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Abstract 
 
During the years 1950-75 was the construction of building apartments in high speed. A 
rapidly growing reconstruction requirement is the consequence of the rapid construction speed 
in these years. The technical lifetime of the different parts of the buildings is about to end and 
the needs for reconstruction is huge. One of Sweden's national environmental objectives is to 
reduce the urge of energy in buildings. This calls for radical measures to implement energy 
efficiency of existing assistance particularly in the assistance that is now facing 
reconstruction. Most of the apartments that are in need of reconstruction is leased and 
residents. No matter what kind of measures as deems most appropriate in a reconstruction 
project, it brings the different types of disturbances that affect the residents. The major 
disturbances that are perceived as most disturbing of the tenants are dust, noise and difficult 
accessibility. Temporary electricity, water and ventilation failure are other types of 
disturbances that often occur at a reconstruction project. In this thesis, most of the 
disturbances are identified and also some approaches to achieve the best possible way to 
reduce them. A reconstruction project in Karlskrona was visited, where participants as the 
property owner, contractor, professional men and tenants were interviewed. It is important to 
both the property owner and the contractor to ensure the reduction of disturbances as much as 
possible. It is obviously not easy to eliminate some of the disturbances but through good 
planning, sufficient information and to set requirements to the contractor in the form of legal 
framework for procurement and restrictions which should be register in the AF part (General 
Regulations), the effect of disturbances will successfully being reduced. The key to a 
successful reconstruction project with minimal disturbances to residents is primarily depended 
on the property owner's ambition, empathy and commitment to their tenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Förord 
 
Detta examensarbete är en del av utbildningen Byggingenjörsprogrammet med inriktningen 
produktion och projektledning vid sektionen för ekonomi och teknik på högskolan i Halmstad. 
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng varav detta examensarbete är på 15 
högskolepoäng. 
 
Jag vill tacka tekniska chefen och ombudsmannen på Karlskronahem samt arbetsledarna och 
hantverkarna från PEAB i Karlskrona som har med sina kunskaper och erfarenheter hjälpt 
mig i detta examensarbete. Ett stort tack till hyresgästerna på Hallengrensvägen 4 i Nättraby 
som ställde upp på intervjuer. 
 
Jag vill även rikta ett sort tack till min handledare Margaretha Borgström Universitetslektor i 
Byggfysik, som med sina värdefulla vägledningar har stöttat och hjälpt mig under arbetets 
gång. 
 
Jag hoppas att alla läsare skall finna denna rapport intressant och givande. 
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Sammanfattning 
 
Mellan åren 1950-75 var byggandet av flerbostadshus omfattande. Ett  växande 
renoveringsbehov är en konsekvens av det snabba byggandet under dessa år. Den tekniska 
livslängden för olika delar av byggnaderna närmar sig slutet och behovet av ombyggnad är 
stort. Ett av Sveriges nationella miljömål är att minska energianvändningen i byggnader. För 
detta krävs radikala åtgärder som att genomföra energieffektivisering i det befintliga biståndet 
inte minst i det bestånd som nu står inför renovering. De flesta av de lägenheterna som är i 
behov av renovering är uthyrda och bosatta. Oavsett vilka typer av åtgärder man finner bäst 
lämpligt i ett ombyggnadsprojekt medför det olika typer av störningar som påverkar de 
boende. De väsentliga störningarna som upplevs som mest störande av hyresgästerna är 
damm, buller och svårframkomlighet. Tillfällig el, vatten och ventilationsavbrott är andra 
typer av störningar som oftast uppkommer vid ett ombyggnadsprojekt. I det här 
examensarbetet har de flesta störningarna identifierats samt vissa metoder för att på bästa 
möjliga sätt minimera dessa. Ett ombyggnadsprojekt i Karlskrona besöktes där medverkande 
aktörer som fastighetsägare, entreprenör, yrkesarbetare och hyresgäster intervjuades. Det är då 
viktigt att både som fastighetsägare och entreprenör se till att minimera störningarna så 
mycket så möjligt. Det går självklart inte att eliminera vissa störningar men genom god 
planering, tillräckliga information och att ställa krav till entreprenören i form av regelverk vid 
upphandlingen och restriktioner som förs in i AF-delen kan effekten av störningarna 
minimeras. Nyckeln till ett lyckat ombyggnadsprojekt med minsta möjliga störningar för de 
boende ligger främst hos fastighetsägarens ambition, empati och engagemang till sina 
hyresgäster. 
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INLEDNING  
 
1.1 Bakgrund 
Till skillnad från ett nybyggnadsprojekt som består av olika aktörer som på något sätt är insatt 
i arbetet och känner till branschen och arbetsmiljön, finns det oftast i ett ombyggnadsprojekt 
ytterligare aktörer det vill säga hyresgäster som har en betydande roll. Oavsett vilken typ av 
ombyggnadsprojekt som görs, medför det mer eller mindre vissa störningar som negativt 
påverkar hyresgästerna och även de närliggande byggnaderna och pågående verksamheter. 
Därför är det viktigt att på rätt sätt och i god tid som byggherre/fastighetsägare planera och 
informera alla inblandade. 
 
Enligt Hyreslagen kap 12 är byggherren skyldig att informera och få hyresgästernas 
godkännande för de planerade åtgärderna, såvida dessa inte endast avser uppfyllande av lägsta 
godtagbara standard. Denna lag visar bland annat vikten av kommunikation mellan 
fastighetsägaren och hyresgästen och att det är viktig att informera i god tid om de åtgärder 
som ska utföras. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera de väsentliga störningarna som påverkar 
kvarboende vid ett ombyggnadsprojekt, att redogöra för vilka möjligheter som finns för att 
minimera dessa störningar och vidare att beskriva vilka kommunikationsmedel som fungerar 
för ett bra samverkan mellan fastighetsägaren och entreprenören samt mellan hyresgästerna 
och entreprenören. 
 
1.3 Metod 
För att få tillgång till den information och kunskap som behövdes för att utföra arbetet, 
användes litteratur såsom tidsskrifter, pålitliga elektroniska källor, rapporter och artiklar. 
Personliga intervjuer gjordes med olika inblandade aktörer i ett ombyggnadsprojekt i 
Karlskrona.  
 
1.4 Avgränsningar 
Med hänsyn till examensarbetets syfte behandlas endast frågor rörande hyresgästernas 
upplevelse under en ombyggnad och dess störningar. Med hyresgästerna i fokus    ska även 
kommunikationsförhållandet mellan inblandade aktörer behandlas. 
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2. OMBYGGNAD/ÄNDRING 
 
2.1 Allmänt 
I det här kapitlet beskrivs olika begrepp som syftar på arbete som förändrar och kompletterar  
både verksamheten och effektiviseringen av drift och underhåll i byggnaden. Dessa begrepp 
är ombyggnad, renovering, tillbyggnad, annan ändring, underhåll, fastighetsdrift och 
fastighetsskötsel.  
 
2.2 Begreppet ombyggnad 
År 1995 ändrades begreppet ombyggnad till ändring av byggnad som juridiskt begrepp i PBL 
som är Plan och bygglagen. Dock används den fortfarande vid samma namn inom hyres- och 
skattelagstiftningen. Ombyggnad/ändring av byggnad innebär en förändringshandling som 
sker i byggnadskonstruktionen, funktionen eller utseendet1. 
 
Enligt Jordabalken har en fastighetsägare alltid rätt att underhålla sina fastigheter, därmed är 
han skyldig att se till att lägenheterna håller en lägsta godtagbara standarden. Den lägsta 
godtagbara standarden för bostadslägenheter bedöms om de har kontinuerliga uppvärmningar 
och tillgångar till varm och kall vatten, avlopp för spillvatten, badrum med toalett, tvättställ 
och badkar/dusch, elektrisk ström, spis, kylskåp, diskvask, förvaringsutrymmen och 
avställningsytor för matlagning. Utöver detta krävs det även att det finns utrymmen för förråd 
och hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd och att huset inte har brister 
gällande hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden. För sådana åtgärder krävs 
hyresgästernas godkännande. Däremot finns det andra typer av ändringar där fastighetsägaren 
inte behöver hyresgästernas godkännande. Exempel på sådana åtgärder är stambyte, 
omputsning av fasader, förbättring av ventilation och ommålning2. 
 
En förändring i byggnaden ska ske med hänsyn till bygglagstiftningens krav. I grunden är 
kraven vid ombyggnad samma som vid nybyggnad. Det som skiljer dessa åt är den hänsyn 
som ska tas till ändringens omfattning och byggnadens bakgrund och egenskap när det gäller 
ombyggnad. I en byggnadsförändring ska ett antal tekniska krav som finns i 
bygglagstiftningen fullgöras. Krav gällande varsamhet ställs eftersom byggnadens värden ska 
bevaras. Det är värden som är byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga. Ingen förändring får ske om byggnaden har ett särskild värde. 
Varsamhetskraven finner man i 3 kap. 10 – 12 § i plan och bygglagen, PBL. Nytillkommande 
byggnadsdelars bärförmåga, beständighet och stadga ska uppfylla Boverkets krav och 
konstruktionsregler, BKR. Exempel på sådana delar kan vara ett nytt mellanbjälklag eller en 
ny inglasad balkong3. 
 
En förändring i en byggnadsdel innebär ibland åtgärder för en annan byggnadsdel och därmed 
kan följdkrav ställas så att dessa byggnadsdelar också uppfyller de tekniska 
egenskapskraven4. För byggnadsdelar som indirekt berörs av en förändring kan följdkrav 
ställas om byggnadens brukstid har fått en betydande förlängning5. Anledningarna som gör att 
det är oundvikligt att genomföra en ombyggnad kan vara flera och varierande. Byggnadens 
ålder, funktion, slitage, standardhöjning, modernisering, handikappsanpassning och 

                                                           
1
 Nordstrand, 2000 

2
 Renoveringshandboken, 2009 

3
 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Andra-utan-att-bygga-till/ 

4 BÄR 1996:4 ändrad genom 2006:1 
5 Nordstrand, 2000 
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tillgänglighet är exempel på detta. Hus som byggdes i en annan tid och med andra krav ska 
anpassas till dagens krav och behov6. 
 
2.3  Boverkets ändringsråd (BÄR) 
Allmänna råd om ändring är en sammanställning av rekommendationer som har skapats av 
Boverket. Det finns inga utgivna föreskrifter för ändringar av byggnader. Allmänna råden 
behöver inte nödvändigtvis följas men för att försäkra om att myndigheternas ställda krav 
uppfylls är det välbetänkt att följa råden7. 
 
2.4 Renovering 
Begreppet renovering innebär att återuppbygga en byggnad eller byggnadsdel som motsvarar 
nyskick. Vanligtvis delas renovering i tre huvudkategorier. Genomgripande renoveringar som 
inkluderar stora ingrepp i byggnaden, vilket medför en provisorisk utflyttning för hyresgästen. 
Till den andra kategorin tillhör renovering av kök, badrum och stammar som innebär ganska 
stora ingrepp under en begränsad tid. Sista kategorin innebär enstaka underhållsåtgärder som 
kan vara byte av fönster, fasadåtgärder och renovering av balkonger. Efter den avslutade 
genomgripande renoveringen erhåller fastigheten nybyggnadsstandard. Lägenheterna bedöms 
som likvärdiga med nyproducerade objekt både finansiellt och ur uthyrningssynpunkt. 
Renovering av badrum, kök och stammar är de vanligaste renoveringsåtgärderna. På tätskikt 
och ledningar finns det en teknisk livslängd som ligger mellan 35-50 år och på grund av detta 
kommer denna typ av förändring att kraftigt öka under de närmaste åren.8 
 
2.5 Tillbyggnad 
Åtgärder som medför en utvidgning av volymen hos en byggnad oavsett riktning är 
tillbyggnad. Exempelvis kan det vara påbyggnader, utgrävning för källare och inglasning av 
balkonger9. När en byggnad är planerad att byggas ska tillbyggnaden uppfylla de krav som 
finns i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR)10. 
 
2.6 Annan ändring 
Annan ändring inriktar sig på yttre eller inre ingripande. Detta innebär ändring av till exempel 
planlösning, fasad, konstruktion, installationer eller byte av inredning och material11. 
 
2.7 Fastighetsdrift 
Fastighetsdrift syftar på att löpande sköta och bevara funktionerna i ett byggobjekt, så att 
miljön i den inre omgivningen är välmående vilket leder till en gynnsam fastighetsvistelse. 
Drift omfattar värme, kyla, vatten, el, tillsyn av småfel, avfallshantering samt allmän 
fasighetsskötsel som justering, smörjning eller rengöring. Till drift räknas också redovisning 
av statistik som visar värme, - el- och vattenförbrukningen12. Den ansvarige organisationen 
för daglig drift och underhåll av fastigheten genomför de mindre renoveringarna. 
Fastighetsdrift kan exempelvis vara olika reparationer av tillfälliga funktionsfel på hissar, 
fönster och toaletter samt den yttre skötseln som sandning, snöröjning och renhållning. Hit 

                                                           
6
 Sax, 1979 

7 Nordstrand, 2000  
8
 Professionell renovering i SABO-företagen, Boverket 2009 

9
 BÄR 1996:4 ändrad genom 2006:1 

10 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Vad-galler-vid-tillbyggnad/ [2 maj 2010] 
11

 BÄR 1996:4 ändrad genom 2006:1 
12

 Nordstrand, 2000 
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inkluderas även skötsel och drift av anläggningar för värme, el, vatten, transport och 
ventilation13. 
 
2.8 Fastighetsskötsel 
Markskötsel är ett exempel på fastighetsskötsel vilket innefattar den utvändiga skötseln som 
renhållning och snöröjning på ytor som är hårdgjorda. Andra underhållssysslor är städning av 
gemensamma utrymmen, skötande av gräsmattor, buskar och eventuella planteringar. 
Städning av gemensamma utrymmen är städning av trapphus och tvättstugor. Mindre 
reparationer förekommer både ut- och invändigt som reparation av staket och lektillbehör 
eller när det gäller det invändiga mindre reparationer av utrustningar14. 
 
2.9 Underhåll 
I allmänhet avser underhåll insatser för att bevara värdet, funktionen och skicket av en 
byggnad. Enligt Plan och bygglagen är fastighetsägaren skyldig att bevara byggnadens 
tillstånd i gott skick med hjälp av passande underhåll. En annan skyldighet som 
fastighetsägaren har är att bevara de tekniska egenskaperna enligt BVL som är 
Byggnadsverkslagen. Det finns två olika typer av underhåll, den ena är avhjälpande underhåll 
(AU) som finns tillgängligt i fall ett fel eller en skada sker och den andra är förebyggande 
underhåll (FU) som är handlingar för att hindra att skador sker. Förebyggande underhåll delas 
vanligtvis upp i såväl långtidsplanerat (LPU) som är åtgärder som används med minst två års 
tidsmellanrum och som driftnära som är periodiskt upprepande åtgärder. Tillståndet av det 
aktuella underhållsföremålet är avgörande och det är därför viktigt att göra en bedömning för 
att veta den lämpliga åtgärdstiden. Exempel på långtidsplanerade åtgärder är tapetseringar 
och/eller målningar och exempel på driftnära åtgärder är filter eller fläktremsbyte och 
tätningar. I figuren nedan visas sambanden mellan de olika beskrivna begreppen15. 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Sambandet mellan de olika begreppen inom underhåll16 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
13

 Byggnadsstyrelsens handböcker 1990-08 
14

 Nordstrand, 2000 
15

 Nordstrand, 2000 
16

 Nordstrand, 2000 
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2.10  Ombyggnadsstatistik 
Sverige ska fram till år 2020 uppnå 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat. Målen är 
en beskrivning på Sveriges kvalitet och tillstånd inom miljön. Ett av dessa mål handlar om en 
god bebyggd miljö vilket siktar sig på att minska energianvändningen med 20 procent till år 
2020 och 50 procent till år 2050. För att möjliggöra arbetet inom bebyggelsesektorn behövs 
ett genomförande av grundliga åtgärder för energieffektivisering i det beståndsdel som nu står 
inför renovering17.  
 
I Sverige är antalet lägenheter 4.5 miljoner och av dessa finns 2.45 miljoner i flerbostadshus18. 
Under 1950-talet fram till 1975 byggdes 1.3 miljoner bostäder i flerbostadshus och mer än 
hälften av dessa är mogna för renoveringar. För vissa hus är slutet på den tekniska livslängden 
nära. En sannolik planering vore att öka renoveringstakten från cirka 25000 lägenheter till 
cirka 65000 lägenheter per år, enligt Boverket19. 
 
År 2008 blev nettotillskottet på 2 190 lägenheter i ombyggnader av flerbostadshus som var 
färdigställda. Det innebär en minskning med 50 procent i förhållande till år 2007 då 
nettotillskottet var 4 357 lägenheter. Dessa tillskott framkom genom flera olika alternativ. 
Bland annat var det att lokaler byggdes om till bostadslägenheter (1 793 st.), genom 
vindinredningar som resulterade till 279 bostadslägenheter, avskiljning av lägenheter (63 st.) 
och genom tillbyggnad och/eller påbyggnad som gav 79 lägenheter20. 

 

 
 

Figur 2. Nettotillskott av lägenheter genom ombyggnad i hela riket21 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75 
18

 Bostad och Byggnadsstatistik årsbok 2010 
19

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75 
20

 Bostad och Byggnadsstatistik årsbok 2010 
21

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____29299.aspx  [4 maj 2010] 



6 

 

3. OMBYGGNADSPROCESSEN 
 
3.1 Skillnaden mellan ombyggnad och nybyggnad 
Precis som i nybyggnadsprojekt innehåller ett ändringsprojekt samma skeden eller aktiviteter: 
Förstudie, program, projektering, upphandling och produktion. Dock kan innehållet i varje 
skede urskilja sig i vissa avseenden från nybyggnad. Det skiljer sig inte så mycket åt när det 
gäller olika medverkande aktörer där fastighetsägaren har rollen som byggherre och övriga 
medverkande är projektledare, projektörer, entreprenörer, leverantörer och inte minst 
kvarboende hyresgäster som utgör en viktig målgrupp. När det gäller lagstiftning och 
bestämmelser så gäller det samma som i nybyggnad men med vissa överensstämmelser.  
 
Den stora skillnaden är att i ett ombyggnadsprojekt finns det redan en byggnad som 
utgångspunkt för det kommande projektarbetet. Till skillnad mot nybyggnad finns det brist på 
kännedom om alla förutsättningar före start, dessa kan vara dolda fel som kan medföra att 
beslut om tekniska lösningar och metoder inte kan utföras förrän byggskedets start.  Därmed 
kan entreprenadavtalets innehåll samt projekteringsarbetet påverkas22. 
 
Varje byggprojekt har ett antal krav inom olika områden att uppnå, därför är det viktigt att 
rutinmässigt inte överföra kravnivåer från nybyggnadsdelen till ombyggnadsdelen. I 
bygghandlingar ska det klart och tydligt redogöras för fördelningen mellan en nybyggnad och 
en ombyggnad. I handlingarna ska det ytterligare framgå målsättning, krav, föreskrifter och 
hänvisningar för båda olika byggobjekten. 
 
Vid ombyggnad finns det en befintlig byggnad som utgångspunkt och till skillnad från 
nybyggnad kan gränserna mellan projekterings olika skeden vara mindre exakta. Det kan 
finnas dolda byggnadsdelar och dolda fel, därför kan en bra metod för bästa lösning vara 
rivning och friläggning av den aktuella byggnadsdelen23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Nordstrand, 2000 
23

 Byggnadsstyrelsens handböcker 1990-08 
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3.2 Beskrivning av ombyggnadsprocessen 
Byggherren måste göra eller låta göra en förstudie för att få godkännande av myndigheterna 
på de planerade ändringarna och om de är genomförbara ur tekniskt synpunkt. Ett annat syfte 
med förstudie är att se om projektet är ekonomiskt lönsamt. Redan nu bör man också försöka 
få tag i ritningar, beskrivningar och andra dokument om den aktuella fastigheten. 
Byggnadsnämnden bör ge information om möjlighet till bygglov och även om det kommer att 
ställas krav på rivningslov. En besiktning av byggnaden bör utföras samt val av 
entreprenadform måste utses. 
 
Nästa skede som kallas för program är ett resultat av olika utredningar. Här utses vilka 
åtgärderna är som ändringsarbetet omfattar. Här görs även en mer detaljerande och 
grundligare undersökning av fastigheten och medverkande som arkitekt och konsulter bör 
delta i detta skede eftersom viktiga beslut om byggnadskonstruktionerna och tekniska 
installationer måste fattas. Resultatet av konsulternas arbete blir förslag till åtgärder som är 
tekniskt utvecklade som i sin tur sammanställs till ett åtgärdsprogram. Med åtgärdsprogram 
och eventuell planlösning (vid vissa projekt fastställs även en ny planlösning) som underlag 
kan man göra nödvändiga kalkyler och en huvudtidplan. 
 
Bygghandlingar är ritningar och beskrivningar som är resultatet av projekteringen. Den 
ursprungliga och den nya utformningen visas i ritningarna. Ibland behöver man gestalta 
särskilda beskrivningar för vissa arbeten inom rivning, demontering och sanering. 
 
Det finns olika former av entreprenader och de vanligaste entreprenadformerna som 
förekommer vid ombyggnad är general- och delad entreprenad, total- och CM-entreprenad. 
Oftast väljer man totalentreprenad medan delad entreprenad väljs till små projekt. 
Upphandlingen som sker mellan två parter definieras genom ett avtal. I ett avtal finns ett 
anbud och ett antagande svar. Om parterna har kommit överens om ett fast pris måste man 
kunna redovisa utförande och mängder för att entreprenörerna ska kunna göra anbudskalkyler. 
 
Entreprenören gör även en egen besiktning innan anbudskalkylen och detta görs för att 
minimera svårigheterna vid val av transport- och arbetsmetoder. En faktor som är viktig och 
avgörande för produktionskostnaderna är om boende ska bo kvar eller om någon verksamhet 
ska pågå under ombyggnadstiden. I så fall måste varje moment av arbetet studeras i detaljer 
och tidplaneras noga24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Nordstrand, 2000 
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3.3 Inblandade parter 
Boende är en del av ett ombyggnadsprojekt och att arbeta i deras lägenheter ställer krav på 
såväl hyresgästen som på arbetsledningen och den enskilde hantverkaren. Boende ska 
informeras av fastighetsägaren tidigt i processen att renovering planeras. Informationsmöten 
bör ordnas innan byggstart för att både höra hyresgästernas synpunkter och att dela ut 
detaljerad information om projektet. Om ombyggnad ska ske i ett visst område eller fastighet 
och detaljstudier ska genomföras i ett antal lägenheter, så borde endast den informationen 
utges till hyresgästerna. Under projektets gång är det viktigt med uppföljningar av hur boende 
har det medan arbetet pågår. När det gäller större renoveringar som innebär att arbetare från 
olika yrkesgrupper kommer att arbeta i hyresgästernas hem eller lokal är det viktigt att dessa 
idéer förtydligas och informeras i ett tidigt skede. Det är också viktigt att förklara för 
hyresgästerna varför det är nödvändigt med en renovering och hur resultatet kommer att bli25. 
 
Det är byggherren som ska säkerställa att allt arbete genomförs enligt bestämmelserna i PBL, 
BVL och BVF. Vid renovering är det byggherren som är den ansvarige och oftast är det 
fastighetsägaren som är byggherre. Vid brist på erfarenhet eller kompetensbrist hos 
byggherren anlitas en lämplig konsult. Konsulten brukar ha rollen som projektledare och har 
som mål att utforma kraven från byggherren i ett handlingsschema som är noga övertänkt.  
 
Projektledaren ska i normalt fall vara obunden till entreprenörer och eventuella leverantörer. I 
vissa fall kan ett avtal som kallas partneringkontrakt bindas och det är sambandet 
slutkund/entreprenör utan mellanhand, där projektledaren är bunden till entreprenören.  
Kompetens och erfarenhet hos yrkeshantverkare har stor betydelse på ombyggnadsarbetets 
kvalitet. Ett lyckat renoveringsresultat kan erhållas om förfrågningsunderlaget, planeringen 
och projekteringen har haft en bra grund. 
 
Byggnadsnämnden ska se till att byggreglerna följs för samhällets tillsyn. Nämnden 
förtydligar dessa regler och kontrollerar att de följs upp. Det är Byggnadsnämndens rätt att 
ingripa vid begäran eller behov. 
 
De medverkande yrkesgrupperna består av byggnadsarbetare, VVS-montörer, elektriker, 
mattläggare, plastsättare och målare. Oftast krävs det insatser från specialister till 
arbetsuppgifter som håltagningar, miljöinventering, asbestsanering och rensning av 
ventilationskanaler. Eftersom de olika yrkesgrupperna är beroende av varandra, krävs det 
kompetens och skicklighet av den som ska ordna koordineringsarbetet.  Lika viktigt är 
underlaget för entreprenören som är i form av ritningar och beskrivningar26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Professionell renovering i SABO-företagen, Boverket 2009 
26

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, 2009 
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4. STÖRNINGAR 
 
4.1  Allmänt 
Vid olika arbetsmoment uppkommer störningar som mer eller mindre påverkar kvarboende. 
Damm och rök, buller, svårframkomlighet och olyckrisker. Även andra typer av störningar 
som tillfälliga vatten, el, ventilationsavbrott med mera är exempel på de störningar som 
behandlats i detta avsnitt. 
 
4.2 Damm och rök 
Dammproblem uppstår i första hand i samband med arbetsmetoder som rivning och 
håltagning. Efter rivningar kan det fortfarande finnas olycksrisker om rivningsmassorna ligger 
kvar eller om oövertäckta hål finns kvar.  
 
Damm är en av de vanligaste störningarna som uppstår under de flesta rivningsarbeten. Även 
rök kan uppstå om man utför arbeten som svetsning och skärbränning. Mängden och 
sammansättningen av materialen förklarar graden av obehag och farligheten. Olika typer av 
damm är kvartshaltig damm som förekommer vid rivningar i material som betong och tegel 
och även vid blästringsarbete samt i viss mån vid rivning av puts och gammal murbruk. 
 
Vid rivning av asbestcementplattor finns det föreliggande risk för Asbesthaltigt damm och det 
förekommer i vissa golvbeläggningar, brand- och bullerisolering av ventilationstrummor och 
stålbalkar, isolerade värmeledningsrör, i panncentraler och liknande. 
 
Trädamm är vanligt vid slipning av trägolv och inert damm uppstår vid bearbetning med 
mineraliskt material som marmor, gips och dolomit. 
 
Vid all isolering med mineralull och även vid användning av glasfiberväv förekommer 
mineralullsdamm27. 
 
4.3 Buller 
Störande buller omfattar både påverkan som är av psykologisk och fysiologisk karaktär. 
Inverkan av det psykologiska är först och främst beroende på hur bullret upplevs av 
människor. Buller som uppfattas som störande och stressande kan leda till fysiologiska 
konsekvenser som ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner.  
 
Det finns även en samverkan mellan de psykologiska och fysiologiska effekterna som kan 
uppstå. Människor är olika när det gäller graden av känslighet för buller och därför är det 
viktigt att varje individs behov tas till hänsyn. Buller som är okontrollbara och oförutsagda är 
oftast mer störande och stressande28. 
 
Kombinationen av damm och buller orsakad av olika arbetsmoment är den mest störande vid 
ett ombyggnadsprojekt som upplevs av kvarboende. Arbetsmetoder som bilning och arbete 
med motordrivna handverktyg orsakar höga nivåer av buller.  
 
Att i första hand kunna dämpa bullret vid källan kan vara en fördel och andra sidan kan det 
vara svårt att undvika buller då bilspettet träffar det material som ska rivas. Alternativ som 
skärborrning istället för bilning kan i vissa fall utge mindre buller.  

                                                           
27 Mikaelsson, 1978 
28 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005 
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4.4 Svårframkomlighet och olyckrisker 
Svårframkomlighet och olyckrisker är också bland de faktorer som berör kvarboende på ett 
negativt sätt. Trappor och de vägar som förbinder olika platser med varandra och som 
används dagligen av hyresgäster som tvättstuga, förråd och soprum är exempel på detta. 
Under projekteringen används ofta olika eldrivna maskiner och redskap med kablar. 
Dessutom kan byggmaterial och kvarvarande rivningsmaterial och liggande föremål på olika 
vägar inom och utanför byggnaden orsaka olyckor och svårframkomlighet. Ibland är det 
oundvikligt att spärra vissa vägar på grund av utföring av vissa arbetsmoment och risk för 
fallande föremål. Detta i sin tur leder till att hyresgästen måste välja en annan väg än den 
vanliga. 
 

4.5 Andra störningar 
Förutom de tidigare nämnda störningarna, beroende på ombyggnadens omfattning 
uppkommer dessutom andra typer av störningar. Exempel på sådana störningar är tillfälliga 
elavbrott, stängning av ventilationer och vattenledningar, VVS-arbeten, ventilation och 
elektriska installationer. Det är ytterst viktigt att informera hyresgästerna i god tid och vidta 
åtgärder för att minimera störningarna. Det är också viktigt att sådana arbetsmoment görs på 
ett snabbt och smidigt sätt så att utföringstiden förkortas då hyresgästen måste kunna ha 
tillgång till toaletten, duschen och köket29. Genom god planering, kontinuerlig kontroll och 
städning av de vägar som används dagligen av hyresgästerna, kan störningarna minimeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Mikaelsson, 1978 
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5. HYRESGÄSTER OCH OMBYGGNAD 
 
5.1   Flytta eller bo kvar? 
På grund av de omfattande ingreppen är en tillfällig evakuering lämplig medan arbetet pågår. 
Enstaka underhållsåtgärder behöver inte vara större ingrepp i lägenheterna, dock kan det 
ibland upplevas som störande för hyresgästen. Den vanligaste befintliga ombyggnadsåtgärden 
är renovering av kök, badrum och stammar som medför komplikationer för hyresgästen 
gällande matlagning och skötsel av personlig hygien. Därför gäller det att planera 
ombyggnadsarbetet med omsorg och hänsyn till boende. Kommunikationen mellan alla 
involverade aktörer har också en betydande roll. Ombyggnadens omfattning, att hitta 
alternativt boende för hyresgästerna, ekonomin och hyresgästernas intresse att bo kvar i 
samma lägenhet begränsar en total evakuering.30. 
 
Åtgärder inom underhåll och ombyggnad innebär givetvis en olägenhet för boende. När det 
gäller riktigt gamla byggnader där ett omfattande ingrepp är nödvändig är evakuering 
ofrånkomligt. En evakuering av byggnaden innebär hyresförluster för fastighetsägaren. För 
hyresgästerna innebär en ombyggnad som ökar tillgänglighet och standard   att det gamla 
huset blir mer attraktivt vilket leder till ett ökat intresse att kunna behålla lägenheten.  
 
Geografisk handlar det om att förflytta kvarboende i statsdelen eller i samma bostadsområde. 
Tidsmässigt omfattar det att bo kvar under hela ombyggnadstiden, med ett kortare uppehåll 
eller att flytta ut under ombyggnadstiden för att sedan flytta tillbaka. Kvarboende kan känna 
tryggheten då de inte behöver lämna miljön som de är vana vid. 
 
Som tidigare nämndes medför en ombyggnad stora störningar och missförhållande på 
kvarboende.  För att kunna minimera dessa störningar eller effekter av störningar på 
hyresgästerna krävs ett gott samspel mellan alla involverade. Det kan vara beträffande 
tekniska åtgärder för att åstadkomma en godkännbar standardnivå och bra kommunikation. 
 
Man kan säga att boende är en del av ombyggnadsprojektet, därför är samspelet viktigt och 
måste fungera både före och under ombyggnaden. För att uppnå ett fungerande samspel kan 
det vara bra att tänka på frågor som rör sig om de kritiska arbetsmomenten eller hur kan 
teknik och byggprocess anpassas till hyresgästernas hänsyn och hur upplever dem en sådan 
ombyggnad31.  
  
5.2 Hyresgäster i en ombyggnad  
Beroende på ombyggnadens omfattning uppkommer olika åtgärder som innehåller 
arbetsmoment med olika störningsgrad som påverkar både arbetsmiljön för de som utför 
arbetet och boende som bor kvar i byggnaden under ombyggnaden. Som yrkesarbetare har 
man en ganska klar bild av innebörden gällande olika arbetsmoment och dess påverkan på 
människor. Däremot för de som bor kvar under ombyggnadsprojektet är detta helt nytt. Det är 
därför viktigt att som yrkesarbetare ta hänsyn till hyresgästerna då de inte känner till olika 
arbetsmomenten   lika mycket som yrkesarbetarna gör. 
 
Hyresgästen kan betrakta ingreppen i sin lägenhet som en störning av hemfriden eller som ett 
intrång i den personliga integriteten. Det innebär dessutom direkta olägenheter som till 
exempel flyttande av möbler, extra städning, buller och damm. 

                                                           
30

 Professionell renovering i SABO-företag, Boverket 2009 
31

 Hanson, 1985 
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Att skapa en god psykisk och social arbetsmiljö är gynnsamma både för yrkesarbetare som 
utför arbetet och hyresgästerna som bor kvar. Störningar och konflikter mellan arbetarna och 
hyresgästerna bör uteslutas. I en undersökning om arbetsmiljön vid ombyggnad gav intervjun 
med arbetarna resultatet psykiska belastningar och orsaken var konflikter med kvarboende. 
Därför är det viktigt att hyresgästerna i ett tidigt skede informeras om ombyggnadsplanerna 
och eventuella evakueringsåtgärder. För att underlätta arbetet och undvika irritation bör 
kvarboende i god tid i förväg meddelas om ingripande i deras lägenheter32.  
 
5.3 Informationsbetydelse 
En ombyggnad innebär alltid en större eller mindre förändring och brist på information om 
denna förändring orsakar osäkerhet för kvarboende33. Därför är det betydelsefullt att redan 
från start ta reda på vilka informationsbehov som finns och att planera hur dessa behov skall 
uppfyllas. Andra viktiga frågor att ha i tankarna är: Vilka som ska informeras? Vad ska 
informationen innehålla? När behöver de veta det? Och Hur ska de få informationen? En 
givande metod är att införa vem, vad, när och hur checklistor.34 
 
Det är viktigt att rätt information förmedlas ut till rätt person . Människors olika behov av 
information ska tas hänsyn till. En undersökning bör göras för att känna till vad hyresgäster 
vill veta och vad de behöver veta samt vilka förväntningar som finns och vilka erfarenheter 
människor har. Undersökningen bör göras innan ombyggnadens start för att beskriva behoven. 
Ibland är behoven lika många som människorna och en metod som underlättar arbetet är att 
kategorisera människorna och skapa målgrupper. Gruppens behov tas reda på och information 
som är anpassad ges ut35 
 
5.4 Tvåvägskommunikation 
I en kommunikationsprocess finns en sändare som sänder information med hjälp av ett 
kommunikationsmedel till en mottagare36. Peder Hård af Segerstad analyserar människan som 
informationsbehandlare och nämner att sändandet av information är lika viktigt som 
mottagandet. Han menar att kommunikationshandlingen är avslutad då mottagaren har fått 
och förstått innebörden av informationen37. 
 
Uppfattningen och reaktionen av budskapet i informationen till mottagaren beror på hur 
budskapet har utformats från början. Om budskapet har nått fram och noterats av mottagaren 
ska den följas upp med feedback. Här klargörs att budskapets mening har uppfattats av 
mottagaren och därmed kan eventuella missförstånd korrigeras. För att få en lyckad tolkning 
av feedback behövs tvåvägskommunikation, det vill säga informationsöverföring från sändare 
till mottagare och respons tillbaka till sändaren38. 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Mikaelsson, 1978 
33 Polesie och Johansson, 1992 
34 Ander och Karlsson, 1989 
35

 Holm, 2000 
36Palm och Windahl, 1989 
37

 Hård af Segerstad, 2002 
38

 Ander och Karlsson, 1989 
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5.5 Kommunikationskanaler 
Skriftliga, elektroniska och muntliga är tre olika typer av kommunikationskanaler. I det 
skriftliga används medel som brev, nyhetsbrev, tidningar, affischer och broschyrer.  Risken 
för misstolkning är minimal eftersom läsaren kan läsa texten flera gånger om det skulle 
behövas. När det gäller elektroniska kanaler används redskap som telefon, tv och internet. 
Med elektroniska metoder kan information vidaresändas och levereras till flera samtidigt. 
Muntliga kanaler sker via möten, konferenser och utbildningar som kan vara planerade eller 
informella konversationer. För en lyckad och funktionell kommunikation kan det vara 
lämpligt att sammanställa olika typer av kommunikationskanaler med varandra39. 
 
5.6 Information vid ombyggnad 
Vanliga frågor från hyresgästerna brukar handla om evakuering, hyreshöjningar, ersättningar, 
tider och själva ombyggnadensomfattningen. Därför är det viktigt för ett lyckat samspel att i 
tidigt processkede kunna ha tillgängliga svar på dessa frågor. Information som kan vara 
användbar för fastighetsägaren kan fås genom olika intervjuer med hyresgästerna. För en 
bättre kommunikation brukar det vara passande att bilda samrådsgrupper med de boende. 
 
Information angående planeringen av ombyggnadsprojektet ska upp till ett år innan start 
utdelas till hyresgästerna och fastighetsägaren brukar ha denna uppgift. Fastighetsägaren kan 
utge den aktuella informationen via post, e-post, hembesök och informationsmöten. Innan 
arbetet har påbörjats ska alla boende meddelas igen av antingen fastighetsägaren, 
projektledaren eller entreprenören. Informationen brukar innehålla en detaljerad tidsplan som 
redogör arbetets starttid och den beräknade tiden för projektets slut. 
 
Det är av stor betydelse att hyresgästerna förstår behovet av renoveringen och finner det 
färdigställda ombyggnaden intressant. Det händer att vissa boende inte förstår innebörden av 
ombyggnadsarbetet trots att informationen har varit bra. Därför är det viktigt att samspelet 
mellan entreprenören och fastighetsägaren fungerar bra så att de ger samma svar till 
eventuella frågor som hyresgästerna ställer. Även övriga anställda ska kunna besvara frågorna 
eller kunna hänvisa vidare till rätt person40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39

 Erikson, 1992 
40

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, 2009 
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6.  BOENDEMILJÖN VID EN OMBYGGNAD I KARLSKRONA 
 
6.1 Ett ombyggnadsprojekt i Karlskrona 
För att få en bättre och närmare förståelse av hur boende och arbetsmiljön ser ut vid ett 
ombyggnadsprojekt och hur detta kan påverka hyresgästerna samt få en bättre överblick över 
själva utförandet i praktik när det gäller planering och informationsutdelning mellan de 
involverade, har ett ombyggnadsprojekt i Karlskrona studerats. 
 
Några intervjuer gjordes med hyresgäster, yrkesarbetare, arbetsledare, Karlskronahems 
utvecklingschef och fastighetsägarens ombudsman. I intervjuerna behandlades frågor och 
funderingar angående ombyggnadsprocessen, olika störande arbetsmoment, de åtgärder som 
vidtas för att minimera effekter av sådana arbetsmoment, kommunikationskanaler mellan 
olika direkt berörda parter och hyresgästernas upplevelse av dessa störningar samt vilka roller 
och ansvar de involverade har i ett ombyggnadsprojekt. 
 
6.2  Projektets omfattning och beskrivning 
Objektet som studerades ligger på Hallengrensvägen i området Nättraby i Karlskrona.  
Ombyggnaden sker i fyra fastigheter med tre våningar var. Sammanlagt består fastigheterna  
av 35 lägenheter.  Husen är från 1960-talet och lägenheterna består av, trettioen 1:or, elva 2:or 
och elva 3:or. Gemensam tvättstuga finns i alla hus. Renoveringen påbörjades februari 2010 
vecka sju och sker etappvis med en etapptid på fyra veckor per trapphus. Ombyggnaden 
omfattas av stambyte, renovering av kök, dusch/toalett, renovering av hall samt byte av 
radiatorer med mera. I samband med renoveringen gav man möjligheten till hyresgästerna att 
kunna välja golvbeläggningar samt kakel till dusch och toalett. Badkar fick man välja och ha i 
fortsättningen eller inte (se bilaga 5). Avsikten med renoveringen var både standardhöjande 
och modernisering. 
 
Under renoveringstiden bor hyresgästerna inte kvar i sina lägenheter och detta beror på den 
genomgripande renoveringen. Karlskronahem ordande alternativboende utan ekonomisk 
kompensation för de som önskade alternativt boende. För de som ordnade boenden själva 
gällde en hyresfri månad. Karlskronahem skickade kallelse till hyresgästerna för ett 
informationsmöte långt innan byggstart (se bilaga 6). Vid mötet informerades hyresgästerna 
om renoveringsplanerna och vad som kommer att göras. Hyresgästerna fick tillfälle att säga 
sina synpunkter om projektet så att synpunkterna kunde föras in i projektet. Flera möten 
ordnades där Karlskronahem gav mer detaljerade informationer till hyresgästerna och frågor 
kring alternativt boende diskuterades (se bilaga 7). Förutom dessa informationsmöten kallade 
Karlskronahem de boende som bor i det aktuella trapphuset som stod i tur för renovering för 
en mer detaljerad information. Syftet var att reda på om det återstod några frågetecken om 
genomförandet (se bilaga 8). Vid ändring av tidplan på grund av oförutsedda fel skickades 
information till berörda hyresgäster (se bilaga 9). Hyresgästerna hölls informerade löpande 
genom byggtiden.  
 
6.3  Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att samla in relevanta data som skulle ge bättre möjligheter att 
identifiera de mest störande arbetsmomenten enligt hyresgästerna och dess påverkan på deras 
liv. Målet var även att ta reda på vilka informationskanaler som finns mellan fastighetsägaren, 
entreprenören och hyresgästerna samt fördelar och nackdelar med dessa kanaler. Även vilka 
krav fastighetsägaren ställer till entreprenören när det gäller hänsyn till boende samt 
hyresgästernas upplevelse av ombyggnadsprojektet. Ett annat syfte var att upptäcka eventuella 
brister som kan finnas när det gäller kommunikation och informationsutdelning och 
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undersöka utvecklingsmöjligheter ur de olika involverades perspektiv för att uppnå ett sätt att 
minimera störningar på boende och ge förslag till ett sätt att förstärka kommunikationen 
mellan alla berörda parter. 
 
6.4  Intervjuteknik  
Intervjutekniken som användes var öppen intervju med en viss strukturering, det vill säga en 
vanlig dialog och ansikte mot ansikte fast med en viss strukturering med utarbetade frågor i 
fast ordningsföljd med inslag av öppna svar.  Personer valdes utifrån deras roller, befattning 
och kompetens i ett ombyggnadsprojekt. Fastighetsägarens utvecklingschef och ombudsman, 
entreprenörens arbetsledare och yrkesarbetare samt ett antal hyresgäster från det aktuella 
projektet intervjuades. Personer som intervjuades fick själva välja intervjuplats och kunde 
bestämma om inspelning av samtalet fick ske eller inte.  Tiden varierade mellan 30-60 
minuter. Intervjun med fastighetsägarens utvecklingschef skedde via telefon. Intervjutiden 
blev cirka 30 minuter och inspelningen av samtalet skedde med hjälp av ett 
inspelningsprogram på datorn. 
 
6.5   Intervju med fastighetsägaren 
En intervju genomfördes med fastighetsägarens ombudsman som har lång erfarenhet av olika 
ombyggnadsprojekt och den andra intervjun genomfördes med fastighetsägarens 
(Karlskronahem) utvecklingschef. Intervjun har kategoriserats utifrån dessa punkter: 
kvarboende, entreprenadformer, de krav som fastighetsägaren ställer till entreprenören när det 
gäller hänsyn till hyresgäster, samverkan mellan fastighetsägaren och entreprenören, 
hyresgästernas inflytande vid ombyggnad och dess för och nackdelar samt 
utvecklingsmöjligheterna vid liknande framtida ombyggnadsprojekt. Nedan presenteras 
resultatet av intervjun som besvarades av fastighetsägarens utvecklingschef och ombudsman. 
För en detaljerad frågelista se bilaga nr 1. 
 
Lämplig entreprenadform vid ombyggnad 
Den entreprenadform som representanterna från fastighetsägaren tycktes vara mest effektiv är 
så kallad Styrd totalentreprenad. Denna entreprenadform fungerar som bäst eftersom de kan 
styra projektet till en viss ordning som passar bäst för dem. Andra anledningar att en Styrd 
totalentreprenad väljs är att man har fått en väldigt bra respons och väldigt bra lönsamhet, 
dessutom har det visat sig vara mest givande. Enligt utvecklingschefen spelar valet av 
entreprenadform inte så stor roll för boende då de brukar tömma hela trapphuset under den tid 
som arbetet pågår. Han menar att det förekommer sällan eller inte alls att boende bor kvar på 
grund av de stora ingreppen som genomförs i lägenheterna. Tidigare erfarenheter från 
utförande av liknande projekt är en av de viktigaste faktorerna som man tar hänsyn till vid val 
av entreprenörer. 
 
Krav till entreprenören avseende hänsyn till boende 
Fastighetsägaren brukar ställa särskilda krav på entreprenören avseende hänsyn till boende. 
De krav som ställs står med i bygghandlingarna. Exempel på sådana hänsyn är bland annat 
tider som entreprenören får borra och bila, vatten, värme och att tvättstugan måste fungera 
som vanligt och entreprenören får inte utföra arbete som medför buller på helger och tidigt på 
morgonen alltså innan 7:30 och inte heller efter 16:00. De ska även visa god hänsyn, vara 
rädd om hyresgästerna och även personer som finns i närliggande verksamheter. Dessa 
hänsyn och krav brukar skrivas i AF-delen (Administrativa föreskrifter). Entreprenören måste 
se till att ordna värmefläktar vid byte av radiatorer så att boende har så drägligt tillvaro som 
möjligt. 
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Enligt fastighetsägarens ombudsman är det AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning) 
som alltid följs och då är det AF-AMA, Hus- AMA och olika installations- AMA som gäller. 
Det går alltid att lägga in rubriker som kräver speciella åtgärder avseende hänsyn till boende 
som ett komplement till AMA. När det gäller aktiviteter som medför buller och damm står det 
i AF-delen samt i upphandlingen de hänsyn och krav som ställs till entreprenören. Vissa 
hyresgäster jobbar natt och är hemma på dagen och vissa som är äldre kan tycka att det är 
extra jobbigt men man försöker anpassa tiderna och arbetet på ett bra sätt, men det är ibland 
svårt att få arbetstiderna att anpassas till hyresgästerna. Ett sätt är att hitta annat boende till 
hyresgästen. Hyresgästerna informeras alltid om de störningar och oväsen som kan 
förekomma. Sedan föreskrivs det alltid att det ska användas så tysta metoder som möjligt. 
 
Uppföljning av överenskommelse 
Problem och klagomål från hyresgästerna diskuteras i samordningsmötet med entreprenören. I 
sådana fall om entreprenören har misskött sig måste skadestånd eller ersättning betalas ut 
eftersom denne inte har följt upp det överenskomna regelverket. Oftast är det i 
informationsmötet som man tar reda på synpunkter och frågor från hyresgästerna. Vid 
avslutningsmötet med både entreprenören och hyresgästerna har alla möjligheten att ta upp 
sina synpunkter. Enligt fastighetsägarens ombudsman är det ibland svårt med uppföljningen 
för att vissa entreprenörer inte riktig förstår vikten av denna hänsyn och dessa krav. Han 
påpekar att det är entreprenörens ansvar att uppfylla de krav och hänsyn till de boende som 
man har kommit överens om. 
 
Informationskanaler mellan fastighetsägaren och entreprenören 
Informationskanalerna som finns mellan fastighetsägaren/beställaren och entreprenören sker 
bland annat vid olika möten, muntligt och skriftligt. Fastighetsägaren deltar även i 
entreprenörens samordningsmöte och byggmöte och det är mest genom de kanalerna som 
informationsbyte sker mellan parterna. Byggmötet sker en gång per tredje vecka och 
samordningsmötet är en gång i veckan. Man har även daglig kontakt med entreprenören.  
I de fall som information skickas via mejl fås en bekräftelse tillbaka men enligt 
utvecklingschefen händer det sällan att mejl skickas utan man brukar åka till arbetsplatsen för 
att undvika missförstånd. 
 
I fall entreprenören anlitar en underentreprenör är det hans skyldighet att informera 
underentreprenören om krav som har ställts angående hänsyn till boende. Det händer sällan att 
missförstånd uppkommer mellan parterna på grund av informationsbrist men ifall 
entreprenören inte har tillräckligt med kompetens eller om entreprenörens företrädare inte har 
social kompetens  kan missförstånd också uppstå. Entreprenören brukar göra dokumentation 
eller egenkontroll om förändringar. Allt ska finnas med i slutdokumentet liksom drift och 
skötselinstruktioner. Man gör inte ett nytt underlag för varje projekt så länge som det inte är 
någonting nytt och specifikt. Erfarenheter från de gamla projekten överförs till nya projekt. 
 
Samverkan mellan fastighetsägaren och entreprenören 
Samverkan mellan fastighetsägaren och entreprenören beror starkt på både 
beställaren/fastighetsägarens engagemang och entreprenörens skicklighet. Som beställare 
måste man följa arbetet hela tiden, speciellt rörande ombyggnadsarbeten då oförutsedda 
problem kan dyka upp. Det finns skillnad mellan olika entreprenörer. I vissa fall vill 
entreprenören bara utnyttja och tjäna mer pengar på fel som hittas i till exempel handlingarna 
men det finns också entreprenörer som är smidiga och vill hellre lösa problemet än att 
förvärra en sådan situation. I slutändan handlar det om att ge och ta och finns det en bra 
fungerande samverkan så får man en bra produkt. 
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Samverkan mellan fastighetsägaren och hyresgäster 
För en lyckad samverkan och samtycke från boende gäller det att ha ett mycket bra 
projekteringsunderlag så att man inte stöter på överraskningar och kunna informera 
hyresgästerna på ett bra sätt. Att ordna möte med hyresgästerna så att de känner sig delaktiga 
och informera hyresgästerna stegvis om allt som kommer att ske. Det är viktigt att 
hyresgästerna känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka. Det gör att saker och ting 
blir lättare. Informera hyresgästerna på rätt sätt innan projektet börjar. Försöka få närmare 
kontakt med hyresgästerna och identifiera deras behov och önskemål. Ställa krav till 
entreprenören avseende hänsyn till boende. 
 
Information till hyresgästerna 
Information till hyresgästerna sker vid ett antal möte vid olika tider. Innan man börjar med 
projektet så ordnas ett informationsmöte med hyresgästerna där man informerar om de 
eventuella åtgärderna som kommer att ske. Andra mötet informerar hyresgästerna om de 
åtgärder som har funnits nödvändiga och sen får man deras synpunkter och önskemål. Sedan 
med tanke på allas synpunkter presenteras resultatet av det som man har kommit fram till. I 
slutmötet presenteras kalkylen och eventuellt hyreshöjningen. Under informationsmöten 
presenteras entreprenaden och de företag som kommer att jobba med projektet. Fem till sex 
olika möten brukar ordnas innan själva arbetet kan sättas igång. Förutom innehållet i den 
information som ges till hyresgästerna som är kalkyl och ev. hyreshöjning finns bland annat 
ritningar på hur lägenheten kommer att se ut, tid för byggstart, ett godkännande som ska 
undertecknas och ett överklagande. 
 
När det gäller att informera hyresgästerna under projekteringen vid varje tillfälle då 
oförutsedda fel kan uppkomma så är det lite komplicerad med tanke på den begränsade tiden. 
Enligt fastighetsägarens ombudsman måste man hålla sig till en tidsplan och om man ska 
meddela varje hyresgäst om varje småfel så räcker inte tiden till. Men det kan hända att man 
måste evakuera en hyresgäst under en kortare tid för ett störande arbete som man inte hade 
kunnat förutse. När det gäller bullrande arbetsmoment så är det vanligt att man meddelar 
hyresgästerna innan. Det handlar om en överenskommelse som man har genom löpande 
dialoger med hyresgäster. 
 
 
 
Hyresgästinflytande 
Enligt fastighetsägaren är det positivt att hyresgästerna kan påverka ombyggnaden för då blir 
det en hel annan inställning. Det är speciellt yngre hyresgäster som vill vara delaktiga och 
påverka och lämna synpunkter. Exempelvis i fallet Nättraby har hyresgästerna haft möjlighet 
att påverka genom att de fick välja färger på kakel och klinkers eller en viss typ av köksluckor 
och utrustning. 
 
Utvecklingsmöjligheter 
När det gäller utvecklingsmöjligheter ville fastighetsägarens ombudsman påpeka att det är 
viktigt att lägga ner mycket tid och pengar på projekteringen så att det blir så bra underlag så 
möjligt. Beställaren vill oftast inte betala mycket pengar i första skedet eller betala särskilt 
mycket för ritningar och beskrivningar och detta orsakar att mycket tid och pengar förloras i 
produktionsskedet. Vid total entreprenad har man problem då entreprenören inte vill betala 
särskilt mycket för projekteringen utan det ska vara enkla handlingar vilket gör att det blir 
dåliga relationshandlingar. Bra handlingar ska alltid vara grund till fortsatt underhåll och drift 
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av fastigheten. Det är mycket viktigt att inte slarva med projekteringsskedet. De flesta 
kostnaderna på fel i byggandet är just fel som uppstår i projekteringen och det är helt enkelt 
ett bristande underlag. Handlingar med mycket bra detaljer och tillräckliga beskrivningar gör 
att man undviker onödiga extra kostnader. 
 
6.6  Intervju med entreprenör och yrkesarbetare 
Intervjun med entreprenören och yrkesarbetare skedde i två tillfällen vid olika tider på den 
befintliga arbetsplatsen. Under första tillfället deltog två yrkesarbetare från det aktuella 
projektet som hade haft direkta kontakter med hyresgästerna och i det andra tillfället 
genomfördes en intervju med arbetsledaren för projektet. Intervjufrågorna handlade om 
anledningarna till kvarboende, problem med kvarboende, de väsentliga störningarna som 
påverkar boende, arbetsmetoder, samverkan mellan entreprenören och hyresgästerna, 
kommunikationsfrågor och förbättringsmöjligheter. Nedan presenteras resultatet av 
intervjufrågorna. En mer detaljerad frågelista finns som bilaga nr 2. 
 
Faktorer som styr evakuering och kvarboende 
Det är omfattningen av projektet som oftast styr frågan om kvarboende och evakuering. 
Ibland flyttas hyresgästerna ut tillfälligt medan deras saker är kvar i lägenheterna. I en vanlig 
stamrenovering då man byter avlopp och renoverar badrummen bor boenden kvar. En 
evakuering är smidigare ur utförandesynpunkten men det kan också ställa till problem för 
fastighetsägaren att hitta evakueringsmöjligheter samtidigt som en evakuering brukar bli 
ganska dyrt. Det innebär att man måste betala för flyttning av allt. Som entreprenör och 
yrkesarbetare ses kvarboende som ett hinder då arbetet tycks inte bli lika rationellt. Har man 
boende kvar i byggnaden måste till exempel trapphusen vara tillgängliga till boende vilket gör 
att transport av material blir svårare. Vid mer omfattande ombyggnader går det helt enkelt inte 
att ha kvarboende då det inte finns vatten och värme i byggnaden. 
 
Information till boende vid störande arbetsmoment 
Bostadsbolaget brukar informera hyresgästerna om olika möten långt i förväg och i god tid. 
Tillfällen då entreprenören ska utföra arbete som medför störningar som buller och damm, är 
det entreprenören som har ansvaret att informera hyresgästerna. Information ges till 
hyresgästerna genom informationsblad och enligt arbetsledaren brukar denna metod fungera 
ganska bra. 
 
 
Alternativa arbetsredskap och metoder som kan minimera störningar 
De maskiner som används brukar vara moderna. Det handlar också om arbetsmiljö och 
påverkan av dessa störningar på yrkesarbetarna. Man strävar efter att hitta metoder och 
använda sig av maskiner som minimera effekten av störningar både på hyresgäster och 
hantverkare. Exempelvis när det gäller bullrande arbetsmoment, använder man sig av 
bullerdämpande maskiner men man kan inte eliminera bort det buller som skapas mellan 
bilningsmaskin och materialet. 
 
Vid val av arbetsmetoder är det oftast en avvägning mellan kvalitet av produkten och 
påverkan på hyresgäster. I de fall som hyresgästerna flyttas ut har man större möjligheter att 
använda olika metoder utan att behöva tänka på störningarna som uppkommer.  Men i vissa 
fall med kvarboende begränsas denna möjlighet och man måste försöka använda sig av 
metoder som medför mindre störningar.  En metod är att inte riva en hel vägg utan behålla lite 
av den gamla och bygga ut den. Det blir då frågan om avvägningen mellan kvalitet och 
påverkan som uppkommer hela tiden. När det gäller att utföra vissa arbetsmoment utanför 
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byggnaden för att minimera störningar finns det bara vissa saker som är möjliga att utföra som 
förtillverkning utanför byggnaden. Sågning  görs oftast på utsidan eftersom det dammar ner 
för mycket. 
 
Informationskanaler mellan entreprenören och fastighetsägaren 
Det är genom olika möten som största delen av kommunikationen som råder mellan parterna 
sker. Man har samordningsmöte en gång i veckan där entreprenörens representant 
tillsammans med fastighetsägaren går igenom produktion och tidsplan samt boendefrågor. Det 
skickas mycket mejl mellan parterna och det som finns i byggmötesprotokollet har en juridisk 
status. Det sker också mycket telefonkontakt mellan entreprenören och fastighetsägaren. 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Det finns många möjligheter till förbättring och utveckling för att kunna ändra situationen till 
syfte att minimera störningar för de boende. Man ska planera jobbet så att det flyter på hela 
tiden och vara noggrann med projekteringen. En bra projektering är väldigt viktigt då det 
sparas mycket tid och energi vid produktionsskedet. Ju smidigare och mindre entreprenören 
jobbar desto mindre påverkas boende. Det finns bra material i marknaden som man kan 
använda sig av, till exempel bra skyddstäcken som man kan övertäcka med för minimering av 
dammspridning. 
 
6.7  Intervju med hyresgäster 
I intervju med hyresgäster behandlades frågor angående nödvändigheten av en ombyggnad, 
deras inflytande, förväntningarna på ombyggnaden, ombyggnadens påverkan på 
hyresgästernas vardag, de mest störande faktorerna och arbetsmoment, 
kommunikationsfrågor, synpunkter om arbetstider, samverkan mellan entreprenör och 
yrkesarbetarna och hyresgäster och förbättringsmöjligheter. Nedan presenteras 
sammanfattningsvis resultatet av intervjuerna. För en mer detaljerad frågelista sker hänvisning 
till bilaga nr 3. 
 
Ombyggnad och hyresgästinflytande  
Hyresgästerna konstaterade att ombyggnaden var nödvändigt med tanke på att huset är över 
50 år gammal. De hade en positiv inställning till det hela. Samtliga hyresgäster som deltog i 
intervjun kände sig delaktiga i ombyggnaden och de tyckte att det var bra att de kunde vara 
med och påverka.  
 
Information till hyresgästerna 
Flera månader innan projektets byggstart kallades alla hyresgäster till ett informationsmöte 
där de fick veta allt om ombyggnaden och kunde ställa frågor angående projektet till den 
tekniska chefen. Under andra mötet deltog även VD för Karlskronahem, hyresgästföreningen 
och entreprenörer, samtidigt fick de en mer detaljerad information av projektet och 
fastighetsägaren berättade om hyreshöjningen. Informationen som man fick kändes tillräckligt 
samtidigt som man kunde kontakta tekniska chefen om det var någonting som var oklart. 
 
De mest störande arbetsmomenten 
De mest störande arbetsmomenten som upplevdes av hyresgästerna var damm, buller och 
svårframkomlighet samt att trapporna och tvättstugan var smutsiga. Trots detta hade 
hyresgästerna en positiv inställning och tyckte att arbetet var tillfälligt och skulle avslutas 
efter en kort period.  
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Hyresgästernas upplevelse 
Arbetstiderna var inga större bekymmer för de flesta. Hyresgästerna upplevde att 
yrkesarbetarna var lyhörda och tyckte att de skötte sig bra. Hyresgästerna kände att de fick 
informationen i god tid och att de är tillräckligt informerade om vad som kommer att ske i 
nästa steg. Vissa påpekade även att vissa arbetsmoment inte kan utföras på något annat sätt 
och kunde ha förståelse för de som utförde arbetet. 
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7.  SLUTSATSER 
Ett ombyggnadsprojekt är oftast en process som i många avseende kräver noggrann 
undersökning, planering, samordning och ett välfungerande samarbete mellan olika parter. 
Goda kommunikationsmöjligheter mellan parterna underlättar processen samt minimerar 
missförstånd. Det är viktigt att kunna uppnå ett acceptabelt och tillfredsställande resultat för 
alla inblandade. Samverkan och nödvändiga åtgärder för att uppnå ett bra resultat kan delas i 
nedanstående avseenden: 
 
Ombyggnadsprocessen  
En av de viktigaste faktorerna som framgick av utförda studier och intervjuer med experter 
när det gäller hela processen är att förstå skillnaden mellan ombyggnad och nybyggnad. I ett 
ombyggnadsprojekt kan gränserna mellan olika skeden vara mindre tydliga på grund av 
oförutsedda fel som kan uppkomma och påverka projekteringsarbetet. Ett väl genomförd 
arbete i projekteringsskedet skapar ett bra underlag och man stötar på mindre oväntade fel i 
produktionsskedet. På så sätt minimeras ändrade omständigheter som till exempel avvikelse 
från den bestämda tidsplanen som i sin tur kan påverka hyresgästerna negativt. En noggrann 
och utarbetad förstudie som granskar byggnadens egenskaper, möjligheter och resurser kan ge 
ett bra underlag för en fortsättning av processen.  Nyttig information kan fås genom 
enkätundersökning och intervju med hyresgäster. Genom enkätundersökningar erhålls 
informationer om bland annat brister i inomhusmiljön, så som upplevelsen av luftkvalitet, 
värmekomforten och ljud och ljusförhållandena. 
 
Entreprenören är också en viktig part som kan ha betydelsefulla och upplyftande kunskap som 
är viktig och nödvändig att ha med vid förprojekteringen och undersökningen. Om 
entreprenadform är utvald ska entreprenören tas med så tidigt som möjligt i projektet. Valet 
av entreprenadform har avgörande betydelse i ombyggnadsprocessen och kan resultera till 
mer effektivitet och bidrar till ett bättre resultat med mindre störningar på hyresgästerna. Vid 
ombyggnad av flerbostadshus vill fastighetsägaren oftast att projektet löper enligt den ordning 
som de tycker är effektivt och vill skapa möjligheten att kunna styra projektet enligt den 
ordningen.41 
 
En lämplig entreprenadform är så kallad ”Styrd totalentreprenad” som i det studerande fallet 
har funnits vara mest effektivt. Vid valet av entreprenad är det viktigt att välja entreprenörer 
som har lång erfarenhet av liknande projekt. Stora krav bör ställas på entreprenadens 
skicklighet, erfarenhet och kompetens. Vid upphandling av entreprenören bör åtgärder 
avseende hänsyn till boende diskuteras. Exempel på detta är de förutsättningar som tillförs i 
AF-delen (se bilaga nr 4) . 
 
Användning av AMA kan vara lämpligt och underlättar för både fastighetsägaren och 
entreprenören. Då är det AF-AMA, Hus-AMA och olika installations-AMA som gäller. Det 
går alltid att lägga in rubriker som kräver speciella åtgärder avseende hänsyn till boende som 
ett komplement till AMA. 
 
Kontinuerlig uppföljning och kontroll från fastighetsägaren vid produktionen kan minimera 
missförstånd mellan fastighetsägaren och entreprenören. Genom observation och direkt 
kontakt med olika yrkesgrupper och hyresgäster tar man reda på värdefulla informationer som 
kan vara till hjälp i fortsättningen av projektet. Besök på arbetsplatsen rimligt ofta eller att ha 
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en ombudsman som är tillgängligt för entreprenören, fastighetsägaren och boende underlättar 
kommunikationen mellan alla parter då denne fungerar som en länk mellan dessa parter. 
 
Kommunikation mellan fastighetsägaren och entreprenören 
En välfungerande kommunikationssystem mellan fastighetsägaren och entreprenören är 
nödvändigt. Det bör finnas ansvariga personer från parterna som ser till att informationer når 
mottagaren. Det skall ställas stort krav på den ansvariges sociala kompetens och kunnande. 
Exempel på dessa personer kan vara fastighetsägarens ombudsman och entreprenörens 
arbetsledare. Utöver den   information som utbytes vid olika möten mellan parterna ökar även 
daglig kontakt med entreprenören möjligheten att komma åt färsk information fortlöpande. 
Kontakten kan vara per telefon eller besök på arbetsplats. Ett arkiv av den information som 
man har sänt och mottagit från andra parten ger en möjlighet att kolla tillbaka och granska 
flera gånger för att undvika missförstånd. Dessutom kan detta vara ett bra underlag för 
liknande framtida projekt. Det är entreprenörens skyldighet att informera sin personal om de 
hänsyn och krav som fastighetsägaren har ställt avseende hänsyn till boende. Dessa krav bör 
finnas med i kontraktet. 
 
Det bör ställas stora krav på en noggrann samordning . Det är olika yrkesgrupper som deltar i 
ett ombyggnadsprojekt och deras arbete är oftast beroende av varandra, därför är det viktigt 
att den som är samordningsansvarig är erfaren och kunnig. Kvaliteten i ombyggnadsskedet är 
beroende av hantverkarnas kompetent och driftighet, dessutom hur välplanerad ombyggnaden 
är samt hur sammansatt förfrågningsunderlaget är42. 
 
Information till hyresgäster 
Information till hyresgäster är en annan viktig del i ombyggnadsprocessen. Det är viktigt att 
som fastighetsägare på rätt sätt och i god tid informera hyresgästerna innan planeringen av en 
ombyggnad. Frågor gällande evakuering och kvarboende bör hanteras i tidigt skede så att 
hyresgästerna få reda på vilka möjligheter som finns och vad som gäller. Informationen ska 
innehålla ombyggnadens omfattning, tid för start och färdigtställande, arbetstider, störande 
arbetsmoment som bland annat medför damm och buller och andra väsentliga störningar. 
Hyresgästerna är även intresserade och veta deras möjligheter att kunna påverka samt 
fastighetsägarens och entreprenörens kontaktpersoner. Några metoder att informera 
hyresgästerna är via olika möten som fastighetsägaren arrangerar samt informationsblad, brev, 
e-post eller en kombination av olika metoder för att öka effektiviteten. I det studerande 
objektet kallade fastighetsägaren hyresgästerna till informationsmöte samt skickade 
informationen hem till hyresgästerna innan arbetet påbörjades.  
 
Det är viktigt att både fastighetsägaren och entreprenören regelbundet informerar 
hyresgästerna under byggtiden. Fastighetsägaren måste planera arbetet på ett sätt att 
störningarna minimeras så mycket så möjligt. Dessa krav och hänsyn bör finnas med i AF-
delen som bestämmelser. En annan punkt som borde finnas med är entreprenörens 
skyldigheter under byggtiden (se bilaga nr 4). Denna information kan till exempel innehålla 
typ av arbete och ungefärliga tider, typ av störningar som kan uppkomma vid de olika 
arbetsmoment och uppgifter om de ansvariga hos fastighetsägaren och entreprenören43. 
Entreprenörens anställda måste se bostäderna mer som hyresgästernas hem än en 
byggarbetsplats. Vissa bostadsbolag har utföranderegler som ska finnas tillgängliga för 
hantverkarna som jobbar i bostäderna. Dessa regler brukar entreprenören få i samband med 

                                                           
42

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, juni 2009 
43

 Byggnadsstyrelsens handböcker 1990-08 
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upphandlingen44. En bra metod vore för alla som arbetar i lägenheterna att bära namnbricka, 
detta minskar oron som kan uppkomma att ha främmande människor i sitt hem. 
 
Störningar och dess åtgärder 
Vanliga klagomål från boende är att lägenheter, respektive trapphus och innegårdar smutsas 
ner. Nedskräpningarna kommer från rivningsmassor, kartongförpackningar med mera. Därför 
är det entreprenörens uppgift att skaffa flera containrar och placera dem tillgängliga och det 
ska vara lätt för arbetarna att komma åt dessa. Rivningar av olika byggnadsdelar medför stora 
dammspridningar speciellt inne i lägenheterna. Då är det viktigt att hyresgästerna i förväg får 
veta detta. Andra åtgärder för mindre dammspridning är att installera en tillfällig 
centraldammsugare i det aktuella trapphuset eller placera plastskivor i dörrhålen45. Dagliga 
städningar och upplockning av redskap efter avslutat arbete kan minimera 
svårframkomligheten och olycksriskerna. 

 
Figur 3. En centraldammsugare i trapphus kan minimera dammspridningar46 

 
Buller är en annan störning som kan uppkomma vid olika arbetsmoment och tillsammans med 
damm upplevs dessa som mest störande av hyresgästerna. Ett sätt att minska bullerstörningars 
effekt på kvarboende är att entreprenören ger tillräckliga informationer till de kvarboende 
angående vad som skall göras i bostaden och vilka tidpunkter arbetet ska utföras. Detta gör 
det lättare för boenden att stå ut med bullret. Istället att utföra de mest störande 
arbetsmomenten tidigt på morgonen, kan de flyttas till senare på dagen47. 
 
I det studerade projektet var maskinerna och redskapen som entreprenören använde sig av 
moderna och var bullerdämpande. Men på grund av den stora mängden av buller och damm 
valdes det att evakuera hela trapphuset. De arbetsmoment som medförde mycket buller och 
damm utfördes endast under den första veckan av ombyggnadstiden. Genom att evakuera 
fastigheten ökades möjligheterna att använda olika arbetsmetoder utan att behöva tänka på 

                                                           
44

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, juni 2009 
45

 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, juni 2009 
46

 Professionell renovering i SABO-företagen, Boverket 2009 
47

 Novak och Root, 1988 
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störningarna som skulle uppkomma. Fastighetsägaren ordnade alternativt boende och i de fall 
hyresgästen kunde ordna sitt alternativa boende fick de en fri månadshyra. 
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Bilaga 1 
 
 
Plats… 
Tid och datum… 
Befattning… 

 
 

FRÅGOR TILL FASTIGHETSÄGAREN 
 
 

1. Vilka entreprenadformer brukar ni välja när det gäller ett ombyggnadsprojekt? 
Varför? 

 
2. Brukar ni ställa särskilda krav till entreprenören avseende hänsyn till boende som bor 

kvar i byggnaden under ombyggnadsprojektet?  
 

3. Finns det en bestämd mall som ni brukar använda i samband med entreprenadavtalet 
som innehåller de krav som ni har angående hänsyn till boende?  

 
4. Om ni har en sådan mall eller bestämmelser, vad är innehållet? 

 
5. Hur fungerar uppföljningen av överenskommelsen? Finns det någon ansvarig i 

företaget/organisationen? 
 
6. Har ni någon överenskommelse med entreprenörer att förlägga aktiviteter som medför 

buller och damm eller andra väsentliga störningar till speciella tider för att minimera 
negativa effekter på hyresgästerna? 

 
7. Vilka är de informationskanalerna mellan er och entreprenören? Vad är 

för/nackdelar? 
 
8. I fall entreprenören anlitar en underentreprenör vem har ansvaret att meddela de 

hänsyn och krav som ni har till underentreprenören? 
 
9. Hur ofta uppkommer missförstånd på grund av brist på information mellan er och 

entreprenören? 
 

10. Kräver ni någon bekräftelse att det information som ni har skickat till entreprenören 
är mottaget så att undvika missförstånd och klagomål på bristande av information? På 
vilket sätt? 

 
11. Hur upplever du samverkan mellan entreprenören och fastighetsägaren? 

 
12. Finns det metoder som förenar god teknik, god ekonomi och hänsyn till boende? 

 
13. På vilket sätt meddelas information angående ombyggnad före byggstart till 

hyresgästerna? Vilket innehåll har informationen? 
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14. Oftast i ett ombyggnadsprojekt uppkommer oväntade dolda fel, brukar ni informera 
hyresgästerna innan ni gör förändringar? 

 
15. Brukar ni informera hyresgästerna innan ni ska utföra arbetsmoment som medför 

buller och damm eller användning av kemikalier så att de är förberedda? 
 
16. Har hyresgästerna möjlighet att påverka ombyggnadsprojektet? På vilket sätt?  

 
17. Vilka är dina erfarenheter från tidigare ombyggnadsprojekt när det gäller 

hyresgästinflytande, positiv eller negativ? På vilket sätt? 
 

18. Brukar ni använda dokument från tidigare ombyggnadsprojekt? Hur användbara är de 
med tanke på att varje objekt är unik? 

 
19. Hur stor roll har ekonomin när ni väljer att utföra olika arbetsmoment? Ex dyr metod 

med låg störningsgrad. 
 
20. Vilka utvecklingsmöjligheter finns för att kunna förbättra situationen till syfte att 

minimera störningar på kvarboende under projekteringen? 
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Bilaga2 
 
 
Plats… 
Tid och datum… 
Befattning… 

 
FRÅGOR TILL ENTREPRENÖRER/YRKESMÄNN 

 
 
1. Hur ofta får boende bo kvar i byggnaden under ombyggnaden? Vilka faktorer styr när 

det gäller evakuering av hyresgäster och vad begränsar en total evakuering? 
 
2. Tycker du att kvarboende är ett hinder för ombyggnadsarbetet? 

 
3. Vad är de vanligaste problemen som uppkommer med kvarboende som påverkar ditt 

arbete? 
 

4. Vilka är de vanligaste störningarna vid ett ombyggnadsprojekt som du tror påverkar 
hyresgästerna mest? 

 
5. Vem brukar informera hyresgästerna innan ni ska utföra arbetsmoment som medför 

buller och damm? 
 
6. På vilket sätt brukar informationen meddelas till hyresgästerna?  

 
7. Finns det några alternativa metoder för att minimera störningar? Ex. vid håltagningar 

eller rivningar som medför damm och buller. 
 

8. Vilka fördelar och nackdelar finns det med de alternativa metoderna? 
 

9. Tar ni hänsyn till hyresgästerna vid val av maskiner och arbetsredskap? 
 

10. Vilka informationskanaler finns det mellan er och fastighetsägaren? Tycker du att 
dessa metoder fungerar bra? 

 
11. Hur ofta uppkommer missförstånd och problem på grund av kommunikationsproblem 

eller brist på information mellan er och fastighetsägaren? 
 

12. Hur fungerar samverkan mellan er och hyresgästerna?  
 

13. Finns det möjlighet att utföra vissa arbetsmoment utanför byggnaden till syfte att 
minimera störningarna på boende? 

 
14. Brukar ni dela ut personligt skyddsutrustning till hyresgästerna vid de tillfällen som ni 

jobbar med kemikalier? (ex. användning av lösningsmedel som förekommer vid 
målning och limning) 

15. Vilka förbättringar kan göras vid liknande ombyggnadsprojekt? 
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Bilaga 3 
 
Plats… 
Tid och datum … 

FRÅGOR TILL HYRESGÄSTER 
Syftet med detta frågeformulär är att identifiera hyresgästernas upplevelse av en 

ombyggnadsprojekt och de störningar som uppkommer samt  att kunna ge förslag till ett sätt 
att minimera störningar på de kvarboende under ombyggnadsprojektet. 

1. Tycker du att det var nödvändigt med ombyggnad? 
 

2. Har du kunnat påverka ombyggnaden? På vilket sätt? 
 

3. Tycker du att det är viktig att få möjligheten och kunna påverka ombyggnaden? Känner 
du dig delaktig? 

 
4. Har du fått tillräckligt information angående ombyggnaden?  På vilket sätt har 

information meddelats dig? 
 

5. Tycker du att du fick informationen i god tid? Vilket innehåll hade informationen? 
 

6. Upplever du att hyresvärden är tillgängligt i fall du behöver mer information eller 
hjälp? 

 
7. Vilka förväntningar hade du angående ombyggnaden och dess påverkan? Stämmer det 

överens med den uppfattningen som du hade? 
 

8. Hur har du blivit berörd av ombyggnaden?(din vardag) 
 

9. Tycker du att den informationen som du har fått angående det som skall göras, avviker 
från det som görs nu? 

 
10. Beskriv det mest störande arbetsmoment som du har upplevt. Vilka av de faktorer 

nedan är mest störande? Du kan ange i en skala ett till fem där en femma betyder mest 
störande. 

 
       Damm och rök Kemikalier  Buller Olycksrisker 
       Svårframkomlighet  Psykiska belastningar                                    

 
11. Vad tycker du om arbetstiderna? Om du inte är nöjd vilka tider skulle passa bättre tror 

du? 
 

12. Hur upplever du de yrkesmännen som utför arbetet? Tycker du att de visar hänsyn och 
är lyhörda? 

 
13. Hur du upplever samverkan mellan din hyresvärd och yrkesmännen som utför arbetet? 

Upplever du någon kommunikationsproblem mellan dem? 
 

14. Vad tycker du att man kan göra för att förbättra situationen när det gäller olika former 
av störningar? 
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Bilaga 4 
 
 
Exempel på förutsättningar föreskrivna i AF-del 
 
 
AFC.13 Förutsättningar 
Hyresgästerna kommer att bo kvar i lägenheterna under ombyggnadstiden. 
Byggnadsentreprenören skall tillhandahålla flyttkartonger till hyresgästerna för 
nedplockning av porslin. 
Hyresgästernas möbler kommer att placeras så att fri golvyta ca 1m från 
ytterväggar tillhandahålls. Vidare kommer möbler placeras så att åtkomlighet till 
eluttag och strömställare tillhandahålls. Denna omflyttning ombesörjes av 
hyresgästen. 
Tider för arbetena i de olika trapphusen framgår av tidplan. 
 
Provisorier för kvarboende hyresgäster 
Under renoveringstiden skall följande provisorier tillhandahållas av 
Byggnadsentreprenören: 
·  Toalettutrymmen 4 styck 
·  Duschutrymmen 2 st för herrar samt 2 för damer 
·  Vattenuttag i trapphusen 1 st per plan. 
·  Tillfällig elkraft skall ordnas vid driftsavbrott för inkopplingsarbeten. 
·  Tillfällig elkraft vid driftsavbrott för inkopplingsarbeten. Driftsavbrott på el 
inom lägenheterna får endast förekomma dagtid vid trådbyte. 
 
 

AFC.132 Arbetstider 
Arbeten får enbart bedrivas under ordinarie arbetsdagar mellan 
klockan 07.00 och 16.00. 
Åtgärder avseende minimering av störningar mot omgivning samt arbetarskydd 
skall vidtagas. 
 
AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och in vid arbetsområdet 
Tvättstugorna skall vara i drift under entreprenadtiden. Boende inom området 
skall obehindrat kunna passera till tvättstugan. Inkopplingsarbeten i tvättstugan 
skall aviseras minst 5 arbetsdagar innan arbetena planeras utföras. Avbrott i 
tvättstugan får vara högst 2 arbetsdagar, över helg skall tvättstugan vara i drift. 
I övrigt enligt AFC.13. 
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Bilaga5 
 

 

TILL BOENDE PÅ HALLENGRENSVÄGEN 4 
 
AB Karlskronahem har för avsikt att under hösten 2009 utföra renoveringsarbeten i er 
lägenhet samt utvändiga arbeten.  
 

Renoveringsarbetena planeras omfatta: 

 

 

Arbeten inom Er lägenhet 
 
Kök 

• Ny blandare till diskbänk hög pip med diskmaskinsuttag 
• Nytt kök: stommar, köksluckor, lådhurtsinsats.  
• Byte av avloppsstammar samt kall- och varmvattenledningar. 
• Nytt kakel ovan diskbänk och arbetsbänkar 
• Ny diskbänksarmatur. 
• Timeruttag för kaffebryggare. 
• Ny kyl. (i någon mindre lgh kyl/frys pga platsbrist, se sep ritning) 
• Ny frys. 
• Ny spis. 
• Nya volymkåpor 
• Ny armatur i taket med dimmer. 
• Nytt ytskikt i övriga köket (väggar + trägolv)  
 

 

 WC/dusch 

• Nya sakvaror (badrumskrokar, duschstänger,  toalettpappershållare mm). 
• Nytt golv av klinkers 
• Ny väggbeklädnad av kakel 
• Ny toalettstol 
• Duschplats (Badkar tas bort).  
• Nytt tvättställ med blandare 
• Förberedelse för installation av tvättmaskin och torktumlare  
• Byte av avloppsstammar samt kall- och varmvattenledningar. 
• Installation av handdukstork 
• Spegel med belysning och högskåp 
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• Tillgänglighetskrav enl SBF i WC/ dusch. 
• Eluttag i lämplig höjd. 
• Flytta vägg + ny bredare dörr. 

 
 
 
 
 
 
HALL: 
 

• Polera stengolv, ev komplettera med nytt laminatträgolv. 
• Ny garderob 
• Ny hatthylla 
• Ny gruppcentral.  
• Vid behov ett nytt eluttag i hall 
 
 
 
Övrigt  
• Nya radiatorer 
• Jordat elsystem i lägenheten med jordfelsbrytare. 
• Dräneringsarbeten runt grund. Separering av spill och dagvattenledning 
• Utemiljö enligt kommande förslag 
• Belysning för säkerhet och orientering 
• Energieffektivisering. 
• Eventuella ytterligare krav enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Bättre planlösningar på vindslägenheter. 
• Mätare för individuell mätning av varm och kallvatten för varje lägenhet. 
• Övriga underhållsarbeten efter besiktningar, (fönster, fasad mm) 
• Elektroniskt  Tag´s låssystem och tvättstugebokning 

 

 

Kvarboende 

 
Under renoveringstiden kommer Ni INTE att bo kvar i Era lägenheter. Vi beräknar att 
renoveringen kommer att ta fyra veckor per lägenhet. En månads hyresfritt gäller. För de 
som, under respektive lägenhetsrenovering, önskar ordnar AB Karlskronahem boende (då 
utan ekonomisk kompensation) Tidplan för resp. lägenhet lämnas senare.  
 

Tillval mm  
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I samband med renoveringen kommer valmöjligheter att finnas på golvbeläggningar samt 
kakel inom WC/dusch. Vi kommer att erbjuda olika färgställningar. 
 
Där badkar finns idag, finns möjlighet att välja badkar även i fortsättningen 
 

Information 

 
Information kommer att hållas fortlöpande under projektets gång. 
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Bilaga 6 
 

Kallelse till  
 

INFORMATIONSMÖTE 
 

 
TORSDAGEN den 16/4 kl. 18.00 

i hyresgästföreningens lokal  
(Hallengrens väg 4 D i källaren) 

 
 
AB Karlskronahem planerar för en stamrenovering av 
denna fastighet under 2009, beroende på att åldern 
börjar ta ut sin rätt vad gäller främst avloppsrör.  
I samband med detta kommer även lägenheterna att 
genomgå renoveringsarbeten. 
 
Då vi nu projekterar omfattningen vill vi informera  
Er om vårt upplägg men också lyssna av Era synpunkt er 
som skall vägas in i projektet.  
 
 
Vi hoppas på god uppslutning så att många frågeteck en 
kan rätas ut 
   
 
Kaffe och fika serveras på mötet. 
 
 
 

Välkomna 
 
AB Karlskronahem 
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Bilaga 7 
 

 
LGH ______ 

 
Förfrågan gällande 

evakueringslägenheter. 
 
 

Renoveringsarbeten i lägenheterna kommer att påbörj as 
i januari för trapphus 4B och i februari för trapph us 
4A. 
(Exakt datum kommer senare enligt plan.) 
 
 
Vi vill redan nu försöka stämma av vilka som behöve r 
hjälp med ersättningslägenhet under renoveringstide n 
och vilka som ordnar sitt boende själva.  

 
Om du vill att Karlskronahem ordnar boendet 
under renoveringstiden i din lägenhet lägger du 
denna lapp i brevlådan i entrén 4D. En hyresfri 
månad utgår då inte. 

 
 
OBS Denna förfrågan är inte bindande. 
 
 
 
 

 
 

Med vänlig hälsning 
Ulf Klint  
AB Karlskronahem 
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Bilaga 8 
 

Informationsmöte inför renoveringen gällande boende i 4A 
 

 

 

Renoveringen av Er lägenhet kommer att påbörjas måndag 

vecka 7. 

 

Därför genomför vi ett hyresgästmöte med berörda 

hyresgäster för att  

reda ut om det återstår några frågetecken om genomförandet  

samt informera om boende. 

 

 

 

 
 

 

Informationsmötet kommer att vara onsdagen den 10 

februari  

kl. 18.00 i hyresgästföreningens lokal gaveln 4D 
 

 

VÄLKOMMEN 
 
 
 
       Med vänlig hälsning 
   Ulf Klint 
   AB Karlskronahem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 

Bilaga 9 
 

 

Information inför renoveringen gällande boende i 4 C-D 
 

 

Renoveringen pågår för fullt i trapphus A och B. En del saker 

faller 

på plats direkt andra saker stämmer mindre bra. De ritningar 

som finns 

visar sig inte helt vara enliga med verksamheten. Detta gör 

att det tillkommit 

en del oplanerade jobb och tidsramen blir därför tajtare. 

 

För att vi skall hinna med tidsschemat och göra ett bra jobb 

måste vi därför 

göra en viss förskjutning i tidsplanen. 

 

Vecka 11 flyttas utrustning/ byggställningar från 4A till 4C 

 

För trapphus 4C förskjuts därför starten 1 vecka med start 

vecka 12. 

Renoveringen måste tyvärr pågå i lägenheterna 5 veckor då 

påsken infaller 

mitt i renoveringsperioden. Om detta medför boendeproblem 

så kontakta 

oss. 

 

Vecka 17 flyttas utrustning/ byggställningar från 4C till 4D 

 

För trapphus 4D planeras byggstart vecka 18 och pågår 4 

veckor som planerat. 

 

Vi kommer att kalla till hyresgästmöte för resp. trapphus 

innan byggstart 

 

 
       Med vänlig hälsning 
   Ulf Klint 
   AB Karlskronahem  
   


