sidan vid takfoten. 
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2.2 Nedre bjälklag, mark och grund 
Mark kring hus: Gräsmatta och grus kring byggnaden. Blomplantering på södra sidan. 

Grundsättning: Pelargrund. Grundsatt på berg enligt uppgift från ägare.  

Man har fyllt upp under huset med makadam i samband med att man 
tilläggsvärmeisolerade trossbotten.  

Markdränering: Enligt uppgift har dränering monterats på norra och södra sidan av 
byggnaden. Kontrollbrunn finns ej. Granskning av dräneringssystem ej 
möjlig. 

Golvkonstruktion mot mark: Trossbotten på pelargrund. Enligt uppgift har man 
tilläggsvärmeisolerat golvbjälklaget.  Granskades okulärt tittandes in 
under på östra sidan. Begränsad möjlighet till granskning underifrån 
då trossbotten är relativt nära mark. 

Altaner: En sammanhängande altan på södra, västra och norra sidan. Ställvis 
observerades räcket vara löst.  

 

 
Bild 17.Bloplantering fast i byggnaden. Rekommenderas ej. 

 

 
Bild 18. Överblicksbild golvbjälklaget underifrån. Sett från 
öster mot väster. Begränsad möjlighet för granskning 
underifrån så bjälklaget är relativt nära marken. Enligt 
uppgift har man fyllt upp med makadam under byggnaden 
för att inte löv och skräp skall samlas i gropar i berget. 

 

 
Bild 19. Räcke på altan observerades ställvis luta och vara 
löst. Lutningar observerades även på altan bjälklaget. 
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2.3 Fasader och ytterväggar 
Fasader: Liggande träpanel. Granskades okulärt gåendes runt byggnaden.  

Ventilerad luftspalt saknas bakom panelen. Utan en ventilerad luftspalt 
kan fukt kondenseras inne i väggen.  

Klätterväxt mot fasaden på södra sidan. Växtlighet mot fasad 
rekommenderas ej. 

Okulärt sett utåt ser fasaden ut att vara i allmänt god kondition. 

Ytterväggar: Konstruktionsöppning för invändig granskning utfördes ej vid detta 
granskningstillfälle. 

Fäst utrustning i vägg: På östra sidan finns en luft-luftvärmepump monterad mot väggen.   

 

 
Bild 20. Överblicksbild södra fasaden. 

 

 
Bild 21. Överblicksbild västra fasaden. 

 

 
Bild 22. Överblicksbild fasaden mot norr. 

 

 
Bild 23. Ventilerad luftspalt saknas bakom fasaden. Då 
ventilerad luftspalt saknas kan fukt kondenseras inuti 
väggen. 
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2.4 Fönster, dörrar och öppningar 
Fönster: 3-glasfönster.  

Kortsida på fönsterbleck otät monterad. 

Ytterdörrar: Slagdörrar. Normalt åldersslitage. 

 

 
Bild 24. Överblicksbild fönster. 

 

 
Bild 25. Kortsida otät monterat på fönsterbleck. 
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2.5 Ytor inomhus 
Våtutrymmen: Fuktkartläggning med ytfuktindikator utfördes i våtutrymmen. Mer 

om detta i avsnitt 4.1. I övrigt granskade utrymmena okulärt och 
sensoriskt. Till våtrum räknas i denna rapport badrum, bastu, 
toaletter, kök och liknande utrymmen med vattenpost.  

Torra utrymmen: Utrymmen såsom sovrum, vardagsrum, tamburer och liknande 
granskades okulärt och sensoriskt.  

Källare: Utrymmen i källare granskades okulärt och sensoriskt. 
Stickprovsmässig ytfuktkartläggning på konstruktioner mot mark.  

Garage, ekonomidel: Granskades okulärt och sensoriskt. 
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2.5.1 Badrum 
Beskrivning: Plattsatta golv- och väggytor. Ytdragna kopparrör. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 1 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 51 – 52 /200 Referens 

Golv, kring golvbrunn: 55 – 56 /200 Normalt 

Golv, kring handfat: 48 – 58 /200 Normalt 

Golv, vid lösa plattor: 47  53 /200 Normalt 

Vägg, allmänt: 19 – 23 /200 Referens 

Vägg, kring blandare: 23 – 27 /200 Normalt 
 

 Tolkning: Inget att anmärka angående ytfuktkartläggningen. 

Anmärkningar: Klämring saknas i golvbrunn.  Tätskikt otät monterad till golvbrunn. 

Plattor har släppt från underlaget.  

 

 
Bild 26. Överblicksbild. 

 

 
Bild 27. Överblicksbild. 

 

 
Bild 28. Klämring saknas vid tätskiktsanslutningen till 
golvbrunnen. Vilket gör att anslutningen är otät utförd. 
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2.5.2 Bastu 
Beskrivning: Klinkergolv, tak-och väggytor av panel.  

Enligt uppgift används denna bastu sällan då man har en skild bastubyggnad 
på tomten.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 2 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 52 – 55 /200 Normalt, samma 
värden över hela 
golvet. 

Vägg, uppvik 70 – 77 /200 Avvikande i jämförelse 
med golvets värden. 
Dock hittades samma 
värde runt hela bastun. 

 

 Tolkning: Inget att anmärka angående ytfuktkartläggningen. 

Anmärkningar: Luftspalt saknas bakom panel. Ångspärrsanslutning till klinkers ej 
granskningsbar. 

Tätskikt ej anslutet till golvbrunn. 

 

 
Bild 29. Överblicksbild. 

 

 
Bild 30. Tätskikt har ej anslutits till golvbrunnen i bastu. Går 
ej att verifiera att tätskikt finns i bastu. 
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2.5.3 Toalett 
Beskrivning: Klinkergolv, panel på väggar. Enligt uppgift har det varit dusch i detta 

utrymme tidigare men man har byggt om det till en toalett. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 3 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 32 – 34 /200 Referens 

Golv, kring golvbrunn: 33 – 41 /200 Normalt 

Golv, kring toalett: 33 – 37 /200 Normalt 

Vägg, allmänt: 18 – 20 /200 Referens 

Vägg, kring blandare: 14 – 19 /200 Normalt 
 

 Tolkning: Inget att anmärka angående ytfuktkartläggningen. 

Anmärkningar: Tätskikt ser ej ut att vara anslutet till golvbrunn i toaletten.  

 

 
Bild 31. Överblicksbild toalett. Blandar huvud går att vrida 
utanför handfat. Då inget tätskikt observerades finns det risk 
för att skador kan ske i golvbjälklaget om man tappar vatten 
på golvet. 

 

 
Bild 32. Golvbrunnen. Tätskikt ser ej ut att vara anslutet till 
golvbrunn. Tätskikt rekommenderas även i toaletter. 
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2.5.4 Kök 
Beskrivning: Klickgolv. Kakel på vägg vid arbetsbänk, övriga väggytor målade.  

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 4 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 15 – 18 /200 Referens 

Golv, framför diskho: 18 – 21 /200 Normalt 
 

 Tolkning: Inget att anmärka angående ytfuktkartläggningen. 

Anmärkningar: Rekommenderar att läckageskydd monteras under kyl/frys samt i skåp under 
diskbänk. 

 

 
Bild 33. Överblicksbild kök. 

 

 
Bild 34. Skåp under diskbänk. Rekommenderar att man 
monterar läckageskydd i bottnen av skåpet. Så ej vatten från 
ett eventuellt läckage rinner in i öppningen i bottenskivan 
och in i underliggande konstruktion. 
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2.5.5 Övriga  
Beskrivning: Klickgolv och trägolv. Tapetserade/målade väggytor. Panel som 

innertak. Normalt ålderslitage. 

Uterum finns på västra sidan av byggnaden.   

 

 
Bild 35. Överblicksbild hall. 

 

 
Bild 36. Överblicksbild uterum. 

 
 

 
Bild 37. Flagnande färg och missfärgningar observerades 
ställvis i trämaterial närmare golvet. 

 

 
Bild 38. En platta observerades ha spruckit i hörnet i 
uterummet. 
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2.6 Vatten, värme och ventilation 
Avsnitt om husteknik, beskrivande text följt av bilder och kommentarer angående observationer.  

2.6.1 Bruksvatten 
Beskrivning: Egen borrbrunn. Inkommande ledning av plast. Rör i byggnaden 

observerades vara av koppar.  Tappvarmvattnet värms upp av en 
varmvattenberedare. 

  

 

 
Bild 39. Inkommande vattenledningen från borrbrunnen i 
teknikutrymme. 

 

 
Bild 40. Varmvattenberedaren för uppvärmning av 
tappvarmvattnet. 

 

 

2.6.2 Avlopp 
Beskrivning: Septiktank. Avloppsrör av plast.  Synliga avloppsrör under byggnaden 

oisolerade, risk för att de ska frysa finns. 

 

 
Bild 41. Kontrollbrunn/spolningsbrunnar till avloppssystemet. 

 

 
Bild 42. Septiktanken placerad en bit från byggnaden på 
norra sidan. 
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2.6.3 Uppvärmning 
Beskrivning: Direkt el uppvärmning med väggfasta elradiatorer och en luft-

luftvärmepump. Vedspis finns även i vardagsrummet för 
uppvärmning. 

 

 
Bild 43. Luft-luftvärmepumpens inne enhet i vardagsrummet. 

 

 
Bild 44. Väggfasta elradiatorer. 

 
 

2.6.4 Ventilation 
Beskrivning: Frånluft sker via takfläkt som är kopplad till köksfläkten och friskluft 

via vädringsluckor i fönster och öppningsbara fönster.  

 

 
Bild 45. Fläkt monterad i mellanväggen mellan köket och 
vardagsrummet för att få luften att cirkulera i byggnaden. 
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3 Riskanalys 
Allmän, okategoriserat: Riskkonstruktioner kan undersökas närmare via kontroll och 

materialprov. Åtminstone ifall dess tekniska livslängd är uppnådd, 
rekommenderar vi man undersöker dess konstruktion. 

Otäta genomföringar, t.ex. takgenomföringar och inplåtningar, t.ex. 
fönsterplåtar, samt övriga otäta byggnadsdelar medför alltid risk för 
skador inne i konstruktionerna. 

Gamla, även intorkade, skador bör alltid repareras. Skadornas 
omfattning och orsak utreds varefter skadorna åtgärdas genom att 
förnya skadade material. Skadade bärande konstruktioner kan vid mån 
av möjlighet rengöras mekaniskt. 

Övre bjälklag, vattentak: Övre bjälklagets ventilation bristfällig. Ökar risken för kondens och 
upptorkningen förhindras. 

Då undertak saknas delvis var det gått sönder, finns inget 
kondensskydd. Fukt kan kondenseras på vattentaket varefter det 
droppar ner i konstruktionen. 

Fasad, väggar: Fasadens ventilation bristfällig. Utan en ventilerad luftspalt kan fukt 
kondenseras inne i väggen. 

Fönster och dörrar: Otäta genomföringar, t.ex. takfönstergenomföringar och inplåtningar, 
t.ex. fönsterbleck medför alltid risk för skador inne i konstruktionerna. 

Våtrum: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet saknar 
en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns alltid risk 
för skador i konstruktionerna.  
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4 Mätningar 
I samband med granskningen utfördes följande mätningar, provtagningar och provanalyser. 

 

4.1 Fuktmätningar 
Ytfuktindikering: Fuktindikering på ytan är en metod som ej förstör ytmaterial och anses 

vara en riktgivande mätningsmetod. Vid kartläggning mäts 
referensvärden på torra ytor och jämförs med specifika platser såsom 
rörgenomföringar och liknande. Metoden kan endast upptäcka 
pågående läckage eller fuktbelastning och ej intorkade fuktskador som 
ej kan ses på ytan med ögat. Ytfuktkartläggnings resultat återges i 
avsnitt om ytor inomhus. Värdena är enhetslösa och jämförs med 
varandra. Mätaren visar värden på en skala 0...200 varav högre värde 
kan indikera mer fukt i material. Metoden kan ej användas nära 
metallföremål då mätningen i sådana fall blir missvisande. Lokalt 
avvikande värden kan även indikera exempelvis metallföremål i 
konstruktion. Mätningarnas resultat redovisas i tabellerna i avsnitt om 
ytor inomhus 0.  
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5 Konklusion 
Allmänna skicket: Fritidsbostad uppförd i två olika etapper. Östra delen uppförd på 

1980-talet och västra delen är uppförd i början på 2000-talet. 
Riskkonstruktioner finns. 

Otätheter finns i tätskiktet i badrum samt bastu. Tätskiktet otät 
anslutet till golvbrunn i badrummet och i bastu observerades ej något 
tätskikt vara anslutet till golvbrunnen. Risk för att enhetlig 
vattenisolering saknas i bastu. 

 

  

 

6 Åtgärdsrekommendationer 

6.1 Åtgärdsrekommendationer  
 Genomgång av mellantaket: Reparera undertaket på de platser var det gått sönder, montera 

luftspaltsbildande skivor mellan värmeisolering och undertak, städa bort löv och avföring som 
hittades i mellantaket, montera brandskyddsisolering runt skorsten.  

  Rekommenderar att tvättar bort mosspåväxt och slipar och behandlar rostfläckar som 
observerades på vattentaket med en rostskyddsfärg.  

 Då ventilation till mellantak observerades även vara blockerad på yttre sidan längs med takfoten 
rekommenderar vi att man öppnar upp friskluftsventiler i gavlar.  

 Rensning av hängrännor och rörsystem som leder bort regnvattnet från byggnaden. 

 Montera bågar på fasadstege så uppstigning till tak kan ske säkert. 

 Förbättra infästningen av räcke på altan. 

 Genomgång av fönsterbleck. Täta kortsida med mjukfog menat för utomhusbruk. 

 Rekommenderar att badrum samt bastu renoveras då otätheter observerades vid 
tätskiktanslutningen till golvbrunn samt då plattsättning som har släppt från underlaget.  
Underliggande konstruktioner granskas i samband med renoveringen. 

 Rekommenderar att man värmeisolerar avloppsrören under byggnaden för att minska på risken att 
dessa fryser och går sönder under vintern. 

 

6.2 Rekommendationer om fortsatt teknisk utredning 
 Asbestkartläggning i hus äldre än 01.01.1994. Före man inleder rivningsarbete inför ombyggnad eller 

renovering.  

 Underliggande konstruktioner granskas i samband med badrums renoveringen. 
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7 Övrig information, datum, plats och underskrift 
Granskarens ansvar: I ett granskningsuppdrag som utförs åt en konsument definieras 

ansvaret enligt konsumentskyddslagen. I en granskning åt ett 
företag används KSE2013.  

Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som 
konstateras gjorts i granskningen. Beställaren bör reklamera fel 
skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 månader från 
granskningsdatum). Observera att granskningen visar endast 
läget vid granskningstidpunkten. 

 
Övrigt: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 

stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. Dessa 
betyder ej alltid att det finns en fuktskada i konstruktionen. Ifall 
det finns en fungerande fukt- eller vattenisolering kan fukten 
finnas mellan plattor och isolering, dvs i fästbruket. 
Vattenisoleringens kondition kan normalt inte fastställas. 

Åtgärdsförslaget är rekommendationer på hur man kunde 
åtgärda konstaterade brister. De räcker i sig själv inte alltid som 
arbetsbeskrivningar. Reparationer bör utföras i enlighet med 
Finlands eller Ålands Byggbestämmelsesamling och dess 
anvisningar. Om brister lämnar oåtgärdade kan dessa orsaka 
olägenheter för boendet. 

Observera även att efter planerings- och byggnadsskedet 
påverkas byggnadens skick, samt risk för fukt- och vattenskador 
av dess användningsändamål, städning, underhåll och 
reparation. 

Den som lämnat uppgifter som återges i rapporten ansvarar för 
dess riktighet att dessa återgetts korrekt och att uppgifter som 
missuppfattats korrigeras inom skälig tid.  

Denna rapports delvisa kopiering är förbjudet utan lov av 
Investigo Oy Ab. 

Asbest: Asbest kan finnas i byggnader som är tillverkade mellan åren 
1940 – 1990. I Finland slutade man tillverka byggnadsmaterial 
med asbest år 1988. Asbestens användning förbjöds helt 
1.1.1994. 

Mikrobskador: Mikrobskador som uppkommit i till följd av fuktskador kan vara 
skadliga för hälsan. Mikrobskador kan uppkomma då den 
relativa fuktigheten är långvarigt över 70%. 

Radon: Radon är en färglös och luktfri radioaktiv gas som kommer från 
marken. Information om radonmängder och dess mätning fås 
från Strålningssäkerhetscentralen eller kommunens 
byggnadsövervakning. I konditionsgranskningen tas ej ställning 
till radonmängder i objektet. 

Teknisk livslängd: En byggnadsdels, systemets, utrustningens eller elementets 
tekniska livslängd är baserat på kända uppgifter och på 
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erfarenhet av ifrågavarande faktors hållbarhet. Teknisk livslängd 
är en allmän definition av den del som bedöms. Den tekniska 
livslängden avser tiden efter ibruktagandet då de tekniska 
funktionskraven för konstruktionen, byggnadsdelen, systemet 
eller utrustningen uppfylls. 

Kontrollintervall: Kontrollintervallet ska vara sådant att det objekt som 
kontrolleras förblir i gott skick mellan kontrollerna. Med 
kontrollintervall avses en återkommande period då 
byggnadsdelen, systemet eller utrustningen ska kontrolleras. 

Underhållsperiod: Med underhållsperiod avses ett intervall då byggnadsdelen, 
systemet eller utrustningen kräver service, reparation, partiellt 
byte, renovering eller ytbeläggning. Underhållsperioden är det 
genomsnittliga intervall med vilket den fastställda 
underhållsåtgärden upprepas. 

Beteckning 

 

 

Teknisk 
livslängd 

Kontrollintervall Underhållsperiod  

 

Byggnadstekniska system eller material    

Dräneringssystem (före 1999) 40 år 2 år 5 år 

Dräneringssystem (efter 1999) 50 år 2 år 5 år 

Asfaltbeläggning på gården 20 år  5-12 år 

Gårdens stenläggning i betong 25 år  4-10 år 

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bitumenmembran 

30 år   

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bestrykning av varmt bitumen 

20 år   

Grundmurens vattenisolering, 
grundmursplast 

50 år   

Tjälisolering, utanför grundmuren 50 år   

    

Nedre bjälklagets konstruktion    

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan 

40 år 5-10 år  

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
värmeisolering även under betongplattan 

50 år 5-10 år  

Bärande betongplatta, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan. 

40 år 5-10 år  

Nedre bärande bjälklag i trä (trossbotten) 50 år 5 år  

    

Fasader    

Brädbeklädnad 50 år 5 år 5-20 år 

Rappning 50 år 5 år 10-20 år 

Metallplåtsbeklädnad 40 år 5 år 15-20 år 

Fibercementskiva 50 år 5 år 20 år 
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Fönster och ytterdörrar    

Träfönster 50 år 2 år 6-10 år 

Fönster i trä och aluminium 60 år 5 år 10 år 

Trädörrar 40 år  5-15 år 

    

Balkonger och terrasser    

Terrasser i trä 50 år  5-20 år 

Trädäck och uteterrasser 20 år  1 år 

    

Yttertak och utrustning för yttertak    

Bitumenmembran, beklädnad i ett lager, 
snedtak 

25 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i två lager, 
plant tak 

30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, två lager, snedtak 30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i tre lager 35 år 1 år 10 år 

Förzinkat och målat tak med stående fals 60 år 1-5v 10-15 år 

Tak i korrugerad metall 40 år 5 år 10-15 år 

Tegeltak 45 år 5 år 10 år 

Tak i fibercement 30 år 1 år 5-10 år 

Tak- och stuprännor 25-40 år 1 år 10 år 

Takkupoler 30 år 3 år 5-7 år 

Takfönster 50 år 5 år 5-7 år 

    

Ytbeläggning i torrutrymmen    

Golv, plastmatta, vinylplatta, korkmatta 
eller linoleum 

30 år   

Golv, textilmatta 20 år   

Keramiska plattor 50 år   

Golv, brädparkett 25 år  5-15 år 

Golv, limmad parkett eller brädgolv  40 år  5-15 år 

Golvlaminat 15 år   

Målning och tapetsering av väggar  20 år   

Ytbehandling av takens ytbeklädnad  30 år   

    

Golvkonstruktion och -ytor i våtutrymmen     

Plastmatta 20 år 3 år 5-10 år 

Applicering av fuktspärr och kakling 15 år 3 år  

Vattenisolering med bitumen och kakling 30 år 3 år  

Modern vattenisolering och kakling (efter 
1999) 

30 år 3 år  

    

Väggytor och -konstruktion i våtutrymmen    

Applicering av fuktspärr, skivkonstruktion 
kakling 

15 år 3 år Vid behov 

Applicering av fuktspärr, konstruktion i 
stenmaterial och kakling 

18 år 3 år Vid behov 

Vattenisolering och kakling 30 år 3 år Vid behov 
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Plasttapet 12 år 3 år  

Plastbelagd plåt 30 år 3 år  

Paneler i badrummet 12 år 3 år  

Paneler i bastun 20 år   

    

Takbeläggning i våtutrymmen    

Ytbeläggning av taket (kph) 20 år 5 år 10-15 år 

    

Fast inredning    

Skåp i torrutrymmen 25 år   

Skåp i våtutrymmen 15 år   

    

VVS-tekniska system eller material    

Oljetank, plast, inomhus 50 år 10 år 10 år 

Oljetank, plast, i marken 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, inomhus 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, i betongbunker i marken  30 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, utomhus 40 år 10 år 10 år 

Skorstenar, tegelskorstenar 50 år 1 år  

Skorstenar, keramisk skorsten av element  50 år 1 år  

Värmerör, stålrör, golvvärme Uppnådd   

Värmerör, kopparrör, golvvärme i 
våtutrymme 

40 år 1 år  

Värmerör, plastbelagda kopparrör, 
golvvärme 

50 år 1 år  

Värmerör, plast- och kompositrör 50 år 1 år  

Värmare av bruksvatten 20-30v   

Vattenledningar, kopparrör 30 år 10-15 år  

Vattenledningar, plaströr 50 år 10-15 år  

Vattenledningar, galvaniserade stålrör Uppnådd   

Spillvattenavlopp, gjutjärnsrör 50 år   

Spillvattenavlopp, plast- eller kompositrör 50 år   

    

Ytterligare information om livslängder finns 
i Rakennustietosäätiös Käyttöikäjaksotus 
(KH 90-00403, på finska) 
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