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Abstract 
This thesis studies the methods of traditional pipe replacement and relining, from an 
economic and social perspective, in the renovation of property. The thesis illustrates both the 
perspective of the property owners as well as of the residents.  
 
The thesis is based on a theoretical and technical report, followed by general models and 
estimates. Then calculations and data are presented with a subsequent analysis and 
conclusion. The report ends with recommendations for continuing work. 
 
This study doesn´t show an unequivocal outcome for all sorts of occurrences, but rather that 
the outcome is depending on which elements, (separate or supplementary), that is combined 
with one or the other method. For example; the combination of relining and renovation of 
bathrooms shows a positive annual balance, while the equivalent renovation along with pipe 
replacement shows a negative annual balance. The thesis also shows that the annual balance, 
using relining, is significantly less vulnerable for possible interest rate increases, than the 
annual balance followed by pipe replacement.  
 
From the residents perspective, the thesis shows that relining is significantly more favorable, 
when it comes to economic and social considerations. The relining procedure will only take a 
few days to carry out, instead of weeks or months with pipe replacement. The general rise of 
rent will also be lower.  
 
In more attractive areas where property and flats are run-down, and consequently in need of 
complete renovation, the property owner is estimated to always be able to acquire 
profitability, regardless method of conducting. This because the rent then can be increased to 
its maximum, as a result of the accumulated measures accomplished for raising the living 
standard. 
 
When choosing traditional pipe replacement, however, the property owner will have to 
increase the rent considerably more than when choosing relining, in order to receive 
equivalent profitability.  
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In less attractive areas, where the property owner risks vacancies if the rent gets too high, 
there is therefore economical incentive for the property owner to choose the method of 
relining instead of pipe replacement.  
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Examensarbete  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete studerar metoderna stambyte och relining utifrån ett ekonomisk och 
socialt perspektiv vid renovering av fastigheter. Arbetet belyser både fastighetsägarnas 
perspektiv och de boendes perspektiv. 
 
Arbetet bygger på en teoretisk och teknisk redogörelse som följs av generella modeller och 
kalkyler, därefter presenteras kalkyler och data med efterföljande analys och slutsats. 
Rapporten avslutas med rekommendationer för fortsatt arbete.  
 
Denna studie visar inte på ett entydigt utfall för alla händelser, utan snarare att utfall beror på 
vilka (enskilda eller kompletterande) faktorer som kombineras med endera ena eller andra 
metoden. Exempelvis påvisar kombinationen relining med badrumsrenovering ett positivt 
årligt netto medan motsvarande renovering med stambyte påvisar ett negativt årligt netto. 
Arbetet visar även att det årliga nettot följt av relining är betydligt mindre känslig för 
eventuella räntehöjningar än det årliga nettot som följs av stambyte.  
 
Ur de boendes perspektiv så visar arbetet att relining är betydligt mer fördelaktigt när det 
gäller ekonomiska och sociala aspekter. Ingreppet vid relining tar endast dagar att genomföra 
istället för veckor eller månader vid motsvarande stambyte. Även de generella 
hyreshöjningarna blir lägre. 
 
I mer attraktiva områden där fastigheter och lägenheter är nedslitna och därför i behov av 
genomgående totalrenovering bedöms fastighetsägaren alltid kunna erhålla lönsamhet oavsett 
utförandemetod. Detta för att hyran då kan höjas till marknadshyror, på grund av de samlade 
standardhöjande åtgärderna som utförs (jämför hyror för lägenheter i nyproduktion).  
 
Vid val av stambyte behöver dock fastighetsägaren höja hyran betydligt mer än vid val av 
relining med renovering för att erhålla motsvarande lönsamhet.  
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I mindre attraktiva områden, där fastighetsägaren riskerar vakanser om hyresavgiften blir 
alltför stor, finns därför ekonomiska incitament för fastighetsägaren att välja metoden relining 
framför stambyte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Förord 
Detta examensarbete har skrivits på KTH under våren 2015 och utgör sista kursen på 
Samhällsbyggnad, med inriktning bygg- och fastighetsekonomi.  
 
Först vill jag tacka de företag som medverkat till insamling av värdefull data, vilket varit 
enormt uppskattat för mig och arbetet. 
 
Sen vill jag tacka mina handledare; Hans Lind på KTH och Jon-Erik Dahlin på KTH för ert 
stöd, positiva inställning och professionella handledning.  
 
 
 
Stockholm, maj 2015 
 
Göran Persson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Innehåll 
 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 12	  

1.1	  Bakgrund	  .....................................................................................................................................	  12	  

1.2	  Problembeskrivning	  .....................................................................................................................	  12	  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  ...............................................................................................................	  13	  

1.4	  Avgränsning	  .................................................................................................................................	  13	  

1.5	  Litteraturstudie	  ...........................................................................................................................	  14	  

1.6	  Disposition	  ...................................................................................................................................	  14	  

2. Metod ................................................................................................................................................. 16	  

2.1	  Vetenskapliga	  metoder	  ...............................................................................................................	  16	  

2.2	  Datainsamlingsmetod	  ..................................................................................................................	  16	  

2.3	  Metodval	  .....................................................................................................................................	  17	  

2.4	  Investeringskalkylens	  utformning	  ...............................................................................................	  18	  

2.5	  Metodkritik	  ..................................................................................................................................	  18	  

3. En fastighets livscykel ....................................................................................................................... 20	  

3.1	  Drift	  och	  underhållskostnader	  .....................................................................................................	  20	  

3.2	  En	  fastighets	  livslängd	  .................................................................................................................	  22	  

3.2.1 Teknisk livslängd .................................................................................................... 22	  
3.2.2 Ekonomisk livslängd ............................................................................................... 22	  
2.2.3 Objekt- och innehavsbunden livscykel ................................................................... 23	  
3.2.4 Nyttjandeperiod ....................................................................................................... 23	  

4. Regelverk kring hyressättning ........................................................................................................... 25	  

4.1	  Hyreslagen	  ...................................................................................................................................	  25	  

4.1.1 Underhållsskyldighet ............................................................................................... 25	  
4.1.2 Lägsta godtagbara standard ..................................................................................... 25	  
4.1.3 Standardhöjande åtgärder ........................................................................................ 26	  
4.1.4 Bruksvärdeshyra ...................................................................................................... 26	  

4.2	  Hyresnämnden	  ............................................................................................................................	  26	  

4.2.1 Vad som anses hyreshöjande åtgärder .................................................................... 26	  



 

 8 

4.2.2 Stambyte medför hyreshöjning ............................................................................... 27	  
4.3	  Hyresgästföreningen	  ...................................................................................................................	  27	  

4.3.1 Årlig hyresförhandling ............................................................................................ 27	  
4.3.2 Hyresgästföreningens framtagna avtal .................................................................... 28	  
4.3.3 Badrumsavtal med stambyte medför högre hyrespåslag än utan stambyte ............. 28	  

4.4	  Hur	  hyressättningen	  i	  praktiken	  fungerar	  vid	  renovering	  ...........................................................	  29	  

5. Vad är Relining .................................................................................................................................. 30	  

5.1	  Reliningmetoder	  ..........................................................................................................................	  30	  

5.1.1 Coating .................................................................................................................... 30	  
5.1.2 Lining ...................................................................................................................... 30	  

5.2	  Kvalitet	  ........................................................................................................................................	  31	  

5.3	  Badrumsrenovering	  .....................................................................................................................	  32	  

5.4	  Ekonomiska	  strategier	  .................................................................................................................	  32	  

5.5	  Branschförening	  ..........................................................................................................................	  33	  

6. Kalkylmodeller .................................................................................................................................. 34	  

6.1	  Modelluppbyggnad	  .....................................................................................................................	  34	  

6.2	  Gemensamma	  antaganden	  i	  kalkylerna	  ......................................................................................	  35	  

7. Kalkylresultat: generella fall .............................................................................................................. 36	  

7.1	  Vad	  händer	  då	  vi	  bortser	  från	  hyressättningen	  ...........................................................................	  36	  

7.1.1 Kalkylresultat modell 1 - Stambyte/Relining .......................................................... 36	  
7.1.2 Kalkylresultat modell 2 - Stambyte/Relining + Badrum ......................................... 36	  
7.1.3 Kalkylresultat modell 3 - Stambyte/Relining + Badrum + Kök .............................. 37	  

7.2	  Vad	  händer	  då	  vi	  tar	  hänsyn	  till	  hyressättningen	  ........................................................................	  38	  

7.2.1 Kalkylresultat modell 4 - Stambyte/Relining + Badrum + Hyressättningssystemet
 .......................................................................................................................................... 38	  
7.2.2 Kalkylresultat modell 5 - Stambyte/Relining + Badrum + Kök + 
Hyressättningssystemet .................................................................................................... 39	  

8. Kalkylresultat: konkreta fall .............................................................................................................. 40	  

8.1	  Fall	  1.	  Relining,	  27	  stycken	  lägenheter,	  Rättvik	  ...........................................................................	  40	  

8.2	  Fall	  2.	  Relining,	  485	  stycken	  lägenheter,	  Stockholm	  ...................................................................	  40	  

8.3	  Fall	  3.	  Stambyte,	  36	  stycken	  lägenheter,	  Norrköping	  .................................................................	  41	  



 

 9 

8.4	  Fall	  4.	  Stambyte,	  149	  stycken	  lägenheter,	  Värnamo	  ...................................................................	  41	  

8.5	  Fall	  5.	  Stambyte,	  33	  stycken	  lägenheter,	  Säter	  ...........................................................................	  42	  

8.6	  Fall	  6.	  Stambyte,	  692	  stycken	  lägenheter,	  Uppsala	  .....................................................................	  42	  

9. Analys ................................................................................................................................................ 43	  

9.1	  Analys	  av	  de	  generella	  modellerna	  .............................................................................................	  43	  

9.1.1 Utan hyrespåslag ..................................................................................................... 43	  
9.1.2 Med hyrespåslag ...................................................................................................... 44	  

9.2	  Analys	  av	  konkreta	  fallen	  ”badrumsrenovering	  inklusive	  hyresökning”	  .....................................	  45	  

9.3	  Analys	  av	  de	  övriga	  konkreta	  fallen	  .............................................................................................	  46	  

9.4	  Vad	  händer	  då	  räntan	  ändras	  ......................................................................................................	  47	  

9.4.1 Scenario 1; ränta 2 % .............................................................................................. 47	  
9.4.2 Scenario 2; räntan justeras upp till 3 % ................................................................... 48	  

9.5	  Ett	  exempel	  där	  badrummet	  vid	  relining	  renoveras	  senare	  ........................................................	  49	  

9.5.1 Exempel 1. Hyreshöjningen exkluderat .................................................................. 50	  
9.5.2 Exempel 2. Hyreshöjningen inkluderat ................................................................... 50	  
9.5.3 Diskussion utifrån exempel 1 och 2. ....................................................................... 51	  

9.6	  Garantier	  och	  oförutsedda	  kostnader	  i	  undersökningen	  ............................................................	  52	  

9.7	  Sociala	  aspekter	  i	  undersökningen	  ..............................................................................................	  52	  

9.8	  Kvalitet	  på	  stambyte	  och	  relining	  i	  undersökningen	  ...................................................................	  52	  

10. Slutsats ............................................................................................................................................. 53	  

11. Diskussion och rekommendationer .................................................................................................. 55	  

Referenslista .......................................................................................................................................... 57	  

Bilagor ................................................................................................................................................... 60	  

Bilaga	  1.	  Enkät	  ...................................................................................................................................	  60	  

Bilaga	  2.	  Fall	  1.	  Reliningprojekt	  .........................................................................................................	  67	  

Bilaga	  3.	  Fall	  2.	  Reliningprojekt	  .........................................................................................................	  68	  

Bilaga	  4.	  Fall	  3.	  Stambyteprojekt	  .......................................................................................................	  70	  

Bilaga	  5.	  Fall	  4.	  Stambyteprojekt	  .......................................................................................................	  71	  

Bilaga	  6.	  Fall	  5.	  Stambyteprojekt	  .......................................................................................................	  73	  



 

 10 

Bilaga	  7.	  Fall	  6.	  Stambyteprojekt	  .......................................................................................................	  74	  

Bilaga	  8.	  Beräkningar	  i	  fallet	  där	  badrummet	  vid	  relining	  renoveras	  senare	  ....................................	  75	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

Figurförteckning 
 
Figur 1:  Hållbar utveckling illustrerat i ett Venndiagram.   
Figur 2:  Illustrativ bild driftnetto. 
Figur 3:  Illustrativ bild på vad som är underhåll och investering.  
Figur 4:  Hur underhållskostnaderna utvecklas efter tiden. 
Figur 5:  Aktiviteter under en byggnads livscykel.    
Figur 6:  Metoder för relining.     
Figur 7:  Illustrerar ungefärlig livslängd för inventarierna i ett badrum.   
Figur 8:  Sammanställning av de generella kalkylresultaten, hyreshöjning exkluderat. 
Figur 9:  Sammanställning av de generella kalkylresultaten, hyreshöjning inkluderat. 
Figur 10:  Sammanställning av de konkreta kalkylresultaten. 
Figur 11:  Visar årligt netto för stambyte med badrumsrenovering år 0, och ny 

badrumsrenovering efter 30 år, ingen hyreshöjning inkluderas. 
Figur 12:  Visar årligt netto för relining år 0 och badrumsrenovering år 10, ingen  

hyreshöjning inkluderas.  
Figur 13:  Visar årligt netto för stambyte med badrumsrenovering år 0, och 

nybadrumsrenovering efter 30 år, hyreshöjning inkluderas. 
Figur 14:  Visar årligt netto för relining år 0 och badrumsrenovering år 10,  

hyreshöjning inkluderas. 
 
Tabellförteckning 
 
Tabell 1:  Förhandlad hyreshöjning, fastighetsägarna och hyresgästföreningen,    
 ramavtal 2014. 
Tabell 2:  Modelluppbyggnad, illustrerar hur komponent för komponent läggs undan  
 För undan. 
Tabell 3:  Uppskattade kostnader för olika typer av renovering. 
Tabell 4:  Generella hyreshöjningar som avtalats mellan Hyresgästföreningen och   

Fastighetsägarna. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

1. Inledning 
Under de kommande 15-20 åren kommer ett stort antal hyreshus och bostadsrättshus behöva 
renoveras alternativt byta ut sina vatten och avloppsinstallationer, och genomföra stambyte. 
Prognosen är att detta omfattar från ca 500 000 till 1 300 000 lägenheter runt om i hela 
Sverige. Detta kapitel beskriver: bakgrunden till stambyte och relining, den problembild som 
föreligger, syftet, målet och arbetets avgränsning, tidigare studier inom området och arbetets 
disposition.   

1.1 Bakgrund 
Allmänt bedöms brukstiden för VA ledningar vara 30-60 år (VVS - Installatörernas 
Teknikhandbok, 2009) men i realiteten förlängs brukstiden av ledningarna betydligt mer än 
så, detta av bland annat ekonomiska och praktiska skäl.  

Traditionellt så renoveras avloppen genom stambyte, det vill säga genom att byta ut rören i 
huset. Detta ingrepp på fastigheten är ekonomiskt ansträngande för fastighetsägaren och 
påverkar de boende genom hyreshöjningar och skapar även stora sociala påfrestningar för de 
boende i huset, eftersom de vid ingreppet måste evakuera sina lägenheter. Vid stambytet rivs 
det ut stora mängder material. Ungefär ett ton material per lägenhet (eller mer) bedöms 
behöva slängas eller på något sätt återvinnas, detta får en omfattande miljöpåverkan.  
 
Sedan ungefär 20 år tillbaka har en metod för renoveringar av rör i fastigheter utvecklats som 
ett alternativ för att komplettera - helt eller delvis - traditionellt stambyte. Den ”relativt nya” 
metoden kallas relining och innefattar att istället för att byta ut rören i huset, använder sig av 
dem. Detta sker på sådant sätt att det med hjälp av plastmaterial och avancerad utrustning 
tillverkas ett nytt rör inuti det ursprungliga gamla röret. Relining förlänger alltså de befintliga 
rörens livslängd.  
 
Det finns ett antal olika aktörer som sysslar med relining och även olika metoder. Det som 
huvudsakligen skiljer de olika reliningmetoderna åt är den mekaniska appliceringsmetoden av 
plastinnerskiktet (som bildar det nya röret) och valet av plastmaterial.    

Metoden relining är ur många perspektiv ett intressant alternativ eller kompletterande metod 
till den traditionellt stambyte. Ekonomiskt kan kostnaden reduceras vid valet av rörrenovering 
istället för stambyte. Ingreppet relining påverkar de boende betydligt mindre socialt, och ur 
miljöbesparingssynpunkt finns studier på att metoden kan ge stora miljövinster.  

1.2 Problembeskrivning 
Problematiken är att de två metoderna inte direkt är jämförliga. Detta eftersom vid stambyte 
byts rören i fastigheten ut och ger hela rörsystemet en helt ny livslängd och vid relining så 
förlängs livslängden på de redan befintliga rören (i vissa fall byts dock vissa rörlängder i 
systemet ut).  
Ett traditionellt stambyte orsakar ett mycket stort ingrepp i fastigheten och kostnaden behöver 
stor finansiering. Finansieringen påverkar fastighetsägaren direkt och de boende indirekt i 
form av högre hyror. Vid ett stambyte så renoveras badrummet och vanligen även köket helt. 
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De inneboende måste därför evakueras ur lägenheterna vilket kan ta upp till flertalet månader. 
Vid relining behöver inte badrummet eller köket nödvändigtvis renoveras, utan kan vanligen 
behållas. Detta medför att de inneboende kan bo kvar (ingreppet tar några dagar).  
 
I resonemanget uppkommer frågor som exempelvis hur länge en relining håller. Idag finns 
fastigheter som relinats för över tjugo år sedan och där rören fungerar utmärkt. Relining 
bedöms hålla i 40-50 år. Ett traditionellt stambyte ger rören en helt ny livslängd som bedöms 
40-60 år.  
 
Att svara på frågan vilket som är bäst - stambyte eller relining - är därför inte alldeles enkelt. 
Ett bra beslutsunderlag bör ta hänsyn till: 
 

1. De ekonomiska aspekterna 
2. Sociala aspekter 
3. Teknik (vidmakthållande av funktionell standard)  
4. Ekologiska effekter  

 
Vidare bör rimligen jämförelsen sträcka sig över åtgärdens livslängd eller åtminstone under 
den nyttjandeperiod som investeringen bedöms nyttjas. (inte bara vad som sker vid tidpunkten 
för ingreppet och kort därefter).  

1.3 Syfte och frågeställning 
Arbetets syfte är att jämföra metoden relining gentemot traditionellt stambyte vid renovering, 
avseende ekonomiska och sociala effekter.  
 
Frågeställningen i studien är huruvida det finns ekonomiska incitament för fastighetsägare att 
använda sig av relining. Även hur relining kontra stambyte påverkar hyreshöjningarna och det 
sociala aspekterna för de boende.   

1.4 Avgränsning  
Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innefattar flera dimensioner. I princip alla typer av 
branscher arbetar idag med hållbarhet i olika avseenden, inte minst fastighetsbranschen där de 
olika dimensionerna; ekonomi, ekologi och social både kompletterar och överlappar varandra. 
Begreppet hållbar utveckling kan illustreras med ett Venndiagram. Där är de tre cirklarna 
överlappar varandra kan utvecklingen anses vara hållbar, se figur nr 1 nedan, föreställande 
hållbar utveckling illustrerad i ett Venndiagram (KTH, 2015). 
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Figur nr 1, föreställande hållbar utveckling illustrerat i ett Venndiagram. 
 
Tidigare arbeten har belyst den ekologiska hållbarheten avseende stamrenoveringar (Nilsen & 
Wall, 2014 och Cronqvist & Toft, 2014). Detta arbete avgränsas därför till de två andra 
dimensionerna ekonomisk och social. Sammantaget och i ett vidare perspektiv är målet med 
arbetet att bidra till kunskap i området hållbar utveckling avseende stamrenovering av 
fastigheter. 

1.5 Litteraturstudie 
Det finns arbeten som analyserar hållbarhetsvinster med relining. I arbetet Analys av 
energieffektivitet vid renovering av fastigheter (Nilsen & Wall, 2014) jämförs ”typbadrum” 
mellan metoderna avseende miljösynpunkt. Analyserna påvisar att stambyte orsakar uppemot 
85 procent högre energianvändning och uppemot 192 procent högre koldioxidekvivalent 
utsläpp. 
 
I arbetet Beräkningsmodell för miljöpåverkan vid underhåll av rör i fastigheter (Cronqvist & 
Toft, 2014) påvisas en modell som analyserar miljövinsterna vid relining jämförelse mot 
stambyte - med hela fastigheten som objekt.  
 
Vad som gäller relining och teknisk hållbarhet så är den mest utförliga rapporten 
Relingrapport 2011 med tester av Swerea Kimab. Relingrapport 2011 är framtagen på initiativ 
av Fastighetsägarna Stockholm och SABO i samarbete med KTH (Af Klintberg et al., 2011).  

1.6 Disposition  
Rapportens disposition; beskrivning av kapitel utefter dess inbördes ordning: 
 
Inledning: Här finns presentationen över examensarbetet med bakgrund, 
problembeskrivning, syfte, avgränsning, mål och tidigare studier.    
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Metod: Den vetenskapliga utgångspunkten beskrivs i detta kapitel och tillvägagångsättet för 
de teoretiska och empiriska studierna. 
 
Fastighetens livscykel: Teoretisk referensram. Här behandlas drift- och underhålls frågor och 
driftnetto.  
 
Regelverk till prissättning: Teoretisk referensram. Hyressättningssystemet och vad som 
påverkar fastighetsägarnas incitament till renovering.  
 
Vad är relining: Teoretisk referensram. Beskriver vad relining är och de olika 
reliningmetoderna. Syftet är att ge läsaren en tekninsk redogörelse och vart reliningen är idag.  
 
Kalkylresultat: generella fall: Här finns generella jämförande kalkyler som visar generellt 
årligt netto för respektive metod med renoveringsåtgärd. Syftet är att få en fingervisning om 
marknadens tendenser och kunna ha en utgångspunkt att jämföra med empirin.  
 
Kalkylresultat: konkreta fall: Empiri. Kalkylerna presenteras utifrån data från det empiriska 
materialet. Kalkylerna är av samma modell som de generella kalkylerna. 
 
Analys: I analysen sammanställs kalkylresultaten. Syftet med analysen är att öka förståelsen 
kring de ekonomiska och sociala aspekterna för stambyte och relining.  
 
Slutsats: Här presenteras slutsatser som anses gälla för arbetet. 
 
Diskussion och rekommendationer: Övergripande diskussion kring arbetet, slutsatsen och 
förslag på fortsatt arbete. 
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2. Metod  
Följande kapitel beskriver hur forskningen utförts i arbetet. Vetenskapsteorier och olika 
synsätt som ligger till grund för arbetet och motiveringar till valda metoder. 

2.1 Vetenskapliga metoder 
Det finns främst två huvudinriktningar inom vetenskapliga metoder. Dessa är positivismen 
och hermeneutik. Hermeneutiken är humanistiskt inriktad med betoning på förståelse och 
empati vilket lämnar utrymme för subjektiv tolkning (Thurén, 2008).  Positivismen 
härstammar från naturvetenskapen där objektiviteten, logik och mätbar kvantifierbar data är 
centralt (Thurén, 2008).  
 
Arbetet syftar till skapa slutsatser och ökad förståelse i ekonomisk och social hållbarhet inom 
stambyte och relining. Till grund för analyser kommer objektiv och kvantifierbar data från 
marknaden spela en central roll. Subjektiva tolkningar kommer i arbetet spela en mindre roll. 
Därför är arbetet mer förenligt med utgångspunkten av positivism än hermeneutik. 
 
Det finns främst två datainsamlingsmetoder som används vid studier; kvantitativ eller 
kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden riktar sig främst till att undersöka något 
som finns och hur något är beskaffat och den kvantitativa metoden undersöker hur ofta det 
finns (Repstad, 1993). 
 
Datainsamlingen i arbetet handlar till större delen ett systematiskt och objektivt arbete och att 
kvantifiera mätvärden och räkna på det. Arbetsmaterialet är siffror och tal och fokus ligger på 
att finna samband och tendenser med hjälp av frekvens, alltså hur ofta ett fenomen 
uppkommer. Därför anses kvantitativa metoder lämpligt här. 
 
Forskningsansatsen är det sätt som slutsatsen bestäms. Forskningsansatsens huvudlinjer är 
induktion och deduktion. Deduktion menas att forskaren från allmänna observationer härleder 
en logisk och nödvändig slutsats. Utgångspunkten är att det givna förhållandet är sant och 
slutsatsen är härledd utefter premisser som läggs ihop. Induktion menas att forskaren drar 
generella slutsatser om allmänna observationer som gjorts. Sannolikhetsbaserad härledning 
(Sohlberg & Sohlberg, 2009).  
 
Både induktiv och deduktiv kommer att användas i slutsatsen eftersom ingen av dessa kan 
anses gälla helt förknippat med datainsamlingen och arbetet. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Metod som används för att samla in information kallas datainsamlingsmetod. Enkäter, 
intervjuer, observationer eller befintlig data är alla olika exempel på datainsamlingsmetoder. 
En av de vanligaste metoderna för att samla in informationen är via enkätstudie. Enkäter är 
snabba att distribuera, både elektroniskt eller i pappersform, och utformningen av enkäten bör 
vara kort och enkel så inte respondenten tröttnar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 
Datainsamlingsmetoden i arbetet kommer använda sig av enkät för att nå ut till ett så stort 



 

 17 

antal respondenter som möjligt. Enkätens design och utformning finns i helhet som bilaga, se 
bilaga nr 1.  
 
Deltagare i undersökningen är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar vars fastighet eller 
fastigheter blivit stambytta eller relinade. Ingen geografisk avgränsning tas hänsyn till. 40 
fastighetsbolag och 10 bostadsrättsföreningar valdes slumpvis ut för att besvara enkäten och 
för att representera marknaden. Främst valdes privata och kommunala fastighetsbolag som 
omsatte mer än 500 miljoner kronor. 
 
Arbetets enkätstudie riktades mot personer på högt uppsatt position inom företag (eller 
bostadsrättsföreningar) som förvaltar fastigheter, exempelvis projektchefer, 
förvaltningschefer, eller personer med insikt om projektets kostnader och resultat. Först har 
kontakt och presentation etablerats på telefon och sedan har enkäten besvarats via besök eller 
per email och telefon. Syftet med enkäten var att resultera i svar på arbetets frågeställningar.  
 
Undersökningen sammanställdes efter insamlingen och varje enkätsvar finns sammanställt 
som särskild bilaga, se bilaga 2-7. Svarsfrekvensen var 12 procent.  

2.3 Metodval 
Metoden är indelad i tre delar: en ekonomisk, en teknisk, och delen socialt perspektiv. 
Metoden avser vara kvantitativ och avser att gälla stambytta eller relinade; skivhus, punkthus 
och lamellhus. Detta eftersom stambytefrågeställningen i dessa områden involverar stora 
ekonomiska och sociala effekter för både boende och fastighetsägare.  
 
Den ekonomiska delen:  
Den ekonomiska delen ska först grundas med en teoretisk del vilken innefattar vad som är 
drift och underhåll och vidare regelverket kring hyressättning och de tillhörande mekanismer 
som ligger bakom fastighetsägarens intresse för renovering.  
 
De ekonomiska effekterna av stambyte och relining studeras och jämföras med hjälp av 
investeringskalkyler. Ur investeringskalkylerna ska det årliga nettot framgå som bedöms till 
följd av renoveringen, även hyreshöjningen som drabbar de boende ska tas med i korrelation.  
 
De ekonomiska effekterna av de olika renoverings alternativen studeras både i generella 
investeringskalkyler och investeringskalkyler från verklig insamlad data. Utifrån detta 
genomförs analysen och slutsatsen härleds därefter med efterföljande diskussion. 
 
Den tekniska delen: 
Resonemang kring metodernas kvalitet och hållbarhet presenteras först i den teoretiska delen 
med hjälp av insamlad litteratur och fakta. Insamlad data från verkligheten presenteras sedan 
och vägs in i slutsatsen och diskussionen. 
Socialt perspektiv: 
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Resonemang kring sociala aspekter presenteras först i den teoretiska delen med hjälp av 
insamlad litteratur och fakta. Insamlad data från verkligheten presenteras sedan och vägs in i 
slutsatsen och diskussionen. 

2.4 Investeringskalkylens utformning 
Tanken med investeringskalkylerna är att göra åtgärderna jämförbara och genom detta kunna 
studera genomgående samband och finna mönster för lönsamhet. Investeringskalkylens 
utformning är följande:  
 

1. Först bedöms den initiala totalrenoveringskostnaden för åtgärden/investeringen per 
lägenhet. 

 
2. Sen beräknas annuitetskostnaden för åtgärden/investeringen, vilket här definieras som 

den årliga års kostnaden i kronor, utslaget på den kalkylperiod som väljs. 
Kalkylperioden väljs efter den livslängd som investeringen minst bedöms tjäna 
fastigheten.  

 
3. Därefter beräknas det årliga nettot i kronor som åtgärden/investeringen bedöms 

medföra. Det årliga nettot är; de bedömda ökade hyresintäkter som följer av 
renoveringen per lägenhet minus den annuitetskostnad som renoveringen innebär per 
lägenhet.   

2.5 Metodkritik 
Teoridelen som återfinns i den teoretiska referensramen bör betraktas som tillförlitlig och 
trovärdig eftersom de utvalda områdena skrivits av erkända författare inom ämnet.  
 
Validitet avser undersökningens teoretiska relevans det vill säga hur väl de frågor vi ställer till 
respondenterna ger svar på det som skall undersökas. Med reliabilitet menas tillförlitlighet 
och svarar på frågan hur vi mäter. Med reliabilitet menas också replikerbarhet, när två 
undersökningar följer av samma resultat, talar vi om hög reliabilitet (Djurfelt et al., 2010).  
 
I arbetet kan diskuteras (1) om frågorna i enkäten anses som tillämpliga och betydelsefulla 
och återspeglar arbetets frågeställning och (2) om svaren från respondenterna är av 
sammanhängande karaktär och hur pålitliga dem är. Förutsättningen för enkätmaterialet var 
att bemöta respondenterna med samma ingående fakta och frågor och dessutom använda 
likadan utförandemetod. För att främja att respondenternas svarar så uppriktigt som möjligt 
var förutsättningen i enkäten att respondenterna förblir anonyma. Dessutom är anonymiteten 
viktig med hänsyn ur ett etiskt perspektiv.  
 
Ett misslyckande i validiteten kan leda till att undersökningen präglas av systematiska fel. Det 
finns fler orsaker som kan bidra till förekomst av så kallade mätfel. Exempelvis kan det röra 
sig om respondentens egenskaper och omständigheter. Även tiden kan ge mätfel eftersom 
förhållanden bak i tiden inte alltid är kompatibla med dagens förhållanden. Generellt har 
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kvantitativa undersökningar genom sin flexibilitet större validitet än kvantitativa 
undersökningar medan kvantitativa undersökningar tenderar ge högre reliabilitet eftersom 
utgångspunkten bygger på standardiserade formulär. (Djurfelt et al., 2010). 
 
Den undersökning som utförts är med utgångspunkten att varje enskilt fall är sanningsenlig, 
men däremot måste tillförlitligenheten ses med viss försiktighet eftersom svaren från 
fastighetsbolagen kan dels vara utvalda för ändamålet (alltså de väljer ett mer lyckat projekt) 
och dels kan värden vara avrundade eller uppskattade. Det är dock genom sammanställningen 
av de enskilda fallen, och jämföra dem mot varandra, som tendenser, och lönsamhetsmönster 
kan upptäckas. 
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3. En fastighets livscykel 
Underhåll är många gånger att ses desamma som reparationskostnader, men det är inte 
desamma som investeringar, man ska vara medveten om att det finns en uppdelning mellan 
dessa poster och att det däremellan föreligger en viss gränsdragningsproblematik. Låga 
ambitioner vad avser komponentbyten och löpande renovering sammanhänger vanligen med 
att i ett senare skede stå inför högre akuta åtgärder förknippat med högre reperationsutgifter. 
Detta kapitel handlar om skillnaden på underhålls- och investeringskostnader och 
kostnadssamband i och med val av renoveringsstrategi. 

3.1 Drift och underhållskostnader 
Det är viktigt att särskilja vad som räknas som drift- respektive underhållskostnader. 
Underhåll härrör åtgärder som utbyten eller reparationer som vidmakthåller byggnadens olika 
tekniska funktioner efter slitage, nedbrytning etc. Exempelvis är stambyte och relining 
underhållskostnader. Drift härrör kontinuerligt handhavande såsom tillförsel av varor eller 
tjänster etc. för att byggnaden skall kunna användas på avsett sätt. Ett exempel är 
snöskottning. Ett flerbostadshus ekonomiska normalförlopp utgörs av hyresintäkter och drift- 
och underhållskostnader. Driftnettot är det som är kvar från hyresinbetalningarna efter avdrag 
för kostnaderna. Hyran kan antas minska med ungefär 0,5 till 1,5 procent per år i reala termer 
för en lägenhet som inte byggs om eller förnyas. Medan underhållsutgifterna stiger realt med 
cirka 4 procent per år. (Bejrum et al. 1992, se Nordlund, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, driftnettot är det som är kvar från hyresinbetalningar efter avdrag för driftkostnader och 
underhållskostnader (Bejrum et al.,1992, se Nordlund, 2010).  
 
Driftnettot påverkas beroende på var någonstans i livscykeln fastigheten befinner sig. Det blir 
dyrare att underhålla en fastighet ju äldre den blir. Detta kan till viss del motverkas genom 
underhållsåtgärder. Det är svårt att motverka omodernitet med underhåll, utan det krävs att 
investeringar görs (Bejrum 1995, se Aprili & Johansson, 2011). Investeringar i fastigheter 
genomförs alltså med avsikt att öka driftnettot.  
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Figur 3, figuren illustrerar att det blir dyrare att underhålla en fastighet ju äldre den blir. För att 
motverka omodernitet krävs utöver underhållskostnader även olika former av investeringar  
för att nå marknadsstandard. 
 
Underhållsåtgärder är ofta förenade med modernisering. Moderniseringen är för att tillföra 
byggnaden prestanda som tidigare inte fanns viket normalt är värdehöjande för fastigheten.  
 
Det är vanligt att vid stambytet exempelvis av vissa ”femtiotalhus” drar nya avlopp med nya 
positioneringar i både badrum och i köket för att ge de boende en modern och flexibel 
anpassning till om de vill ha dusch eller badkar (förutsatt att de endast hade möjlighet till 
badkar tidigare) dessutom kan nya dragningar för avlopp ge nyare och modernare 
köksanpassning. (Blomberg et al., 2008). 
 
Den så kallade badkarskurvan, se figur 4, illustrerar hur underhållskostnaderna utvecklas efter 
tiden. Omedelbart efter idrifttagningen är kostnaderna höga därför att intrimningsproblem och 
funktionsstörningar oftast uppkommer. Efter det följer en tid av lägre kostnader innan den 
ekonomiska brukstiden närmar sig sitt slut och slitage m.m. är ett faktum. (Johnson, 1998). 
Vattenskador orsakar årligen skador för minst 5 miljarder kronor i Sverige och relining kan 
vara en metod att täta läckande rörsystem (Af Klintberg et al., 2011). 
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Figur 4, den så kallade badkarskurvan illustrerar hur underhållskostnaderna utvecklas efter tiden 
(Johnson, 1998).   
 

3.2 En fastighets livslängd 
Sammansättningen av kostnadsandelar för olika byggnadsdelar har förändrats väsentligt över 
tid. Allt större del av byggkostnaden har förskjutits mot mer kortlivade delar. Under första 
hälften av 1900-talet utgjorde själva byggnadsstommen ca 80 procent av den totala 
byggkostnaden medan installationer och inredning stod för resten. Idag är förhållandet nära på 
det omvända. (Nordlund, 2010). 
 

3.2.1	  Teknisk	  livslängd	  
Byggnadens olika beståndsdelar består av olika komponenter vilka har olika lång teknisk 
livslängd. Utifrån teknisk genomgång vägs kostnadsandelarna samman för olika komponenter 
och deras respektive tekniska livslängder, för att få fram en sammanvägd teknisk livslängd för 
hela byggnaden. Annorlunda uttryckt kan sägas att det viktas hur lång tid det tar innan 
byggnadens delar i allt väsentligt är utbytta, bortsätt i vissa fall från själva moder tillgången 
som i detta sammanhang antas utgöras av själva byggnadsstommen. (Nordlund, 2010). 
 
Eftersom byggnaden förslits med användningen reduceras kontinuerligt det kvarstående 
värdet av investeringen. Detta problem kan ekonomiskt hanteras på två principiellt olika sätt. 
Antingen minskas överskottet med en avskrivning (bedömd värdeförlust) eller också möts 
förslitningen med ett underhåll som upprätthåller den funktionella standarden. I praktiken 
används ofta en kombination av dessa lösningar. (Johnson, 1998). 
 

3.2.2	  Ekonomisk	  livslängd	  
Den ekonomiska livslängden kan definieras som den tidsperiod vilken en byggnad är lönsam 
(Nordlund, 2010). För att utveckla resonemanget så kan den ekonomiska livslängden avses 
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som den tidsrymd som ger största nuvärde av förväntade avkastningar. För att räkna ut den 
ekonomiska livslängden används följande ekvation: 
  

0 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛   1 + 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑎𝑣  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒   2 − 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  (3) 
 
Ekvationen består av tre olika delar varav den första delen (1) är nuvärdet av driftnetton som 
adderas med den andra delen (2) som är nuvärde av restvärde, och subtraheras med den sista 
delen (3) som är grundinvestering. När summan av de tre variablerna blir noll så anses den 
tidsvariabeln som impliceras vara den ekonomiska livslängden. (Aprili & Johansson, 2011). 
 

2.2.3	  Objekt-‐	  och	  innehavsbunden	  livscykel	  
Hur bedöms då en fastighets livscykel? Det kan alltså prata om b.la. ekonomisk livslängd, 
teknisk livslängd, och de olika begreppen kan vara svåra att dra starka skiljelinjer emellan. 
Relevant i sammanhanget är att det i fastighetssammanhang ibland talas om den 
objektsbundna respektive innehavsbundna livscykeln för en bebyggd fastighet. Med den 
objektsbundna livscykeln menas tiden mellan nybyggnad och rivning för en fastighet. I 
redovisningssammanhang utgår från ett innehavsbundet livscykelperspektiv. Det är den 
period som fastighetsägare bedöms inneha fastigheten. Dessa olika livscykler (objektsbundet 
respektive innehavsbunden) åskådliggörs i figur 5. (Bejrum & Lundström 1986, se Nordlund, 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5, aktiviteter under en byggnads livscykel (Bejrum & Lundström, 1986, se Nordlund, 2010). 
 

3.2.4	  Nyttjandeperiod	  
Inom redovisningen används numera begreppet nyttjandeperiod. Begreppet används både i 
årsredovisningslagen (ÅRL), i kompletterande normgivning från bokföringsnämnden (BFN) 
och det tidigare verksamma Redovisningsrådet (RR). Nyttjandeperiod definieras ”Den 
tidsrymd under vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av företaget” 
(Nordlund, 2010). De privata företagen tenderar att ha en nyttjandeperiod för sina fastigheter 
på 100 år och då en avskrivning på 1 %. (Aprili & Johansson, 2011). 
 
Den generella nyttjandeperioden som används i redovisningssammanhang på 100 år föreslås 
därför som ett mått att applicera som en generell innehavsbunden livscykel eftersom den 



 

 24 

åsyftar den tid som fastighetsbolagen av erfarenhet normalt bedömer att deras fastigheter 
ligger dem i ägo och ger dem nytta.  
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4. Regelverk kring hyressättning 
Hyra är av stor betydelse för både de boende och fastighetsägaren. Hyreslagen reglerar 
hyressättningen och hyresavtalet. Hyreslagen kan anses som en skyddslagstiftning eftersom 
lagen verkar till förmån för hyresgästen och garanterar vissa rättigheter. Detta kapitel tar 
upp hyressättningssystemet och dess koppling till renovering och hyreshöjning. 

4.1 Hyreslagen  
Jordabalkens (JB) kapitel 12 avser avtal där hus eller delar av hus upplåtits till nyttjande mot 
ersättning. 12:e kapitlet i JB benämns som Hyreslagen och där finns regler för hyresvärdens 
och hyrestagarens förpliktelser.  

4.1.1	  Underhållsskyldighet	  
Hyresvärden har en lagstadgad underhållsskyldighet. Enligt 12 kap. 9 § JB så är hyresvärden 
skyldig att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i 
orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Hyresavtalet kan dock enligt 
hyresförhandlingslagen (1978:304) innehålla en förhandlingsklausul med bestämmelser om 
lägenhetens skick, som då tagits hänsyn till, in i en förhandlingsöverenskommelse.  
 
I 12 kap. 15 § JB så finns bestämmelser om hyresvärdens skyldighet att hålla lägenheten i 
sådant skick som anges i 9 § om inte något annat avtalats. Hyresvärden ska enligt denna 
paragraf, med skäliga tidsmellanrum, ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga 
reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.  
 

4.1.2	  Lägsta	  godtagbara	  standard	  
Vad som anses som lägsta godtagbara standard i en lägenhet framgår av 12 kap. 18 a § JB.  
 
Enligt 12 kap. 18 a § 6-7 st. JB så framgår att lägenheten skall anses ha lägsta standard, om 
den är försedd med anordning inom lägenheten för: 

 
1. Kontinuerlig uppvärmning 
2. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien 
3. Avlopp för spillvatten 
4. Personlig hygien omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch 
5. Försörjning med elektrisk ström för normal hushållning 
6. Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 

avställningsytor.  
 

Dessutom skall finnas både förrådsutrymmen och anordning för hushållstvätt inom 
fastigheten. Det får inte förekomma brister i fråga om hållfastighet, brandsäkerhet och 
sanitära olägenheter.  
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4.1.3	  Standardhöjande	  åtgärder	  
Åtgärder som anses standardhöjande måste godkännas av de boende eller av Hyresnämnden. I 
12 kap. 18 d § JB finns bestämmelser om vad som anses som standardhöjande åtgärder 
respektive åtgärder som vidhåller lägenhetens bruksvärde.  
 
En fastighetsägare får endast under vissa förutsättningar utföra sådana standardhöjande 
åtgärder på fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde, 
eller utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig ändring av en bostadslägenhet eller av de 
gemensamma delarna av fastigheten.  

 
Om nu inte åtgärderna vidtas för att en bostadslägenhet skall uppnå lägsta godtagbara 
standard enligt 18 a § 6 och 7 st. krävs för att få utföra de standardhöjande åtgärderna att det 
godkänts av de berörda hyresgästerna eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till åtgärderna. 
För de gemensamma utrymmena krävs att majoriteten av de boende lämnar godkännande.  
 

4.1.4	  Bruksvärdeshyra	  
Enligt 12 kap. 19 § JB så bestäms hyran i hyresavtalet. Om däremot avtalet innehåller 
förhandlingsklausul kan hyresbeloppet bestämmas efter förhandlingsöverenskommelse enligt 
hyresförhandlingslagen (1978:304). Hyrans storlek skall fastställas enligt 12 kap. 55 § JB till 
skäligt belopp. Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som 
med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Hyran justeras därför av fastighetsägaren till skälig 
nivå, vilken är bruksvärdeshyran (hyran för liknade standard och jämförbara objekt). Hyran 
får enligt hyreslagen inte höjas med anledning av åtgärder som endast upprätthåller 
lägenhetens bruksvärde. 
 

4.2 Hyresnämnden  
En tvist mellan fastighetsägare och hyresvärd såsom exempelvis en tvist angående hyrans 
storlek skall enligt 12 kap. 69 § JB avgöras av Hyresnämnden. Som tidigare nämnts så är det 
bruksvärdessystemet som skall tillämpas när det gäller hyressättning. Enligt hyresnämnden 
skall vid bedömningen av bruksvärdeshyran följande parametrar tas med: lägenheten storlek, 
moderniseringsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering och om 
det finns hiss, tvättstuga, sopnedkast, förvaringsutrymmen, fastighetsservice, garage eller 
biluppställningsplats. Dessa parametrar viktas även sedan med det allmänna läget, 
kommunikationer och boendemiljön. Bruksvärdeshyran ska inte vara korrelerad till en 
fastighets produktions, drift - och underhållskostnader (Hyresnämnden, 2015). 
 

4.2.1	  Vad	  som	  anses	  hyreshöjande	  åtgärder	  
Det kan diskuteras vad som egentligen anses som standardhöjande åtgärder eller inte. Ur 
hyresgästens perspektiv, bör ett kakel som ersätts mot ett annat kakel, möjligen infalla under 
kriterierna för 12 kap. 18 a § JB, och därmed kategoriseras som en åtgärd som endast 
upprätthåller bruksvärdet. Hyresnämnden och fastighetsägaren anser dock att åtgärden, i 
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nämnda fallet med kakel, är standardhöjande eftersom då gammalt kakel byts ut mot nytt 
kakel är det att anse som en betydande uppfräschning (Olsén, 2013). 
 

4.2.2	  Stambyte	  medför	  hyreshöjning	  
Om fastighetsägaren vidtar åtgärder som är standardhöjande så leder det vanligen till att 
bruksvärdet ökar och hyran ökar. Hyresnämnden lämnade bifall till alla fall år 2012, och 
2013, där fastighetsägaren ansökt om hyreshöjning med anledning av att de standardökade 
åtgärderna ansågs öka bruksvärdet (Olsén, 2013)(Lind, 2015). 
 
Hyresnämndens hållning är att det i samband med stambyte alltid sker standardhöjande 
åtgärder i och med att badrummet renoveras, och därför ökar bruksvärdet och fastighetsägaren 
kan höja hyran. Här kan det resoneras olika. Hyresgästen får förvisso nya ytskikt, ny toalett 
och dusch (eller badkar), men hyresgästen kan tolka att detta infaller inom 12 kap. 18 a § JB, 
alltså endast ett upprätthållande av lägsta godtagbara standard, ett upprätthållande av 
bruksvärdet, och att åtgärden därför inte ska vara hyreshöjningsberättigat.  
 

4.3 Hyresgästföreningen 
I portalparagrafen (1 §) i hyresförhandlingslagen (1978:304) finns inledande bestämmelser 
om hyresförhandlingslagens tillämplighet och aktörer. Förhandling om hyresförhållanden i 
fråga om bostadslägenheter får enligt denna lag föras mellan å ena sidan hyresvärd eller 
hyresvärd och organisation av fastighetsägare, i vilken fastighetsägaren är medlem, och å 
andra sidan organisation av hyresgäster. Förhandling förs på grundval av 
förhandlingsordning, som kommer till stånd genom avtal mellan de förhandlande parterna 
eller genom beslut av Hyresnämnd.  
 
De första organisationerna av hyresgäster i Sverige bildades i början på 1900 talet. År 1923 
bildades den rikstäckande hyresgästorganisationen Hyresgästernas Riksförbund. År 1925 
hade förbundet 8000 medlemmar. Idag har Hyresgästernas riksförbund över en halv miljon 
medlemmar (hushåll). Hyresgästföreningen representerar hyresgästerna och förhandlar på 
kommunal nivå med de kommunala bostadsbolagen som finns på orten och de flesta privata 
hyresvärdarna. Huvuduppgiften för Hyresgästföreningen är att säkerställa att hyran för 
gästerna landar inom ramen för bruksvärdesnivån (Hyresgästföreningen, 2015). 
 

4.3.1	  Årlig	  hyresförhandling	  
Det sker alltid en årlig hyresförhandling med sikte på att bestämma en indexerad 
hyresjustering. I Stockholm sker förhandlingen mellan Fastighetsägarna Stockholm och 
Hyresgästföreningen Region Stockholm. Regionen delas in i tre områden; innerstad, inre 
ytterstad och yttre ytterstad. I ramavtal 2014 (se tabell 1) mellan Fastighetsägarna Stockholm 
och Hyresgästföreningen Region Stockholm förelåg rekommendationen på höjning i de olika 
områdena i ett intervall mellan 1,30 - 1,75 %. Förklaringen till den relativa låga 
rekommendationen för hyreshöjning året 2014 är med hänsyn av den låga inflationen under 
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åren dessförinnan, året 2013 var inflationen 0 %. (Fastighetsägarna Stockholm, 2015). 
 
 

Stadsdel Innerstad Höjning Inre ytterstad Höjning Yttre ytterstad Höjning 

Normhyra Kr/kvm/år -1650 1,75 % -1450 1,50 %  1,30 % 

Normhyra Kr/kvm/år 1651- 1,60 % 1451- 1,35 %  1,30 % 

Tabell 1, från ramavtalet 2014 framgår de olika områdesfördelningarna och den förhandlade 
hyresökningsprocenten för respektive område (Fastighetsägarna Stockholm, 2015). 
 
Hyreshöjningarna bestäms av hyresförhandlingarna och är starkt korrelerat med inflationen. 
Inflationen är förändringen i konsumentprisindex (KPI).  

4.3.2	  Hyresgästföreningens	  framtagna	  avtal	  
Ett väsentligt problemen vid renovering och modernisering av lägenheter är ur 
fastighetsägarens perspektiv att en eventuell efterföljande hyreshöjning (intäkt) av åtgärden 
inte kan aktualiseras och fastställas förrän efter renoveringen, alltså när lägenheten är klar och 
den ökade bruksvärdesnivån kan mätas. Detta medför att stora projekt kan vara svåra att 
kalkylera eftersom intäktsökningen är osäker. En lösning på detta problem har varit - och är - 
att Hyresgästföreningen förhandlat fram olika färdiga ombyggnadsavtal med fastighetsägarna, 
exempelvis finns så kallat köksavtal och badrumsavtal. Avtalen bestämmer den tillkommande 
ökade hyran i samband med vilken åtgärd som bestäms i lägenheten. Dessa förhandlade 
hyreshöjningsavtal möjliggör att fastighetsägaren enklare kan räkna hem projekt med 
noggrann intäktsprognostisering och dessutom vet hyresgästerna i förväg hur mycket 
hyrespåslaget blir.  
 

4.3.3	  Badrumsavtal	  med	  stambyte	  medför	  högre	  hyrespåslag	  än	  utan	  
stambyte	  
I rapporten Lönsamhet och råd i renovering av miljonprogrammet, av Peter Karlsson (2013), 
finns en genomgång av sex framtagna badrumsavtal mellan Hyresgästföreningen och olika 
kommunala fastighetsbolag. Avtalen beskriver vad som skall utföras i badrummet och den 
bestämda tillkommande hyreshöjningen. Tre av badrumsavtalen inkluderar stambyte, och tre 
inte. Gemensamt för de tre avtalen som inkluderar stambyte är att de alla tre medför högre 
hyrespåslag än de tre som inte inkluderar stambyte. Slutsatsen är att när stambyte sker så 
medför det i snitt ytterligare ca 165 kr i hyrespåslag.  
 
Detta kan tolkas vara en motsats eftersom stambytet avskalat från övrig renovering inte ska 
medföra hyreshöjning. Från Hyresgästföreningen finns även framförhandlat med 
fastighetsägarna så kallat köksavtal och så kallat totalrenoveringsavtal. Av dessa avtal 
framgår de hyreshöjningar som adresseras hyresgästen efter åtgärderna genomförts.  
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4.4 Hur hyressättningen i praktiken fungerar vid renovering 
Som dagens hyressättningssystem och hyresavtal ser ut idag så ingår vanligt underhåll i 
hyran. Eftersom vanligt underhåll inte är hyreshöjande finns incitament för att skjuta upp 
underhållsinsatser som i första hand skapar kundnytta (Lind, 2015).  
 
Lagstiftningen ger hyresgästernas organisation stort inflytande över hyressättningen men 
egentligen mycket litet inflytande över renoveringen. Vilken renovering som ska göras i 
huset, och vilken hyreshöjning som de boende ska få, bestäms dock många gånger i 
överenskommelse mellan fastighetsägaren och hyresgästernas organisation. Men när inte 
parterna kommer överens kan fastighetsägaren gå till hyresnämnden för att få den föreslagna 
renoveringen godkänd. Fastighetsägaren får i regel alltid godkänt - att i äldre fastigheter - 
renovera dessa till nybyggnadsstandard, vilket innebär att olika antal standardhöjningar får 
genomföras (Lind, 2015).  
 
Här ska noteras att ingen domstolsprövning görs angående vilken hyra som ska tas ut, utan 
endast ifall renoveringen ska godkännas eller inte (Lind, 2015). 
 
Efter genomförd renovering sätter fastighetsägaren hyran. I det läget kan dock hyresgästen - 
om denne inte är nöjd - få hyran prövad av hyresnämnden.  Hyresnämnden jämför då den 
satta hyran mot andra lägenheter med samma standard benägna i närheten. Om 
fastighetsägaren motiverar att standarden är likt nybyggnation betyder det att hyrorna till viss 
del marknadsanpassas vid renoveringen av äldre bestånd (Lind, 2015). Detta betyder även att 
hyran kan höjas väldigt mycket om hyresgapet upp till marknadshyran är stort från den 
tidigare hyran. 
 
Det ska understrykas att hyreshöjningen alltså inte är kopplad till själva 
renoveringskostnaderna utan kopplad till de standardhöjande åtgärderna. Hur mycket hyra 
som de standardhöjande åtgärderna leder till är i sin tur kopplade med den allmänna 
uppfattningen av standarden och jämförelsen av liknade objekt på orten, vilket exempelvis 
kan vara nybyggnationer. (Lind, 2015).    
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5. Vad är Relining  
Relining är ett samlingsbegrepp för olika metoder att renovera och förnya rör i fastigheter. 
Gemensamt för begreppet relining är att det medför att de gamla rören sitter kvar och 
renoveras inifrån till skillnad från det traditionella stambytet där rören rivs ut och byts ut 
helt. Detta kapitel behandlar olika reliningmetoder, kvalitet, badrumsrenovering, ekonomisk 
strategier och branschstandard.  

5.1 Reliningmetoder 
Tanken för de olika metoderna är desamma det vill säga att skapa ett nytt rör i det gamla. 
Relining kan ses som ett betydligt bekvämare sätt att hantera lösningen av de gamla rören än 
stambyte eftersom ingreppet endast tar ett par dagar och inte medför att badrum och kök 
måste rivas ut. 
 
Det finns som tidigare sagts olika metoder för relining och det som skiljer dem åt är valet av 
appliceringsteknik och valet av plastmaterial för innerröret. Beroende på utformningen av 
rören som ska renoveras kan en metod vara att föredra framför en annan. I huvudsak används 
främst två metoder; coating och lining. Gemensamt för metoderna är att en förstudie alltid 
utförs av ledningarna och deras konstruktion innan åtgärden sker med syfte att besluta på 
vilket sätt åtgärden skall genomföras. Under arbetets gång så dokumenteras vanligtvis alla 
moment med TV-inspektion eller liknande. Färdig installation besiktas och dokumenteras 
med TV-inspektion och video/DVD/fiberskop (BRiF, 2015). 
 

5.1.1	  Coating	  
Metoden coating ”beläggning” innebär att insidan av röret beläggs med flytande plast. Den 
flytande plasten antingen borstas ut eller sprutas ut i flera lager i de befintliga rörens insida. 
Coating kräver att materialet ger fäste vilket gör att metoden är känslig mot rörens skick. 
Rörens insida måste vara helt torra innan plasten appliceras. Metoden lämpar sig väl för 
skarvar, mellan rör, och golvbrunn i badrum.  
 

5.1.2	  Lining	  
Lining ”foder” bygger på att ett foderrör som är av ett mjukt material (likt en strumpa) dränks 
in i epoxi och förs in inuti det gamla röret med hjälp av tryckluft. Tryckluften rätar ut 
foderröret och håller den på plats mot det gamla röret. När epoxin härdat utgör foderröret ett 
hårt självbärande system vilket gör att metoden lämpar sig för huvudstammar i sämre skick. 
Nackdelen kan vara att foderröret kan vara svårt att infordra i små utrymmen eller krokiga rör. 
De båda metoderna kombineras ofta för att de kompletterar varandra (Ovsiannikov, 2014). 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RELINING!I!FASTIGHETER!
!
!

!!!!!!!!
SPILLVATTEN*
*DAGVATTEN*

**
BELÄGGNING1*
!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!FODER2!
!!

FLEXIBEL**
EFTER**
HÄRDNING*
!

STEL*EFTER**
HÄRDNING*
!

FLEXIBEL**
EFTER**
HÄRDNING*
!

STEL*EFTER**
HÄRDNING*

1 Består i att spruta eller borsta ut en plastmassa på rörens insida, kallas även för ”Coating”. 
2 Består i att låta en polyesterstrumpa mättad med exempelvis epoxy utgöra ett nytt rörsystem inuti det gamla, 
kallas även för ”Liner” eller ”Strumpa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6, metoder för relining i fastigheter. 

5.2 Kvalitet 
Relining har utförts i fastigheter i Sverige i cirka 25 år. Tekniken har funnits betydligt längre 
men då som markledningsrenovering. Ännu har inte någon utförd relining slutat att leverera 
på grund av ålder så det går inte att exakt fastställa hur lång livslängden är på ett relinat 
avloppsystem. Beträffande plastens beständighet så finns företag som utfört tester och fått SP 
Sitacs godkännandebevis på 50 år. (Af Klintberg et al., 2011).  
 
Reliningrapport (2011) utreder i ett intervjumaterial med 41 personer cirka 15 000 relinade 
lägenheter i form av ett bestånd av 300 fastigheter. Den viktigaste slutsatsen av 
undersökningen är att relining har fungerat tillfredställande i de flesta fall. Problem som 
uppstått vid själva reliningarbetet är enligt rapporten: 
 

1. Det vanligaste problemet; att det vid renspolningen av rören vid reliningarbetet 
orsakat läckage. Detta problem har uppmärksammats vid mindre än fem procent av 
fallen. 

2. Vid mindre än fem procent av fallen har reliningen inte lyckats täta eventuellt läckage 
direkt.  

3. Vid mindre än fem procent av fallen har reliningen orsakat hinder i avloppsrören. 
 
Dessa brister som ovan nämnts har dock uppmärksammats tidigt vid renspolningen eller vid 
den kvalitetskontroll med filmning som ingår, eller då avloppsinstallationen har tagits i bruk. 
(Af Klintberg et al., 2011).  
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5.3 Badrumsrenovering 
Ett traditionellt stambyte kräver att även en total badrumsrenovering måste utföras samtidigt 
eftersom de gamla stammarna måste rivas ut. Vid stambyte krävs därför att badrummets 
betongväggar och golv måste återställas. Detta behövs inte vid relining. Det innebär att vid 
relining så är den sociala påfrestningen betydligt mindre för de boende och även att 
materialåtgången blir mindre. Ett badrum består av olika beståndsdelar med olika livslängder. 
Livslängden på inventarierna beror på användningen och hur de underhålls. Vid stambyte kan 
inventariernas livslängd abrupt komma till ett avslut i och med att de måste rivs ut trots att de 
har sin livslängd eller delar av den kvar. Relining ger inte den åverkan på inventarierna utan 
möjliggör att användaren i större grad kan utnyttja delarnas hela livslängder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7, illustrerar ungefärlig livslängd för inventarierna i ett badrum (Jonsson, 2011). 
 

5.4 Ekonomiska strategier 
Reliningrapport (2011) beskriver främst två ekonomiska strategier för relining, dels (1) att det 
är god ekonomi att relina stammar som är placerade i slitsar bakom nyligen ombyggda 
badrum, eller i rörinstallationer genom skyddsrum etc. dels (2) att ett förvaltningsföretag 
relinat sina avloppsstammar med avsikten att succesivt byta ut badrummen efter skick. 
Förvaltningsbolaget nämner att de fördelaktigt har framförhandlat ramavtal både med 
reliningen och badrumsrenoveringarna. (Af Klintberg et al., 2011).  
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5.5 Branschförening 
Olika företag har med tiden utvecklat olika reliningtekniker med tillhörande patent. Tillväxten 
i branschen har tidigare skett utan tillsyn och regelverk. 2009 startade Branschföreningen 
Relining i Fastigheter (BRiF). BRiF har över tjugo medlemsföretag och samarbete med 
Sveriges Byggindustrier. Medlemskap kan förvärvas efter prövning av föreningens styrelse. 
Ett medlemsföretag ska uppfylla de krav som ställs tekniskt, ekonomiskt, och etiskt. BRiF 
verkar för att kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis och auktorisation med samma 
kvalitetskrav som ställs på VVS företagen.  
 
2012 startade BRiF ett samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket innebär 
att ett kvalitetsprogram tagits fram som är obligatoriskt för alla medlemsföretag i BRiF. Syftet 
med kvalitetsprogrammet är att öka kvalitetsnivån i reliningbranschen och trygghet åt kunder. 
Kvalitetsprogrammet garanterar kontroll av var medlem en gång per år och utförts av SP. SP 
kontrollerar att de anslutna företaget kan redogöra för sin metod och specifikation på råvaror 
och att företaget har en dokumenterad utbildnings och certifieringsplan för montörer som 
inkluderar själva metoden, materialkunskap, och arbetsmiljö. SP rapporterar resultaten över 
de övervakade kontrollerna till BRiF. (BRiF, 2015). 
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6. Kalkylmodeller  
Generellt finns det tre frågeställningar för fastighetsägaren att ta hänsyn till inför en 
omfattande renovering i huset: Hur mycket behöver vi renovera? Med vilken metod löser vi 
detta på bästa sätt? Vad kostar lösningarna? För att få svar på frågorna så behövs tekniskt 
besiktning och ekonomisk kalkyl. För ekonomisk kalkyl behövs en kalkylmodell. Detta kapitel 
presenterar kalkylmodellerna som kommer att användas vidare i arbetet. 

6.1 Modelluppbyggnad  
För att få en överblick - så kommer modellerna presenteras i steg för steg - med start i den 
rena kostnaden för stambyte alternativt relining.  
 
Kalkylmodell nr 1 är basmodellen; dess syfte är att först, utan hänsyn till 
hyressättningssystemet, analysera de ”rena” renoveringskostnader som krävs för att 
underhålla och uppnå en lägenhetens bruksstandard, vilket i detta fall är den ”rena” kostnaden 
för stambytet eller reliningen.  
 
I Kalkylmodell nr 2 läggs badrumsrenovering till som komponent. Ingen hänsyn tas till 
hyressättningssystemet. Alltså hyreshöjning exkluderas. 
 
I Kalkylmodell nr 3 läggs ytterligare komponenten köksrenovering till i modellen. 
Fortfarande ingen hänsyn tas till hyressättningssystemet. Alltså hyreshöjning exkluderas. 
 
Efter dessa steg impliceras effekten av hyressättningssystemet i kalkylerna, det medför att det 
i kalkylmodell 2 och 3 läggs till komponenten ”ökad hyresintäkt som följer av åtgärd”, dessa 
blir kalkylmodell 4, och 5. 
 
Huvudtanken är att kalkylerna ska göra de olika renoveringsåtgärderna jämförbara undan för 
undan, både med och utan hyressättningssystemet. Modelluppbyggnaden åskådliggörs i tabell 
nedan (se tabell 2).  
 
Stambyte 
vs. relining 

”den rena 
kostnaden”  

Renoverings- 
kostnad för 
badrum 

Renovering- 
kostnad för 
kök 

Hyreshöjning 
impliceras 

Kalkylmodell 1  X    
Kalkylmodell 2 X X   
Kalkylmodell 3 X X X  
Kalkylmodell 4 X X  X 
Kalkylmodell 5 X X X X 
Tabell 2, modelluppbyggnad, illustrerar hur komponent för komponent läggs på undan för undan. 
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6.2 Gemensamma antaganden i kalkylerna 
Uppskattade kostnader för respektive renovering som används i arbetet, se tabell 3. 
 

Renoveringsåtgärd Kostnad/lägenhet Källa 
Stambyte- och badrumsrenovering 
(nytt tätskikt, porslin, kakel, klinkers, 
badrumsskåp, handdukstork, belysning, 
inklusive även delvis stammar i kök med el 
och tillhörandes allmänna berörda 
utrymmen)	  

230 000 kr1 (NHB, 2006) 

Badrumsrenovering 
(nytt tätskikt, porslin, kakel, klinkers, 
badrumsskåp, handdukstork, belysning) 

80 000 kr (Badrumsrenovering. 2015)	  

Stambytekostnad 
(badrumskostnad bortfiltrerad) 

150	  000	  kr	   	  

Köksrenovering (avser kök i en 77 m2 
lägenhet) 
(helrenoverat kök inklusive vitvaror)	  

137	  000	  kr1	   (NHB, 2006)	  

Relining 25	  000	  kr	   (Ovsiannikov, 2014)	  
1Indexerat upp till 2014 års nivå, med Byggprisindex (SCB, 2015). 
Tabell 3, uppskattade kostnader för olika typer av renovering. 
 
 
De generella hyreshöjningar som används i de generella investeringskalkylerna gäller en 
standardlägenhet på tre rum, och beror på val av renoveringsåtgärd, enligt framtagna avtal 
mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, se tabell 4 (Karlsson, 2013). 
 

Generell hyreshöjning för en standard trerumslägenhet per månad kr/mån 
Stambyte med badrumsrenovering 585 
Stambyte med badrums- och köksrenovering 1285 
Relining enbart 0 
Relining med badrumsrenovering 420 
Relining med badrums- och köksrenovering 1120 

Tabell 4, generella hyreshöjningar som avtalats mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna 
(Karlsson, 2013).  

Kalkylperioden för stambyte sätts på 40 år. Eftersom det kan råda delade meningar vilken 
kalkylperiod som ska sättas vid relining så presenteras därför i arbetet två alternativ; 20 år 
respektive 40 år. Räntan för annuitetslånet av renoveringen/investeringen sätts på 2 procent. 
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7. Kalkylresultat: generella fall 
Detta kapitel presenterar kalkylresultaten av kalkylmodellerna som redogjordes för i kapitel 
6. Renoveringskostnaderna är uppskattade efter marknaden och hyreshöjningarna är 
generella och tagna från hyresavtal framtagna mellan hyresgästföreningen och 
fastighetsägarna (se kapitel 6).  

7.1 Vad händer då vi bortser från hyressättningen 
I första tre jämförelsemodellerna bortses hyreshöjningen. Syftet med kalkylerna är att studera 
det årliga nettot för de rena underhålls-, investeringskostnaden i ett tänkt scenario där 
fastighetsägaren inte, av någon anledning, skulle kunna höja hyran alls. 

7.1.1	  Kalkylresultat	  modell	  1	  -‐	  Stambyte/Relining	  
I första jämförelsen (modell 1) är utgångspunkten att endast jämföra grundkostnaden för det 
rena stambytet (se kalkyl 1) mot alternativet relining (se kalkyl 2 och 3).  
 
 

Stambyte; avbetalning på 40 år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 150 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet (40 år) 5 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -5 500 

Kalkyl 1 
 

Relining; avbetalning på 20 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 25 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet (20 år) 1 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -1 500 

Kalkyl 2 
 

Relining; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 25 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet per år (40 år) 900 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -900 

Kalkyl 3 
 

7.1.2	  Kalkylresultat	  modell	  2	  -‐	  Stambyte/Relining	  +	  Badrum	  
I denna jämförelse (modell 2) impliceras badrumskostnaden med kostnaderna för 
stambyte/relining (se kalkyl 4, 5 och 6). Hyressättningssystemet och eventuell övrig 
renovering bortses i detta steg.  
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Stambyte	  med	  badrumsrenovering;	  avbetalning	  på	  40	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 230	  000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet	  (40	  år) 8	  400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐8	  400 

Kalkyl 4 
 
Relining	  med	  badrumsrenovering;	  avbetalning	  på	  20	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 105	  000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet	  (20	  år) 6	  400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐6	  400 

Kalkyl 5 
 
Relining	  med	  badrumsrenovering;	  avbetalning	  på	  40	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 105	  000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet	  per	  år	  (40	  år) 3	  800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐3	  800 

Kalkyl 6 
 

7.1.3	  Kalkylresultat	  modell	  3	  -‐	  Stambyte/Relining	  +	  Badrum	  +	  Kök	  
I denna jämförelse (modell 3) impliceras komponenterna både badrums- och 
köksrenoveringskostnaderna med kostnaderna för stambyte/relining (se kalkyl 7, 8, och 9). 
Hyressättningssystemet och eventuell annan renovering bortses i detta steg.  
 

Stambyte med badrums- och köksrenovering; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 367 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet (40 år) 13 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -13 400 

Kalkyl 7 
 

Relining med badrums- och köksrenovering; avbetalning på 20 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 242 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet (20 år) 14 800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -14 800 

Kalkyl 8 
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Relining med badrums- och köksrenovering; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 242 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet per år (40 år) 8 800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -8 800 

Kalkyl 9 
 

7.2 Vad händer då vi tar hänsyn till hyressättningen 
I praktiken med dagens hyressättningssystem får dock fastighetsägaren höja hyran för den 
standardhöjning som sker till följt av renoveringen. Detta medför att hyran många gånger höjs 
till följd efter renovering. I följande modeller 4 och 5 implicerar vi hyreshöjningarna (de 
ökade intäkterna) i kalkylerna eftersom detta speglar verkligheten.  

7.2.1	  Kalkylresultat	  modell	  4	  -‐	  Stambyte/Relining	  +	  Badrum	  +	  
Hyressättningssystemet	  
I denna jämförelse (modell 4) impliceras hyressättningssystemet i kalkylen för 
stambytet/relining och badrumsrenovering. Vi utgår i modellen att ursprungshyran innan 
höjningen är 6 500 kr, för en standardtrea, med behov av totalrenovering (Stena Fastigheter, 
2015). 
 
I det fall där stambyte väljs (se kalkyl 10) bedöms hyran kunna öka med 585 kr/månad i snitt 
per lägenhet (vilket är ungefär 9 % procents ökning av hyran). Detta är en ökad årlig intäkt 
per lägenhet på 7 020 kr.  
 
I det fall där relining väljs (se kalkyl 11 och 12) bedöms hyran kunna öka med 420 kr/månad i 
snitt per lägenhet, (vilket är ungefär i snitt 6 % procents ökning av hyran). Detta ger en ökad 
årlig intäkt per lägenhet på 5 040 kr. 
 
 
Stambyte	  med	  badrumsrenovering,	  plus	  hyreshöjningen;	  avbetalning	  på	  40	  år  kr 
Kostnad/lägenhet* 230 000 
Hyreshöjning ca 9 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 7 020 
*Annuitet (40 år) 8 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -1 380 

Kalkyl 10 
 
Relining	  med	  badrumsrenovering,	  plus	  hyreshöjningen;	  avbetalning	  på	  20	  år  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning	  ca	  6	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 5 040 
*Annuitet (20 år) 6 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -1 360 

Kalkyl 11 
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Relining	  med	  badrumsrenovering,	  plus	  hyreshöjningen;	  avbetalning	  på	  40	  år  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning ca 6 %, per lägenhet, relining, (ökad intäkt/år) 5 040 
*Annuitet per år (40 år) 3 800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 1 240 

Kalkyl 12 

	  

7.2.2	  Kalkylresultat	  modell	  5	  -‐	  Stambyte/Relining	  +	  Badrum	  +	  Kök	  +	  
Hyressättningssystemet	  
I denna jämförelse (modell 5) impliceras hyressättningssystemet i kalkylen för 
stambyte/relining och badrum- och köksrenovering.  
 
I det fall där stambyte väljs (se kalkyl 13) bedöms hyran kunna öka med 585 kr/månad + 700 
kr/månad = 1285 kr/mån, per lägenhet (vilket är ungefär 20 % procents ökning av hyran, 
jämför mot en standardtrea).  
 
I det fall där relining väljs (se kalkyl 14 och 15) bedöms hyran kunna öka med 420 kr/månad 
+ 700 kr/månad = 1120 kr/mån, per lägenhet (vilket är ungefär 17 % procents ökning av 
hyran, jämför mot en standardtrea).  
 

Stambyte med badrums- och köksrenovering, plus hyreshöjningen;  
avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 367 000 
Hyreshöjning ca 20 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 15 420 
*Annuitet (40 år) 13 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 2 020 

Kalkyl 13 
 

Relining med badrums- och köksrenovering, plus hyreshöjningen; 
avbetalning på 20 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 242	  000 
Hyreshöjning	  ca	  17	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 13	  440 
*Annuitet (20 år) 14	  800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐1	  360 

Kalkyl 14 
 

Relining med badrums- och köksrenovering, plus hyreshöjningen; 
avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 242	  000 
Hyreshöjning	  ca	  17	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 13	  440 
*Annuitet per år (40 år) 8	  800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 4	  640 

Kalkyl 15 
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8. Kalkylresultat: konkreta fall 
Detta kapitel presenteras kalkyler från data av verkliga projekt - där stambyte alternativt 
relining har utförts. Sammanställning på undersökningen finns i bilagorna.  I nästa kapitel 
analyseras kalkylerna. Varje kalkyl visar ett årligt snitt netto per lägenhet - per projekt - med 
hänsyn till renoveringskostnader och efterföljande hyreshöjning.  
 
8.1 Fall 1. Relining, 27 stycken lägenheter, Rättvik 
Kalkyl (se kalkyl 16 och 17) är upprättad med data från undersökningen, fall 1, se bilaga 2. I 
detta fall utfördes relining utan ytterligare renovering och utan efterföljande hyreshöjning.  
 

Relining; avbetalning på 20 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 42	  600 
Hyreshöjning	  0	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet (20 år) 2	  600 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐2	  600 

Kalkyl 16 
 

Relining; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 42	  600 
Hyreshöjning	  ca	  0	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet per år (40 år) 1	  600 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐1	  600 

Kalkyl 17 
 
 
8.2 Fall 2. Relining, 485 stycken lägenheter, Stockholm 
Kalkyl (se kalkyl 18 och 19) är upprättad med data från undersökningen, fall 2, se bilaga 3. I 
detta fall utfördes relining med renovering av badrum och delvis kök, med efterföljande 
hyreshöjning.  
 

Relining med renovering av badrum och delvis kök, plus hyreshöjningen; 
avbetalning på 20 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 125 000 
Hyreshöjning	  12,8	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 8 850 
*Annuitet (20 år) 7 645 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 1 205 

Kalkyl 18 
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Relining med renovering av badrum och delvis kök, plus hyreshöjningen; 
avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 125 000 
Hyreshöjning,	  12,8	  %,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 8 850 
*Annuitet per år (40 år) 4 569 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 4 281 

Kalkyl 19 
 
 
8.3 Fall 3. Stambyte, 36 stycken lägenheter, Norrköping 
Kalkylen är upprättad med data från undersökningen, fall 3, se bilaga 4. I detta fall utfördes 
stambyte med renovering av badrum, med efterföljande hyreshöjning (se kalkyl 20). 
 

Stambyte med badrumsrenovering plus hyreshöjningen; avbetalning på 40 
år  kr 

Kostnad/lägenhet* 208	  333 
Hyreshöjning 7,4 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 6	  691 
*Annuitet (40 år) 7	  616 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐925 

Kalkyl 20 
 
 
8.4 Fall 4. Stambyte, 149 stycken lägenheter, Värnamo 
Kalkylen är upprättad med data från undersökningen, fall 4, se bilaga 5. I detta fall utfördes 
stambyte med renovering av badrum, med efterföljande hyreshöjning (se kalkyl 21). 
 

Stambyte med badrumsrenovering plus hyreshöjningen; avbetalning på 40 
år  kr 

Kostnad/lägenhet* 184	  600 
Hyreshöjning 20 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 6	  218 
*Annuitet (40 år) 6	  750 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐532 

Kalkyl 21 
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8.5 Fall 5. Stambyte, 33 stycken lägenheter, Säter 
Kalkylen är upprättad med data från undersökningen, fall 5, se bilaga 6. I detta fall utfördes 
stambyte med renovering av badrum och kök samt nya ytskikt i lägenheterna, med 
efterföljande hyreshöjning (se kalkyl 22). 
 

Stambyte med badrums och köksrenovering samt nya ytskikt i övrigt, plus 
hyreshöjningen; avbetalning på 40 år  kr 

Kostnad/lägenhet* 230	  300 
Hyreshöjning 11,2 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 4	  792 
*Annuitet (40 år) 8	  419 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐3	  627 

Kalkyl 22 
 
 
8.6 Fall 6. Stambyte, 692 stycken lägenheter, Uppsala 
Kalkylen är upprättad med data från undersökningen, fall 5, se bilaga 6. I detta fall utfördes 
stambyte med renovering av badrum och kök samt nya ytskikt i lägenheterna och fasad, 
fönster och takrenovering, med efterföljande hyreshöjning (se kalkyl 23). 
 

Stambyte med badrums och köksrenovering och nya ytskikt i övrigt, samt  
fasad, tak, fönsterrenovering, plus hyreshöjningen; avbetalning på 40 år  kr 

Kostnad/lägenhet* 722	  543 
Hyreshöjning 52,6 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 30	  000 
*Annuitet (40 år) 26	  413 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 3	  587 

Kalkyl 23 
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9. Analys 
I detta kapitel sammanställs de generella modellerna och modellerna från de konkreta fallen 
för att jämföra dem mellan varandra. Kapitlet belyser därefter typfallet ”stambyte eller 
relining med badrumsrenovering” och sedan vad som händer då räntan ändras. Kapitlet 
avslutas med ett jämförande exempelfall mellan stambyte och relining - i ett tänkt scenario - 
där en fastighet behöver stambyte men där badrummen har ungefär 10 år kvar av sin 
livslängd, och egentligen inte behöver bytas.  
 
9.1 Analys av de generella modellerna 
I diskussionen kring stambyte och relining finns olika prognoser om reliningens kvalitet och 
investeringens livslängd (hur länge det håller). Därför finns i kapitel 7 och 8 två jämförliga 
alternativ på avskrivningen för reliningen, detta behandlades i kapitel 6. Fastighetens 
särprägel, utföraren, utförande tekniken, och företagets subjektiva uppfattning kan spela roll. 
Utgångspunkten i analysen av de generella modellerna och konkreta fallen i detta kapitel blir 
att relining bedöms kunna leverera samma tjänst (nytta) som stambyte (med erforderligt 
underhåll) i 40 år. Med hänsyn till detta, och för enkelhetens skull, kommer kalkylerna 
stambyte och relining sättas mot varandra i analysen med samma avskrivningstid på 40 år.  
 

9.1.1	  Utan	  hyrespåslag	  
Sammanställningen av de generella kalkylerna speglar den genomgående problematik som 
finns där renovering är ekonomisk ansträngande. I alla faser, oavsätt valet av relining eller 
stambyte är kostnaden per lägenhet mer eller mindre stor. Det saknas incitament för 
fastighetsägaren att renovera om inte hyran kan ökas i samband med renoveringen, alltså om 
inte renoveringen är standardhöjande, och det innebär att renovering som inte ökar 
hyresintäkterna kan tendera att bli förskjuten in i det sista.  
 
Jämförelsen av de generella kalkylerna utan hyrespåslag av de rena kostnaderna mellan de 
olika renoveringstyperna visar att relining med renovering genomgående, i alla kalkyler, är ett 
billigare alternativ än stambyte vid därtill samma val av tillkommande renovering (se figur 8).  
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Figur 8, sammanställning av de generella kalkylresultaten i kapitel 7, hyreshöjning exkluderat.  
Figuren visar årligt netto över en kalkylperiod på 40 år, hyreshöjning inkluderat. 

	  

9.1.2	  Med	  hyrespåslag	  
De generella kalkylerna - med hyreshöjning - pekar på att relining med badrumsrenovering 
ger ett årligt positivt netto per lägenhet (se figur 9, stapel ett) och på att stambyte med 
badrumsrenovering ger ett årligt negativt netto per lägenhet (se figur 9, andra stapeln). 
Eftersom modellen är generell och både de generella kostnaderna och de generella 
hyrespåslaget kan diskuteras upp och ned, så får slutsatsen leda till en slutsats av mer allmän 
karaktär och peka på den mer allmänna specifika problematik som fastighetsföretagen står 
inför vid stambytet. Hyran behöver vid stambytet med badrumsrenovering höjas mer än 
riktlinjerna från hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Alternativt måste kostnaderna 
reduceras. Fastighetsägaren kan behöva ytterligare standardhöjande motiverande åtgärder till 
grund om hyran ska höjas ännu högre, vid denna typ av renoveringskombination. Om rätt nivå 
på hyreshöjning väljs och vid rätt form av standardhöjning (renoveringsbalans), torde det 
årliga nettot per lägenhet kunna bli positivt.  
 
I jämförelsen mellan de generella kalkylerna relining och stambyte, med både badrums- och 
köksrenovering med hyrespåslag, pekar de generella kalkylerna med hyrespåslaget att det i 
båda fallen oavsätt relining och stambytet leder till ett årligt positivt netto (se figur 9, tredje 
och fjärde stapeln). Förklaringen på detta fenomen kan vara att riktlinjerna för det ytterligare 
extra hyrespåslaget som fastighetsägaren berättigas till, i och med köksrenoveringen, ger mer 
intäkter än de tänkta kostnaderna och på så vis förstärker det årliga nettot positivt. 
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Sammanställning av kalkylresultaten i kapitel 7 från de generella 
modellerna där hyreshöjningen exkluderades. 
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Figur 9, sammanställning av de generella kalkylresultaten i kapitel 7. Figuren visar årligt netto  
över en kalkylperiod på 40 år, hyreshöjning inkluderat. 
 
 
Om renoveringen är en förlustaffär för fastighetsägaren blir effekten ett bestånd som i högre 
grad förblir orenoverat eftersom fastighetsägaren drar på igångsättandet av renoveringen.  
 
Sammanfattningsvis Modellerna pekar på att hyresökningsmekanismen är det viktigaste 
instrumentet för fastighetsägarens att kunna skydda sig mot renoveringskostnaden. Genom att 
höja hyran till en viss nivå kan vinst nås, istället för förlust. Eller annorlunda uttryckt - den 
hyreshöjning (intäkter) som de standardhöjande åtgärderna berättigar måste vara högre än de 
kostnader som renoveringen medför för att lönsamhet ska uppnås. Denna tendens finns vid 
Relining med badrumsrenovering, och vid stambyte eller relining med badrums- och 
köksrenovering, men inte vid stambyte och badrumsrenovering.   
 
9.2 Analys av konkreta fallen ”badrumsrenovering inklusive 
hyresökning” 
Relining eller stambyte med badrumsrenovering inklusive hyreshöjning får representera ett 
typfall. De konkreta fallen från kapitel 8 jämförs här med de generella motsvarande 
kalkylerna från kapitel 7. 
 
Fall 2: Relining har utförts med badrumsrenovering samt ytrenovering av kök. Den teoretiska 
motsvarande modellen för detta stämmer relativt bra överens med det konkreta fallet. Den 
teoretiska modellen pekade på ett årligt netto per lägenhet på ungefär 1200 kr (se figur 9, 
första stapeln), och det konkreta fallet visar ca 4300 kr per lägenhet (se figur 10, andra 
stapeln). En förklaring på att det årliga nettot per lägenhet i det konkreta fallet ligger högre än 
i det teoretiska är att i det konkreta fallet även utförde viss köksrenovering (nya ytskikt i kök 
med mera) och kunde därför höja hyran utöver nivån för endast ”badrumshöjning”.  
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Sammanställning av kalkylresultaten i kapitel 7 från de generella 
modellerna där generell hyreshöjning inkluderades. 
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Fall 3: Stambyte har utförts med renovering av badrum. Årligt netto per lägenhet är i detta 
fall ungefär minus 900 kr per lägenhet (se figur 10, tredje stapeln) vilket kan jämföras med 
den teoretiska motsvarigheten som visar ungefär minus 1400 kr (se figur 9, andra stapeln). En 
förklaring till detta är att renoveringen i det konkreta fallet fall landade på lägre 
renoveringskostnad per lägenhet (ungefär 20 000 kr) jämfört med den teoretiska modellen. 
  
Fall 4: Stambyte har utförts med renovering av badrum. Årligt netto per lägenhet är i detta 
fall ungefär minus 500 kr per lägenhet (se figur 10, stapel fyra) vilket kan jämföras med den 
teoretiska som är ungefär på minus 1400 kr (se figur 9, andra stapeln). En förklaring till detta 
är att renoveringen i konkreta fallet landade på lägre renoveringskostnad per lägenhet 
(ungefär 45 000 kr) jämfört med den teoretiska modellen. 
 
Slutsatsen är att vid relining och badrumsrenovering påvisar både de konkreta och generella 
modellerna ett årligt positivt netto. Vid stambyte och badrumsrenovering så påvisar både de 
konkreta och generella modellerna ett årligt negativt netto. Detta styrker teorin om att 
fastighetsbolagen behöver ha högre hyreshöjning vid stambyte med badrumsrenovering för 
vinst, alltså komplettera med annan standardhöjande renovering än bara badrum, för att på 
sådant sätt kunna höja hyran ännu mer, alternativt reducera ner byggkostnader per lägenhet.  
 
9.3 Analys av de övriga konkreta fallen 
Fall 1: relining har utförts utan någon annan renovering. I detta fall blir endast kostnaden 
redovisad, alltså det årliga nettot blir lika med den årliga kostnaden (se figur 10, första 
stapeln). Enbart relining är inte att anse som en standardhöjande åtgärd, fastighetsägaren har 
därför inte tagit ut hyreshöjning. När fastighetsbolaget kommer renovera badrummen, kök 
med mera, framgår inte. I jämförelse med den teoretiska modellen (se figur 8, första stapeln) 
ser vi att detta konkreta fall är ungefär 700 kr dyrare. Förklaringen på skillnaden är att den 
bedömda kostnaden på 25 000 kr per lägenhet i den teoretiska modellen var betydligt lägre än 
det konkreta fallet som landade på en bit över 40 000 kr per lägenhet.  
 
Fall 5: Stambyte har utförts med renovering av badrum, kök och övriga ytskikt. Årligt netto 
per lägenhet är i detta fall ungefär minus 3627 kr per lägenhet (se figur 10, stapel fem) vilket 
kan jämföras med den teoretiska motsvarigheten som är ungefär på 2000 kr (se figur 9, stapel 
fyra). En förklaring till detta är att i den teoretiska modellen höjdes hyran med ca 20 %, och i 
detta konkreta fall endast ca 11 %. Hyreshusets geografiska läge (utanför Stockholm) kan här 
spela roll för valet av hyreshöjning (eventuellt vill fastighetsägaren motverka vakanser och 
höjer därför inte hyran alltför mycket). 
 
Fall 6: Stambyte har utförts med renovering av badrum, kök och övriga ytskikt, dessutom 
fasad, fönster, tak. Årligt netto per lägenhet är i detta fall ungefär 3600 kr per lägenhet (se 
figur 10, stapel sex) vilket kan jämföras med den teoretiska som är ungefär på 2000 kr (se 
figur 9, stapel fyra). En förklaring till detta är att i den teoretiska modellen höjdes hyran med 
ca 20 %, och i detta konkreta fall med ca 53 %. Hyreshusets attraktiva geografiska läge, 
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centralt Uppsala, kan här spela roll för valet av hyreshöjningen (fastighetsägaren kan höja 
hyran mycket utan att vakanser uppstår). 
 

 
Figur 10, sammanställning av de konkreta kalkylresultaten i kapitel 8. 
 
Slutsatsen är att Stambyte med badrums- och köksrenovering visade i de konkreta fallen 
både på negativt och på positivt årligt netto. Fastighetsägaren kan göra vinst om de 
standardhöjande åtgärderna motiverar den hyreshöjning som krävs för att tangera vinst och 
följaktligen så krävs att fastighetsägaren kan höja likaså utan att vakanser uppstår, eller att 
hyran överstiger de jämförbara marknadshyrorna. Det geografiska läget kan därvid spela roll 
för hyreshöjningen och det påverkar det årliga nettot.  
 
9.4 Vad händer då räntan ändras 
Vad händer exempelvis då räntan ändras? För att testa detta införs ett scenario som övergår 
till ett annat scenario, där alla andra variabler bibehålls konstanta, men den variabeln som 
testas justeras. I detta fall är det variabeln räntan som justeras upp med en procentenhet och 
alla andra variabler bibehålls konstanta från det ena scenariot till det andra. 
 

9.4.1	  Scenario	  1;	  ränta	  2	  %	  
Utgångspunkten i scenario är att fastighetsägaren har en fastighet som behöver stambyte. 
Renoveringskostnaden tänker fastighetsägaren finansiera med lån. I fall A utför stambyte med 
renovering av badrum med efterföljande hyreshöjning och i fall B utför relining med 
renovering av badrum med efterföljande hyreshöjning. Tanken är att hyran vid ingreppet 
justeras upp så det årliga nettot utav investeringen för fastighetsägaren blir lika med noll. 
Alltså hyresökningsintäkten minus annuiteten för investeringen sätts till noll. Detta gör att 
investeringen avser bekosta sig själv med den efterföljande hyreshöjningen. 
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Sammanställning av kalkylresultaten i kapitel 8 från de konkreta fallen.  
 

Årligt netto i kr per lägenhet kalkylperiod 40 år 
  

Enbart 
Relining 
0% 
Hyreshöjning  
 

Relining + 
Badrum och 
delar av kök 
12, 8 % 
Hyreshöjning  

Stambyte + 
Badrum 
7,4 % 
hyreshöjning 

Stambyte + 
Badrum 
20 % 
hyreshöjning 

Stambyte + Badrum, 
kök, nya ytskikt i 
övriga rum samt 
fasad-, fönster- och 
takrenovering  
52,6 % hyreshöjning 

Stambyte	  +	  
Badrum	  och	  
kök	  och	  nya 
ytskikt i övriga 
rum  
11,2 % 
hyreshöjning	  
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Kalkylen för stambyte presenteras med en kalkylperiod på 40 år. Eftersom det kan råda 
delade meningar vilken kalkylperiod som ska sättas vid relining så presenteras därför två 
olika kalkylperioder, 20 år respektive 40 år. Kalkylräntan är 2 %. 
 
I stambytefallet; fall A bedöms hyran behöva öka med 8400 kr/år (700 kr/mån) per lägenhet 
(vilket är ungefär i snitt 11 % procents ökning), för nå ett årligt netto på noll (se kalkyl 24).  
 
I reliningfallet; fall B, där reliningen skrivs av på 20 år, bedöms hyran behöva öka med 6400 
kr/år (540 kr/mån) per lägenhet (vilket är ungefär i snitt 8 % procents ökning av hyran), för att 
uppnå ett årligt netto på noll (se kalkyl 25).  
 
I reliningfallet; fall B, där reliningen skrivs av på 40 år, bedöms hyran behöva öka med 3800 
kr/år (320 kr/mån) per lägenhet (vilket är ungefär i snitt 5 % procents ökning av hyran), för att 
uppnå ett årligt netto på noll (se kalkyl 26). 
 
Fall A 

Stambyte med badrumsrenovering; avbetalning på 40 år: RÄNTA 2 %  kr 
Kostnad/lägenhet* 230 000 
Hyreshöjning 11 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 8 400 
*Annuitet (40 år), 2 % ränta 8 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 0 

Kalkyl 24 
 
Fall B 

Relining med badrumsrenovering; avbetalning på 20 år: RÄNTA 2 %  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning 8 %, per lägenhet, relining, (ökad intäkt/år) 6 400 
*Annuitet (20 år), 2 % ränta 6 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 0 

Kalkyl 25 
 
 

Relining med badrumsrenovering; avbetalning på 40 år: RÄNTA 2%  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning ca 5 %, per lägenhet, relining, (ökad intäkt/år) 3 800 
*Annuitet per år (40 år), 2 % ränta 3 800 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 0 

Kalkyl 26 
 

9.4.2	  Scenario	  2;	  räntan	  justeras	  upp	  till	  3	  %	  
Scenario 2; samma premisser gäller som det nyss presenterade scenario 1, men däremot 
justeras räntan upp med en procent. Effekten av detta speglas i den årliga 
nettokostnadsförändringen.  Efter justeringen blir i stambytesfallet, fall A, det årliga nettot 
ungefär dubbelt så negativt (se kalkyl 27) proportionellt mot reliningfallet, fall B (se kalkyl 28 



 

 49 

och 29). Det förklaras av att initialkostnaden för renoveringen vid stambytet är ungefär 
dubbelt så dyr än reliningen.  
 
Slutsatsen är att efter prövning av räntehöjning så framgår att stambytekostnaden är 
betydligt mer känslig mot räntehöjning än relining.  
 
Fall A med höjd ränta 

Stambyte med badrumsrenovering; avbetalning på 40 år: RÄNTA 3 %  kr 
Kostnad/lägenhet* 230 000 
Hyreshöjning 11 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 8 400 
*Annuitet (40 år), 3 % ränta 9 950 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -1 550 

Kalkyl 27 
 
Fall B med höjd ränta 

Relining med badrumsrenovering; avbetalning på 20 år: RÄNTA 3 %  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning 8 %, per lägenhet, relining, (ökad intäkt/år) 6 400 
*Annuitet (20 år), 3 % ränta 7 000 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -600 

Kalkyl 28 
 

Relining med badrumsrenovering; avbetalning på 40 år: RÄNTA 3 %  kr 
Kostnad/lägenhet* 105 000 
Hyreshöjning ca 5 %, per lägenhet, relining, (ökad intäkt/år) 3 800 
*Annuitet per år (40 år), 3 % ränta 4 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -700 

Kalkyl 29 
 
 
9.5 Ett exempel där badrummet vid relining renoveras senare 
För bostadsrättsföreningar är det naturligtvis gynnsamt att vid relining slippa riva ut badrum 
där livslängden inte tagit slut, och som ännu inte behöver renoveras. För fastighetsägare med 
hyreshus kan situationen vara annorlunda eftersom en badrumsrenovering i praktiken ofta 
medför en hyreshöjning, vilket i själva verket kan ge fastighetsägaren möjlighet till intäkter.  
 
I detta exempel är förutsättningarna en hyresfastighet som står inför stambyte. Badrummen i 
fastigheten har livslängd kvar med ungefär 10 år (livslängden bedöms vara totalt 30 år). I det 
ena fallet utförs stambyte med badrumsrenovering och i det andra fallet relining där 
badrumsrenoveringen sker 10 år senare.  
 
Först sätts de exemplifierade kalkylerna mot varandra med enbart de rena kostnaderna, alltså 
hyreshöjningen exkluderat (exempel 1), för att sedan därefter inkludera hyran och se hur det 
årliga nettot ändras (exempel 2). Beräkningarna finns som helhet bilaga nr 8. Kalkylperioden 
är på 40 år i båda fallen. Räntan sätts på 2 %.  
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9.5.1	  Exempel	  1.	  Hyreshöjningen	  exkluderat	  
I jämförelsen framgår att när hyran är exkluderad och utefter de givna förutsättningarna; att i 
scenariot med relining (se figur 11) och senareläggande av badrumsrenoveringen erhålls ett 
bättre årligt medelnettovärde (mindre kostnad) än scenariot med stambyte (se figur 12) med 
ungefär 5700 kr per år.  
 
 

 
Figur 11, visar årligt netto över en kalkylperiod på 40 år, år 0 utförs stambyte med  
badrumsrenovering och år 30 utförs ny badrumsrenovering, hyreshöjningarna är exkluderade  
i kalkylen. Summering årliga nettovärden är = - 371 000 kr, medelvärde = - 9300 kr.   
 
 

 
Figur 12, visar årligt netto över en kalkylperiod på 40 år, år 0 utförs relining enbart och efter  
10 år utförs badrumsrenovering, hyreshöjningen är exkluderad i kalkylen. Summering årliga  
nettovärden är = - 142 000 kr, medelvärde = - 3 500 kr. 
 

9.5.2	  Exempel	  2.	  Hyreshöjningen	  inkluderat	  
I jämförelsen framgår att när hyreshöjningen är inkluderad och utefter de givna 
förutsättningarna, att i scenariot med relining (se figur 13) och senareläggande av 
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badrumsrenoveringen, erhålls ett bättre årligt medelnettovärde (mindre kostnad) med ungefär 
1200 kr per år än mot scenariot med stambyte med badrumsrenovering (se figur 14). 
 
 

 
Figur 13, visar årligt netto över en kalkylperiod på 40 år, år 0 utförs stambyte med  
badrumsrenovering och år 30 utförs ny badrumsrenovering, hyreshöjningen är inkluderad  
i kalkylen. Summering årliga nettovärden är = - 40 000 kr, medelvärde = - 1000 kr.   
 
 

 
Figur 14, visar årligt netto över en kalkylperiod på 40 år, år 0 utförs relining enbart och efter 10  
år utförs badrumsrenovering, hyreshöjningen vid år 10 är inkluderad i kalkylen. Summering  
årliga nettovärden är = 9 300 kr, medelvärde = 200 kr. 
 
Slutsatsen är att i diagrammen, se figur 14 ovan, framgår att desto senare i tiden 
badrumsrenoveringen sker från det att relining har utförts, desto mindre blir det årliga 
medelnettovärdet för i detta scenario. Detta eftersom det är badrumsrenoveringen som leder 
till hyreshöjningen (intäkterna). I scenariot med relining så påvisades positivt årligt 
medelnettovärdet, medan i scenariot med stambyte negativt. Skillnaden var ungefär 1200 kr.  

9.5.3	  Diskussion	  utifrån	  exempel	  1	  och	  2.	  
Det kan diskuteras huruvida kostanden per lägenhet vid fallet relinig är för lågt satt i 
modellen, se bilaga 8. I det konkreta fallet (se fall 1) kostade det ungefär 40 000 kr per 
lägenhet att relina. Om förutsättningen ändras efter denna initiala kostnad istället, skulle den 
ökade årlig kostnaden öka till en årlig kostnad på 1500 kr istället, vilket skulle medföra i 
slutändan ett årligt nettovärde på minus 400 kr.      
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Den prognoserade årliga nettoförlusten i fallet med stambyte och badrumsrenovering kan 
motverkas genom att. ytterligare höja hyran ytterligare (över 20 procent och uppåt) utöver 
hyresgästföreningens och fastighetsägarnas riktlinjer. Även genom att reducera kostnaderna 
för investeringen kan naturligtvis det årligt nettot bli bättre, det skulle exempelvis kunna röra 
sig om att få kvantitetsrabatt eller dylikt.  
 
Sammanfattningsvis i det jämförande exemplet med relining mot stambyte är det utefter de 
givna parametrarna, i jämförande exempel 1 och 2, mer lönsamt för fastighetsägaren att 
relina, spara badrummet och sedan efter 10 år renovera badrummet och då höja hyrorna (upp 
med ungefär 17 %). Det gynnar även de boende i form av betydligt lägre hyror. Jämförandet 
avser en period på 40 år. 
 
9.6 Garantier och oförutsedda kostnader i undersökningen 
Stambyte och relining har i de konkreta fallen, se bilagor, utförts med samma garanti, ABT 
06, vilket är en garanti på arbete och material i 5 år.  
 
Både vid stambyte och relining har renoveringen i vissa fall inneburit oförutsedda kostnader, 
se bilagor, i form av exempelvis:  
 

• Vattenskador på grund av läckage vid röranslutning.  
• Tillkommande målningsarbeten. 
• Tillkommande kostnader på grund av felaktiga ritningar och att husen ej är byggda 

enligt ritning. 
• Förekomst av asbest är även en tillkommande kostnad. 
• Puts på väggar krackelerade vid rivning, omputsning.  
• Rivning golvmattor: asbests sanering golvlim. 

 
9.7 Sociala aspekter i undersökningen 
I de konkreta fallen vid stambyte behövde lägenheterna ”evakueras” mellan 5 och upp till 12 
veckor, per lägenhet. I det konkreta fallet vid relining behövde lägenheterna evakueras i några 
dygn. Här ska noteras att i det fall där relining utfördes med tillhörandes renovering av 
badrum, extrabadrum och delar av kök - tog renoveringen 7 veckor per lägenhet, Se bilagor. 
 
9.8 Kvalitet på stambyte och relining i undersökningen 
Både vid Stambyte och relining har fastighetsägaren varit nöjd eller mycket nöjd med 
kvaliteten efter renoveringen. Se bilagor. 
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10. Slutsats 
Denna studie visar inte på ett entydigt utfall för alla händelser utan snarare att utfall beror 
på vilka (enskilda eller kompletterande) faktorer som kombineras med endera ena eller andra 
metoden.  
 
Ett exempel är vid kombinationen relining och renovering av badrum, här påvisar studien ett 
positivt årligt netto, medan motsvarande renovering med stambyte påvisar ett negativt årligt 
netto. I bägge dessa fall förutsätts en kalkylperiod på 40 år. Att renovering med stambyte och 
badrumsrenovering är olönsamt förklaras med att om hyran endast höjs enligt hyresnämndens 
och fastighetsägarnas riktlinjer, för denna typ av standardhöjande åtgärd, finns tendens att 
utfallet blir ett negativt årligt netto för fastighetsägaren. För att få lönsamhet vid stambyte 
krävs att fastighetsägaren höjer hyran utöver riktlinjerna, vilket kan anses omotiverat om 
endast badrummet renoveras.  
 
I fallet stambyte med badrum- och köksrenovering påvisar rapporten däremot på ett positivt 
årligt netto då hyreshöjningen kan motiveras och justeras upp efter motsvarande 
standardhöjande åtgärder. Det medför att fastighetsägare - med lönsamhet som mål - i högre 
grad söker utföra fler standardhöjande åtgärder vid renoveringen, såsom till exempel 
renovering av kök och övriga ytskikt samt i vissa fall även fönster, fasad, och tak.  
 
Vid en höjning av hyran med endast Hyresnämndens och fastighetsägarnas riktlinjer pekar 
studien på att både relining med renovering av badrum, och relining med renovering av 
badrum och kök, ger lönsamhet vid en bedömd livslängd för investeringen på 40 år. Om 
denna sänks till 20 år blir däremot det årliga netto negativt vid fallet relining med renovering 
av badrum. 
 
Vid jämförelse av stambyte och relining i två liknande projekt i geografiskt attraktiva 
områden uppskattades det årliga nettot per lägenhet till mycket grovt räknat på ungefär 4000 
kr. I bägge fall renoverades både badrum och kök (eller delar av kök). Vid stambytet blev 
hyreshöjningen 53 % och vid reliningen 13 %. I den stambytta fastigheten utfördes ytterligare 
renoveringar av fasad, fönster, tak samt ytskikt. I de undersökta fallen prognostiseras alltså 
vinst i bägge fall, men med en avsevärt högre hyreshöjning vid stambyte.  
 
En fastighets geografiska placering inverkar på fastighetsägarens möjlighet till hyreshöjning 
och därmed även det årliga nettot, vilket sannolikt i sin tur påverkar fastighetsägarens 
ambitioner för renovering. 
 
Studien visar även på att de årliga kostnaderna vid ett stambyte är mer känsliga mot 
räntehöjningar. Därför kan relining med renovering ses som ett bättre skydd mot eventuella 
räntehöjningar.  
 
Att genom relining kunna skjuta på en kommande renovering av badrum framåt i tiden är till 
fördel framförallt för boende i bostadsrättsföreningar, men även för fastighetsägare till 
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hyresfastigheter. I ett jämförande tänkt scenario där en hyresfastighet behöver stambyte, men 
badrummen har 10 år kvar av sin livstid, visar studien på att relining är mer lönsamt än 
stambyte (trots att badrummen renoveras tio år efter reliningingreppet). I scenariot gynnas 
även de boende av relining i form av lägre hyreshöjning. Detta exempel avsåg en kalkylperiod 
på 40 år.  
 
I utförd undersökning påvisades liknande garantier vid renoveringen oavsett metod. I båda 
metoder kunde dock i samband med renoveringen olika oförutsägbara kostnader uppstå. 
Oavsett val av metod har i slutändan fastighetsägaren varit nöjd eller mycket nöjd med 
kvaliteten på utfört arbete och leverans av tjänst. Avslutningsvis kan sägas att den sociala 
hållbarheten (upplevd inverkan av renovering, evakuering av fastigheten med mera) är större 
vid relining eftersom de boende evakuerar sina lägenheter i betydligt kortare tid och med en 
generellt sett lägre hyreshöjning som följd.  
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11. Diskussion och rekommendationer 
En av slutsatserna som studien visar är att ju mer ”omfattande renovering” 
(standardhöjning) som genomförs desto större hyreshöjning kan göras, vilket i sin tur 
påverkar det årliga nettot för fastighetsägaren. Samtidigt framkommer också att dagens 
hyressättningssystem medför situationer, där de olika parternas intressen (fastighetsägare 
och boende) ställs mot varandra.  
 
För fastigheter i geografiskt attraktiva områden där hyran efter renovering kan höjas till 
marknadshyror, finns idag som systemet ser ut, incitament för fastighetsägaren ur ett 
lönsamhetsperspektiv att utföra samlad standardhöjande renovering som badrum, kök och 
ytskikt vid samma tidpunkt som stambytet. Detta eftersom taktiken ger fastighetsägaren ett 
maximerat positivt årligt nettovärde per lägenhet. Det betyder att fastigheten och lägenheten 
kan bli rätt nedsliten innan tidpunkten väl inträffar för stambytet eftersom fastighetsägaren har 
intresse att vänta med själva totalrenoveringen, tills väl stambytet ska ske. Ett problem i detta 
är att, vid det läget, har gapet mellan lägenhetens hyra (som blivit laggad med åren och hållits 
nere) och marknadshyran blivit väldigt stort. Den plötsliga hyreshöjningen som sedan sker 
blir väldigt hög. Ytterligare ett problem är att övrig renovering som bör utföras, men som inte 
är hyreshöjande, kan bli fördröjt och istället utföras långt senare än det borde, det vill säga när 
det är dags för stambyte med totalrenovering. Detta eftersom fastighetsägaren vid denna 
tidpunkt förväntar sig att även få denna övriga renovering bekostad i den förväntade framtida 
vinsten som hyreshöjningen skapar. Det kan exempelvis vara fasad-, fönster-, tak-, och 
ventilationsrenovering. Kostnaderna för dessa icke standardhöjande renoveringar blir därför 
indirekt bekostade av hyresgästerna i själva hyreshöjningen om de utförs med stambytet och 
totalrenoveringen.  
  
I geografiskt mindre attraktiva områden är relining sannolikt ett bättre alternativ sett ur ett 
lönsamhetsperspektiv. Det finns sannolikt ett stort antal fastigheter i Sverige, där stambyte 
med renovering skulle ge ett negativt årligt netto för fastighetsägaren men där relining med 
renovering skulle ge ett positivt eller minst ett plus minus noll netto.  
 
Störst inverkan borde omfattande renoveringar och påföljande hyreshöjningar slå mot boende 
i miljonprogrammen. Dessa områden får anses som attraktiva lägen och hyreshöjningar i 
dessa områden kan efter genomförd renovering höjas till marknadshyror (där hyran i samband 
med omfattande renovering kan höjas över 50 %). I dessa områden bor generellt fler 
låginkomsttagare och därför får hyreshöjningen en betydande effekt på de boendes ekonomi. 
Effekten blir att de boendes kan tvingas flytta till en mindre boendeyta, eller till en annan 
lägenhet som ännu inte renoverats. Här skulle relining kunna vara ett alternativ för en mer 
hållbar ekonomisk utveckling för boende.  
 
Ett intressant scenario är följande: en fastighet är i behov av renovering av stammar, men 
inget mer. Istället för att skjuta upp totalrenoveringen och stambytet finns möjligheten att 
relina och badrumsrenovera, med prognostiserad framtida vinst från hyreshöjningen som 
följer. Hyran höjs alltså utifrån standardhöjande åtgärder vilket i detta fall är badrummet. 
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Gradvis under fastighetens livscykel kan sedan övriga standardhöjande åtgärder ske, som kök, 
ytskikt med mera. Succesiva hyreshöjningar kan genomföras och lägenheterna kan löpande 
hållas i bättre skick. I detta tänkta fall reduceras hyresgapet mot marknadshyrorna tidigare och 
jämnare.  
 
Vidare kan diskuteras om det är skäligt att efter ett stambyte och omfattande renovering av 
äldre hus höja hyrorna till marknadshyror, jämfört med likvärdiga nybyggnationer. Trots 
genomgående och omfattande renovering, är äldre fastigheter inte jämförbara med nybyggda 
hus som får anses ha helt annan modernitet, planlösning, byggmaterial och generell 
bekvämlighet. 
 
Renoveringskostnaderna är inte kopplade till hyreshöjningen utan det är den standardhöjande 
åtgärden som är kopplad till hyreshöjningen. Eftersom i princip samma standardhöjande 
åtgärd sker - vare sig det rör sig om stambyte eller relining med renovering - så är 
hyreshöjningarna nästan desamma. Renoveringskostnaden för relining med renovering är 
betydligt lägre än stambyte med renovering och här har relining fördel i vart fall ur ett 
lönsamhetsperspektiv definierat i årligt netto per lägenhet.  
 
Ett fastighetsvärde är korrelerat med driftnettoförändring men även faktorer som 
marknadsuppfattningen och marknadstendenser. Ett förslag för fortsatt arbete är därför att ur 
ett värderingsperspektiv studera hur värdet av fastigheten alternativt lägenheten påverkas av 
endera det förändrade driftnettot eller endera ur marknadsuppfattningsperspektiv med 
fastigheten eller lägenheten som värdeobjekt, där relining/stambyte hålls som en som 
parameter; exempelvis med hjälp av regressionsanalys och ortsprismetoden. 
 
Avslutningsvis - arbetet initierade två av tre dimensioner av hållbar utveckling, den 
ekonomiska och sociala dimensionen. Det finns tidigare arbeten som främst behandlar den 
ekologiska dimensionen (Nilsen & Wall, 2014), (Cronqvist & Toft, 2014). En renovering med 
stambyte medför omfattande resurs- och energiåtgång, och den allmänna utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle blir allt viktigare. En rekommendation är därför, för fortsatt arbete, en 
vidareutveckling och fördjupning av detta arbete. Då inom jämförelser av stambyte och 
relining där alla tre dimensionerna; ekonomi, ekologi och social dimension knyts samman. 
Exempelvis kan de miljömässiga effekterna introduceras och sammanfogas med de i detta 
arbete presenterade ekonomiska och sociala aspekterna.  
 
Sist bör poängteras att fastighetsförvaltning inte endast handlar om ett mekaniskt och 
pragmatiskt handhavande utan lika mycket om de långsiktiga relationerna med de boende i 
fastigheten och i dess närmiljö.  
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Materialet kommer enbart användas i 
forskningssyfte.  

Inga namn eller uppgifter publiceras utan 
medgivande av tillstånd 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ett formulär per projekt (eller hus)  
som har genomfört Stambyte eller Relining 

 
Id (valfritt):  

 
 

Formulärets syfte är att 
 mäta effekterna av Stambyte eller Relining 

 
 

 
Examensarbete 2015 

 
Göran Persson 

Institutionen för fastigheter och byggande  
KTH 
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1. Typ av hus 
 
 
Lamellhus:                                 

   
 
 

 
Punkthus:   

 
 
 
 
 

Skivhus:      
 
 
 
 
Annan:    
 
 
 
2. Typ av boende 
 
Bostadsrätter:             
 
Hyreslägenheter:  

 
Annan:    
 
 
 
3. Antal lägenheter i projekt (eller huset), byggår samt geografiskt läge 
 
ANTAL LÄGENHETER:     
 
BYGGÅR:   
 
GEOGRAFISKT LÄGE  
(Län, Kommun):  
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1 Består i att det sprutas eller borstas ut en plastmassa på rörens insida, kallas även för ”Coating”. 
2 Består i att en polyesterstrumpa mättas med exempelvis epoxy och låter utgöra ett nytt rörsystem inuti det 
gamla, kallas även för ”Liner” eller ”Strumpa”. 
 

4. Har huset genomgått Stambyte eller Relining och när 
 
 
Stambyte:   
 
Relining   

 
 
DETTA SKEDDE ÅR:    
 
 
FRÅGA 5 GÄLLER ENDAST OM RELINING SKETT  
 
5. Utförandemetod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGE UTFÖRANDEMETOD (DET KAN FÖREKOMMA ATT METODERNA KOMBINERAS): 
 
 
 
 
PLATS FÖR KOMMENTAR (OM NI ÄR OSÄKER PÅ VILKEN METOD SOM ENTREPRENÖREN 
ANVÄNT SIG AV SÅ GÅR DET NATURLIGTVIS BRA ATT HÄR UPPGE VILKET RELININGFÖRETAG 
SOM UTFÖRT METODEN): 
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FRÅGA 6 OCH 7 GÄLLER ENDAST OM STAMBYTE SKETT 
 
6. Skedde det i samband med stambytet även renovering av kök och 
badrum 
 
Ja, renovering av badrum skedde vid Stambytet: 
  
Ja, renovering av kök skedde vid Stambytet: 
 
Ingetdera, ingen renovering av kök eller badrum skedde:  

 
 
  
7. Skedde det några andra åtgärder i samband med stambytet än 
renovering av badrum och kök 
 
Skedde det vid Stambytet även andra åtgärder såsom exempelvis nya ytskikt, takrenovering, 
tilläggsisolering av fasad, eller byte av fönster?  
 
Nej, inga andra åtgärder skedde.  
 
Ja, nya ytskikt i lägenheter 
 
Ja, takrenovering skedde  
 
Ja, fasadrenovering skedde 
 
Ja, byte av fönster skedde    
 
Annan åtgärd     
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8. Den uppskattade kostnaden för renoveringen 
 
Ange kostnaden för åtgärden (vid stambyte där kök och/eller badrumsrenovering skett, var god att 
försök separera de olika kostnaderna var för sig). Det som eftersöks är kostnad per hus. 
 
 
Vid Relining  
Uppskattad kostnad  
för Reliningen i hela huset:  
 
Vid Stambyte (1) 
Uppskattad kostnad för  
utbytet av rören i huset:  
 
Vid Stambyte (2) 
Uppskattad kostnad för  
utbytet av alla badrum i huset:  
 
Vid Stambyte (3) 
Uppskattad kostnad för  
utbytet av alla kök i huset:   

 
 

Total kostnad för Stambytet  
Summera delposterna ovan 1+2+3 (om andra utgifter kopplade till själva stambytet finns, var 
god specificera dessa här, om så är möjligt):  
 
 
 
 
 
 
 
9. Garantier 
 
ANGE DE GARANTIER SOM GAVS VID RÖRRENOVERINGEN: 
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10. Kvalitet 
 
Ange om ni är nöjd med kvaliteten av rörrenoveringen. Ange gärna kommentar till varför:    
 
 
Mycket nöjd: 
 
Nöjd:    

 
Missnöjd:   

 
Mycket missnöjd:  

 
Eventuell kommentar:  
 
 
 

 
 
11. Oförutsedda kostnader 
 
Föranledde rörrenoveringen några oförutsedda kostnader under arbetet eller i efterhand? Exempelvis 
pga. vattenskador, tilläggs - och/eller ändringsarbeten etc. 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Sociala Aspekter 
 
Ange hur lång tid huset behövde ”evakueras” eller på annat sätt hur de boende påverkades. 
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13. Hyran före renoveringen 
 
Ange den hyra/avgift som förelåg FÖRE rörrenoveringen. Ange hyran i kr/kvm, eller alternativt bara 
hyran/avgiften i kr (för en eller flera lägenheter i huset). Ange även storlek på 
lägenheten/lägenheterna. 
 
Lägenhet 1 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):            Storlek: 
 
Lägenhet 2 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):   Storlek: 
 
Lägenhet 3 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):   Storlek: 
 
Lägenhet 4 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):   Storlek: 
 
 
 
14. Hyran efter renoveringen 
 
Ange den hyra/avgift som blev EFTER rörrenoveringen. Ange hyran i kr/kvm, eller alternativt bara 
hyran/avgiften i kr. - för SAMMA lägenhet/lägenheter som angetts i punkten ovan.  
 
Lägenhet 1 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):             
 
Lägenhet 2 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):    
 
Lägenhet 3 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):    
 
Lägenhet 4 (kr/kvm eller alternativt hela hyran/avgiften):    
 
 
 
15. Fastighetsvärdet 
 
Ange om ni ”uppmärksammat om renoveringen påverkat fastighetens eller lägenheternas värde”. 
Detta är naturligtvis svårt, men om det finns ”någon tanke på detta” så uppskattas er åsikt om 
tendenser och observationer om fastighetens värde - som ni upplever att renoveringen medfört.  
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Bilaga 2. Fall 1. Reliningprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett reliningprojekt år 2012 beläget i ett 
flerfamiljehusområde i Rättvik, Dalarna. Huset som mättes är av karaktären lamellhus och 
byggt 1950. undersökningen omfattar 27 stycken hyreslägenheter.  
 
I samband med reliningen renoverades även:  

• Byte av fönster.  
 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Ingen hyreshöjning skedde alls.  
 
Kostnad per lägenhet 
Reliningkostnaden för de 27 lägenheterna i projektet landade på totalsumman 1 150 000 kr. 
Detta ger en medelkostnad per lägenhet på 42 600 kr. 
 
Garantier 
5 års garanti på installation och material enligt ABT 06. 
 
Sociala aspekter 
Hyresgästen har varit drabbad i ca 2 dygn då de erbjöds annan lösning med hygien i tillfälliga 
baracker på gården.  
 
Kvalitet 
Mycket nöjd 
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Bilaga 3. Fall 2. Reliningprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett omfattande reliningprojekt år 2011- 2013 
beläget i ett s.k. miljonprogramområde i Stockholm. Husen som mättes är av karaktären 
skivhus och byggda på 70-talet. Undersökningen omfattar 485 hyreslägenheter. 
 
I samband med reliningen renoverades även: 

• Helt nya badrum (nya inventarier med nya ytskikt som klinker, kakel och måleri) 
• Nya WC rum med nya ytskikt klinker, kakel och måleri (i de lägenheter som har 

avskilt WC med rum, från badrummet)  
• Delvis renovering av kök (nya ytskikt som kakel och måleri och nya blandare)  
• Delvis ny el (i badrum och kök) 
• Renovering av separat tvättrum (i de lägenheter som har separat tvättrum)  

 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Fastighetsbolaget förhandlade med hyresnämnden eftersom bolaget ansåg att det på grund av 
renoveringen var behövligt att höja hyran med ungefär 800 kr (för en medellägenhet) för de 
standardhöjande åtgärderna och fick i ärendet bifall. Insamlade hyresuppgifter redovisas 
nedan från fyra olika lägenheter i projektet, se tabell: 
 

Objekt Antal kvm Hyra per år 
innan 

Hyra per år 
efter 

Procentuell 
ökning 

Driftnetto 
ökning 

Lägenhet 1 47 49341 55941 13,4 6600 
Lägenhet 2 66 65116 74716 14,7 9600 
Lägenhet 3 85 82130 91730 11,7 9600 
Lägenhet 4 91 84875 94475 11,3 9600 
Medelvärde 72 70366 79216 12,8 8850 

 
En medellägenhet i projektet är på 72 kvm och driftnettoökningen per medellägenhet är 8850 
kr per år, vilket per månad blir 738 kr. Den procentuella hyreshöjningen var mellan 11,3 – 
13,4 %, beroende på lägenhetens storlek, vilket är ett snitt på 12,8 procent.  
 
Kostnad per lägenhet 
Renoveringskostnaden för de 485 lägenheterna i projektet landade i slutändan på totalsumman 
60 400 000 kr. Detta ger en medelkostnad per lägenhet på 125 000 kr. Vad som gjordes i 
lägenheten var framförallt relining och totalrenovering i 458 badrum. Resterande 27 
badrummen var redan nyligen nyrenoverade och därför renoverades inte dessa. Dessutom 
utfördes vidare renovering (ingick i totalsumman). 
 
Garantier 
5 års garanti på installation och material enligt ABT 06. 
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Sociala aspekter 
Hyresgästen har varit drabbad i ungefär 7 veckor (16 lägenheter i liten etapp tog 7 veckor) då 
de erbjöds annan lösning med hygien i tillfälliga baracker på gården,  wc och duschar i bodar.  
 
Kvalitet 
Mycket nöjd. 
 
Oförutsedda kostnader 
Problem med två stammar bland annat, foder sprack i skarv. 400 000 kr blev de extra 
kostnaderna på total offert (offerten var på 60 miljoner totalt) 
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Bilaga 4. Fall 3. Stambyteprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett stambyteprojekt år 2014 beläget i 
Norrköping. Huset är av karaktären punkthus och byggt 1957. Undersökningen omfattar 36 
stycken hyreslägenheter.  
 
I samband med stambytet renoverades även: 

• Helt nya badrum 
• I projektet skedde även målning av fönster, byte till säkerhetsdörrar, , passagesystem, 

installation av belysning i allmänna utrymmen, och takrenovering.  
 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Insamlade hyresuppgifter redovisas nedan från fyra olika lägenheter i projektet, se tabell: 
 

Objekt Antal kvm Hyra per år 
innan 

Hyra per år 
efter 

Procentuell 
ökning 

Driftnetto 
ökning 

Lägenhet 1 73 83731 89498 6,9 5767 
Lägenhet 2 73 75847 82563 8,9 6716 
Lägenhet 3 102 99348 106488 7,2 7140 
Lägenhet 4 102 104550 111690 6,8 7140 
Medelvärde 88 90869 97560 7,4 6691 

 
En medellägenhet i projektet bedöms till 88 kvm och driftnettoökningen per medellägenhet är 
6691 kr per år. Den procentuella hyreshöjningen var i snitt 7,4 procent.   
 
Kostnad per lägenhet 
Renoveringskostnaden för de 36 lägenheterna i projektet landade på totalsumman 7 500 000 
kr. Detta ger en medelkostnad per lägenhet på 208 000 kr. 
 
Garantier 
5 år enligt ABT06. 
 
Sociala aspekter 
5 veckor per lägenhet 
 
Kvalitet 
Nöjd 
 
Oförutsedda kostnader 
2 stycken vattenskador på grund av läckage vid röranslutning. Diverse tillkommande 
målningsarbeten. 
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Bilaga 5. Fall 4. Stambyteprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett stambyteprojekt 2015 beläget i Värnamo. 
Husen är av karaktären skivhus och byggt på 70 talet. Undersökningen omfattar 149 stycken 
bostadsrättslägenheter.  
 
I samband med stambytet renoverades även: 

• Helt nya badrum 
• Byte av el i lägenheterna, byte volymkåpor, injustering ventilation, ombyggnad 

ventilationskanaler, nya ytskikt i badrum, golvvärme m.m. 
 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Insamlade hyresuppgifter redovisas nedan från tre olika lägenheter i projektet, se tabell: 
 

Objekt Antal kvm Hyra per år 
innan 

Hyra per år 
efter 

Procentuell 
ökning 

Driftnetto 
ökning 

Lägenhet 1 43,5 21732 26078 20 4346 
Lägenhet 2 65,5 32508 39009 20 6501 
Lägenhet 3 80 39036 46843 20 7807 
Medelvärde 63 31092 37310 20 6218 

 
En medellägenhet i projektet är på 63 kvm och driftnettoökningen per medellägenhet är 6218 
kr per år, vilket per månad blir 520 kr. Den procentuella hyreshöjningen var beräknad på 20 
procent på fyra år framåt som resultat av åtgärden (höjningen inkluderade då även vanlig 
indexerad årlig hyreshöjning för 4 år framåt).   
 
Kostnad per lägenhet 
Renoveringskostnaden för de 149 lägenheterna i projektet landade på totalsumman 27 500 
000 kr. Detta ger en medelkostnad per lägenhet på 184 600 kr. 
 
Garantier 
Enligt ABT 06. 
 
Sociala aspekter 
Boende kan bo kvar i lägenheten under projektet. Det ordnades WC och duschvagnar på 
innergården. Lägenheten berörs under 5 veckor. 
 
Kvalitet 
Mycket nöjd 
 
Oförutsedda kostnader 
Det är alltid en del tillkommande kostnader på grund av felaktiga ritningar och att husen ej är 
byggda enligt ritning. Förekomst av asbest är även en tillkommande kostnad. 
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Fastighetens värde 
Uppskattningsvis ökat med ca 150 000 kr. 
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Bilaga 6. Fall 5. Stambyteprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett stambyteprojekt 2011 beläget i Säter, 
Dalarna. Huset är av karaktären lamellhus och byggt 1959. Undersökningen omfattar 33 
stycken hyreslägenheter. 
 
I samband med stambytet renoverades även: 

• Helt nya badrum  
• Renovering av kök  
• Nya ytskikt i lägenheterna  
• Tryckstyrd frånluftventilation  

 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Insamlade hyresuppgifter redovisas nedan från tre olika lägenheter i projektet, se tabell: 
 

Objekt Antal rum Hyra per år 
innan 

Hyra per år 
efter 

Procentuell 
ökning 

Driftnetto 
ökning 

Lägenhet 1 1 34524 39876 15,5 5352 
Lägenhet 2 2 45552 50640 11,2 5088 
Lägenhet 3 3 56676 60612 6,9 3936 
Medelvärde 2 45584 50376 11,2 4792 

 
En medellägenhet i projektet är en tvåa och driftnettoökningen per medellägenhet är 4792 kr 
per år, vilket per månad blir 399 kr. Den procentuella hyreshöjningen var mellan 15,5 – 6,9 
%, beroende på lägenhetens storlek, vilket är ett snitt på 11,2 procent.  
 
Kostnad per lägenhet 
Renoveringskostnaden för de 33 lägenheterna i projektet landade på totalsumman 7 600 000 
kr (exklusive frånluftsinvesteringen). Detta ger en medelkostnad per lägenhet på 230 300 kr. 
 
Garantier 
Upphandlat enligt ABT 06. 5 års garanti på arbete. 
 
Sociala aspekter 
Evakuering hyresgäster åtta veckor per trapphus. 
 
Kvalitet 
Nöjd. 
 
Oförutsedda kostnader 
Renovering badrum: puts på väggar krackelerade vid rivning, omputsning.  
Rivning golvmattor: asbests sanering golvlim. 
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Bilaga 7. Fall 6. Stambyteprojekt 
Undersökningen består av insamlad data från ett stambyteprojekt 2015 beläget i Uppsala. 
Husen är byggda 1961-1964 och är lamellhus. Undersökningen omfattade 692 stycken 
hyreslägenheter.  
 
I samband med stambytet renoverades även: 

• Helt nya badrum, kök och ytskikt.  
• I projektet skedde även renovering av fönster, fasad och hustak. 

 
Hyreshöjningen för lägenheterna 
Insamlade hyresuppgifter redovisas i tabell: 
 

Hyra per år 
innan; kr/kvm 

Hyra per år efter; 
kr/kvm 

Procentuell 
ökning 

Ökning kr/kvm Ökning för en 
standardlägenhet: 
60 kvm 

950 1450 52,6 500 30 000 
 
En medellägenhet i projektet bedöms till 60 kvm och driftnettoökningen per medellägenhet är 
30 000 kr per år. Den procentuella hyreshöjningen var i snitt 52,6 procent.   
 
Kostnad per lägenhet 
Renoveringskostnaden för de 692 lägenheterna i projektet landade på totalsumman 500 
miljoner kr. Detta ger en medelkostnad (grovt räknat) per lägenhet på 722 000 kr. 
 
Sociala aspekter 
12 veckor per lägenhet. 
 
Kvalitet 
Nöjd. 
 
Oförutsedda kostnader 
Ja. 
 
Fastighetens värde 
Värdet har ökat. 
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Bilaga 8. Beräkningar i fallet där badrummet vid relining renoveras 
senare 
Utgångspunkten i detta exempel är att badrummen i lägenheterna har ungefär en tredjedel av 
sin livslängd kvar (livslängd 30 år), vid tidpunkten när stambyte eller reliningen ska utföras.  
 
Vid relining behålls badrummet därför ytterligare 10 år innan badrumsrenoveringen sker. En 
kalkylperiod på 40 år väljs för respektive fall. Räntan sätts på 2 %.  
 
Först sätts de exemplifierade kalkylerna mot varandra med enbart de rena kostnaderna, alltså 
hyreshöjningen exkluderat (exempel 1), för att sedan därefter inkludera hyran och se hur 
nettot ändras (exempel 2).  
 
Förutsättningar i exemplen: 
Stambyte: 
År 0  Stambyte med badrumsrenovering, kostnad 230 000 kr, hyresökning 585 kr/lägenhet 

  
 
År 30 Ny badrumsrenovering, kostnad 80 000 kr, hyresökning 420 kr/lägenhet  
 
År 40   Nytt stambyte (eller relining), kalkylperiod slut   
   
 
Relining: 
År 0  Relining utan badrumsrenovering, kostnad 25 000 kr 
 
År 10 Badrumsrenovering, kostnad 80 000 kr, hyresökning 420 kr/lägenhet
   
 
År 40   Nytt stambyte (eller relining), kalkylperiod slut  
 
  
Exempel 1. Hyreshöjningen exkluderat: 
Stambyte: 
År 0  Stambyte med badrumsrenovering   
 
Stambyte	  med	  badrumsrenovering	  och	  exkluderad	  hyreshöjning;	  avbetalning	  
på	  40	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 230	  000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet	  (40	  år) 8	  400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -‐8	  400 
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År 30 Badrumsrenovering 
   
Badrumsrenovering	  med	  exkluderad	  hyreshöjning;	  avbetalning	  på	  30	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 80 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet	  (30	  år) 3 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -3 500 

  
 
Relining: 
År 0  Relining utan badrumsrenovering 
 

Relining; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 25 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet per år (40 år) 900 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -900 

  
År 10 Badrumsrenovering 
    
Badrumsrenovering	  med	  exkluderad	  hyreshöjning;	  avbetalning	  på	  30	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 80 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 0 
*Annuitet	  (30	  år) 3 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -3 500 

 
 
Exempel 2. Hyreshöjningen inkluderat: 
Stambyte: 
År 0:  Stambyte med badrumsrenovering Hyreshöjning med 585 kr/lägenhet 
	  
Stambyte	  med	  badrumsrenovering,	  plus	  hyreshöjning;	  avbetalning	  på	  40	  år  kr 
Kostnad/lägenhet* 230 000 
Hyreshöjning ca 9 %, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 7 020 
*Annuitet (40 år) 8 400 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -1 380 

 
År 30: Sker en ny badrumsrenovering,  Hyreshöjning med 420 kr/lägenhet 
 
Badrumsrenovering	  med	  hyreshöjning;	  avbetalning	  på	  30	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 80 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 5 040 
*Annuitet	  (30	  år) 3 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 1 540 
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Relining: 
År 0:  Relining utan badrumsrenovering Ingen hyreshöjning 
 

Relining; avbetalning på 40 år  kr 
Kostnad/lägenhet* 25 000 
Hyreshöjning,	  per	  lägenhet,	  relining,	  (ökad	  intäkt/år) 0 
*Annuitet per år (40 år) 900 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) -900 

 
År 10 Badrumsrenovering  Hyreshöjning med 420 kr/lägenhet 
 
Badrumsrenovering	  med	  hyreshöjning;	  avbetalning	  på	  30	  år 	  kr 
Kostnad/lägenhet* 80 000 
Hyreshöjning, per lägenhet, stambyte, (ökad intäkt/år) 5 040 
*Annuitet	  (30	  år) 3 500 
Årlig netto, per lägenhet, (Annuitet - Hyreshöjning) 1 540 

 
 
 


