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Sammanfattning	  
 
Efter politiska beslut byggdes cirka 1 miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Dessa 
byggnader kallar vi idag miljonprogrammet och de utgör 25% av dagens bostadsbestånd. 
Renoveringsbehovet för dessa hus är överhängande och många fastighetsägaren står inför 
stora renoveringsprojekt såsom stambyten.  
 
Ett stambyte innebär att vertikala vatten- och avloppsrör ersätts av nya. Ofta medför det stora 
åtgärder i badrummen och därför renoveras dessa i samband med ett stambyte. Den 
dominerande metoden för att genomföra ett stambyte med badrumsrenovering kallas 
traditionellt stambyte. Denna metod innebär att alla befintliga stammar och ytskikt i 
badrummet rivs och ersätts av nya.  
 
”Rum-i-rum”-metoden är en annan metod för att genomföra precis samma renovering men 
utan att riva bort de befintliga stammarna och ytskikten. Det nya rummet byggs upp inuti det 
gamla med nya ytskikt, stammar och ny inredning. Mellan det nya och gamla etableras en 
luftspalt som kopplas på den befintlig ventilationen.  
 
I rapporten jämförs den traditionella metoden mot ”rum-i-rum-metoden” men hänsyn till 
kriterierna kvalitet, miljöbelastning samt kvarboende hyresgästers situation. Skillnader mellan 
metoderna identifieras och de ligger till grund för jämförelsen. För att samla information har 
intervjuer och litterära sökningar genomförts. Resultatet från jämförelsen ska kunna ligga till 
grund för ett beslut om huruvida den ena metoden ska väljas framför den andra. 
 
Jämförelsen visar att skillnaderna mellan metoderna framförallt härstammar från 
förhållningssättet till arbetet. En traditionell badrumsrenovering utgår ifrån entreprenörens 
villkor och ”rum-i-rum”-metoden har hyresgästens behov i centrum. En sådan skillnad är att 
med ”rum-i-rum-metoden” spenderar entreprenören kortare tid i hyresgästens lägenhet 
jämfört med den traditionella metoden. Den traditionella metoden har dock stora 
anpassningsmöjligheter och det finns ingen begränsning i hur badrummet kan se ut.  
 
Valet av metod bör ske med hänsyn till renoveringsobjektets egenskaper. Om hyresgästerna 
har behov av en smidig och snabb process för stambytet har ”rum-i-rum”-metoden fördelar. 
För projekt med tekniskt svåra omständigheter kan en traditionell badrumsrenovering med 
fördel väljas som metod.  
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Abstract	  
 
After a political decision, about 1 million residential buildings were built between year 1965 
and 1975. These buildings nowadays go under the name of “miljonprogrammet” and they 
represent 25% of all residential stock available. The need for renovation for these buildings is 
impending and many property owners foresee big investments in projects like renovation 
work on the drain systems. 
 
When doing renovation work on the drain systems all old drainpipes are replaced with new 
pipes. This often causes a lot of damage on the bathroom and therefore these are included in 
the renovation project. The most common method for replacing the drain systems is called 
traditional renovation (“traditionellt stambyte”). In this method all drains and layers in the 
bathrooms are removed and replaced with new ones. 
 
The modular bathroom is another method for a renovation of the drain system but there is no 
wrecking or tearing down walls going on. The new bathroom is built up inside the old one 
including new drains. The space between the new and old has the function of a ventilated air 
gap and is connected to the existing ventilation system.  
 
This thesis are comparing the traditional way of doing a renovation on the drain system and 
the way of a modular bathroom renovation, regarding the criteria of quality, environmental 
impact and the situation for tenants. The differences between the methods will be identified 
and form the foundation of the comparison. A decision whether to choose one of the methods 
over the other can be made with knowledge from the results of the report.  
 
The comparison shows that the differences between the methods above all originates from the 
approach to how the projects runs. The traditional way takes off from the contractors point of 
view and the way a of modular bathroom renovation use the tenants as their center of 
attention. A point that proves this is that a modular bathroom renovation spends less time in 
the tenants apartments comparing to the traditional way. One benefit with the traditional 
method is the ability to customize due to the need for the project.  
 
The choice of which methods to use should consider the characteristics of the current set-up. 
If the tenants have the need of a quick an smooth process the way of a modular bathroom 
renovation has the advantage, the traditional method suits a more technically difficult project 
better. 
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1   Inledning	  
 
 
Efter politiska beslut 1965 uppfördes det cirka 1 miljon bostäder mellan åren 1965-75, dessa 
räknar vi idag till Miljonprogrammet. Byggnaderna utgör 25% av bostadsbeståndet i Sverige 
idag. Underhållet på dessa byggnader är dock ofta eftersatt och många av husen är helt i 
originalutförande (ArkDes, 2016). Enligt vattenskadecentrums årliga undersökning är 
byggnader uppförda mellan åren 1960-79 kraftig överrepresenterade av det totala antalet 
vattenskador år 2015 (Vattenskadecentrum, 2016a s3). 
 
Det stora slitaget börjar skapa problem för fastighetsägare och boende i husen. Större 
renoveringsarbeten så som stambyten och fasadrenoveringar ligger i faggorna för 
fastighetsägare runt om i Sverige (Sandberg, 2016). 
 
Renovering är en av de mest komplicerade momenten som en byggare kan utföra. Det ligger 
mycket osäkerhet i ett renoveringsprojekt. Bland annat är det svårt att bedöma hur de 
befintliga renoveringsobjektet är uppbyggt och om några tidigare renoveringar har 
genomförts. Nya metodiker för att förenkla arbetsgången i ett renoveringsprojekt har på 
senare år försökt att hitta en plats på marknaden. Ofta försöker de nya metoderna efterlikna en 
nybyggnation och på så vis minska störningsmoment i arbetsgången.  
 
Ett stambyte utförs i stort sett uteslutande med en tillhörande badrumsrenovering. Det stora 
rivningsarbete som genomförs i badrummen i samband med ett stambytet gör det ofta blir 
billigare att renovera badrummet än att återställa det.  
 
Det traditionella stambytet är det dominerande tillvägagångssättet på marknaden idag. Då rivs 
hela badrummet och alla stammar för att sedan byggas upp på nytt igen (Titania, 2016a). En 
ny metod, kallad relining går ut på att befintliga rör/stammar får en ny invändigt beläggning 
av plast eller liknande, detta (ger en ny garantitid på) förlänger livslängden på rören med ca 
10 år (Tubus, 2012).  
 
En annan metod kallad ”rum-i-rum”-metoden har som mål att förenkla och snabba på 
metodiken bakom ett stambyte i ett flerbostadshus. Metoden minimerar rivningsarbetet och 
låter befintliga stammar och ytskikt sitta kvar. Det nya badrummet byggs upp inuti det gamla 
och metoden kan liknas vid en nybyggnation.  
 
För kvarboende hyresgäster kan renoveringsarbeten vara plågsamma och obehagliga på 
många sätt. Omfattande renoveringar som ett stambyte i ett flerbostadshus påverkar 
hyresgästernas vardag under långa perioder. Att korta tiden som en entreprenörer måste vara 
på plats hos en hyresgäst är en angelägenhet för alla inblandade men framför allt för 
hyresgästen själv.  
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1.1   	  Syfte	  

 
Underhållet på byggnader tillhörande miljonprogrammet har länge eftersatts. Fastighetsägare 
vittnar om stora renoveringsprojekt i form av stambyten under de kommande åren. Med detta 
som bakgrund kommer rapporten samla kunskap om olika sätt att genomföra ett stambyte. 
 
Rapporten syftar till att identifiera skillnader mellan och jämföra olika metoder för stambyte i 
flerbostadshus byggda mellan åren 1965-75. De metoder som jämförs är en traditionellt 
metod för badrumsrenovering samt en ”rum-i-rum”-metod. Jämförelsen utgår ifrån valda 
kriterierna miljö, kvalitet och situationen för kvarboende hyresgäster. Resultatet kan ligga till 
grund för ett beslut hos en fastighetsägare om vilken metod som är att föredra. 
 
De resultat som presenteras i rapporten ska utgå ifrån en opartiskt bedömning.  
 
 

1.2   Forskningsfråga	  
 
Vilka skillnader finns det mellan en traditionell badrumsrenovering och ”rum-i-rum”-
metoden? Vilken effekt har metodvalet på det slutgiltiga resultatet?  
 
 

1.3   Avgränsningar	  
 
De kriterier som behandlas är miljö, kvalitet samt den situation som eventuellt kvarboende 
hyresgäster utsätts för. Metodernas miljöbelastning bedöms utifrån de konsekvenser som 
avfallshantering och transporter för med sig, men söker även skillnader i alla arbetsmoment 
som ingår i respektive metod. Genom att göra en bedömning av tekniska egenskaper av de 
båda metoderna jämförs kvaliteten. För hyresgästernas situation betraktas olika 
störningsmoment som kan uppstå. 
 
Avgränsning mot metodernas ekonomiska förutsättningar görs på grund av stora variationer 
för olika typer av stambytesprojekt och därmed anses en generell jämförelse med hänsyn till 
ekonomin vara irrelevant. Om studien genomförs som en fallstudie kan en jämförelse av 
metodernas ekonomiska förutsättningar vara av stor intresse. 
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2   Teori	  	  
 

2.1   Renoveringar	  /	  Stambyte	  
 
Linus Malmgren beskriver fastighetsägares situation vid en renovering utifrån två 
frågeställningar, varför och hur. En fastighetsägare till flerbostadshus brottas alltid med 
behovet av eventuella renoveringar. Många faktorer såsom tekniska, ekonomiska och 
hyresgästrelaterade bör sammanvägas för att nå det bästa resultatet. Den intensiva byggtakt 
som rådde i Sverige under åren då miljonprogrammet uppfördes leder till att fastighetsägare 
idag står inför stora renoveringsprojekt. Malmgrens undersökningar visar att stambyten, 
renoveringar av kök och badrum kommer att prioriteras av fastighetsägare. (Malmgren, 
2013(2)) 
 
Det är tekniskt svårt att bygga ett våtrum vattentätt. Om tät- och ytskikt inte är riktigt gjorda 
leder det till svåra konsekvenser såsom fukt- och vattenskador. Golvbrunnar och 
rörgenomföringar samt andra infästningar ska vara utförda på rätt sätt. En delreperation av ett 
våtrum ökar risken avsevärt för att misslyckas med att få rummet vattentätt. För att uppnå 
bästa resultat bör hela våtrummet renoveras (Warfvinge & Kling, 2012 s.280). 
 
Tätskikt i våtrum och rörinstallationer är de dyraste funktionerna att renovera. Samtidigt är 
det dessa som skapar de allvarligaste konsekvenserna om kvalitén eftersätts. Risken för 
vattenskador och våtrummens kvalitet är beroende av att dessa åtgärder utförs samtidigt 
(VVS-företagen & Svenska ventilation, 2008 s.10). 
 

2.1   Statistik	  
 
Vattenskadecentrum är en organisation  
som består av bland annat flera  
försäkringsbolag, Säker vatten och GVK.  
De verkar för att öka kunskap och  
förståelse kring vattenskador och deras  
uppkomst. I deras årliga rapport presenteras  
statistiken kring ämnet 
 (Vattenskadecentrum, 2016b). 
 
Försäkringsbolagens kostnader för  
vattenskador har på senare år ökat 
(Vattenskadecentrum, 2016a, s8). 
 
 
 
 
  

Tabell 1 (Vattenskadecentrum, 2016a, s8) 
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2.2   Hur	  ser	  det	  ut	  nu?	  
 
De ytskikt och material som i dag sitter i ej renoverade badrum byggda mellan åren 1965-75 
har många gånger tjänat ut sin roll. Den stora volymen av byggnader uppförda under denna 
tidsepok leder till att dagens renoveringsarbeten blir omfattande. Livslängden för material och 
installationer i badrum är det som styr av vilken omfattning en renovering bör ha. Antalet 
vattenskador har på senare år ökat dramatiskt och många av dessa beror på åldringsskador i 
tätskikt och rör (VVS-företagen & Svenska ventilation, 2008 s.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3   Asbest	  
 
Asbest är ett samlingsnamn för flera mineraler som återfinns i naturen. På grund av dess 
tekniska egenskaper har det tidigare använts mycket i byggbranschen men är idag förbjudet. 
Mineralerna kan orsaka flera olika sjukdomar där ibland cancer, vilken inte var känt vid tiden 
det användes. Egenskaper som god ljud- och värmeisolering samt hög kemisk beständighet 
gjorde materialet populärt och väl etablerat. Asbest återfinns bland annat i underskikt av 
plastmattor, fix och fog till kakel samt i färger och plaster. När ett material som innehåller 
asbest bearbetas frigörs asbestfibrer som vid inandning kan orsaka cancer (Arbetsmiljöverket, 
2016).  
 
Vid yrkesmässig hantering av material innehållande asbest ställer arbetsmiljöverket krav på 
speciella skyddsåtgärder. Personal måste utbildas för att få hantera asbest samt 
skyddsutrustning är obligatorisk (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
 

2.4   Regler	  och	  standarder	  
 
Plan och bygglagen är den lagstiftning som gäller med hänsyn till olika byggprojekt (PBL 
kap1 1 §). Ytterligare myndighetskrav som finns styrs av Boverket genom Boverkets 
Byggregler, förkortat BBR. Dessa krav är vägledande men bygger på plan och bygglagen. 
BBR beskriver vad som behövs göras för att uppfylla de krav som finns i plan och bygglagen 
(Boverket, 2016a). För att ytterligare specificera hur och vad som bör göras i ett projekt som 
berör bad- och våtrum har branschregler tagits fram av olika organisationer. 
 
 
 

Figur 1 (VVS-företagen & Svenska ventilation, 2008 s.5) 
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2.5   GVK	  –	  Golvbranschens	  våtrumskontroll	  
 
Stiftelsen GVK startades för att minska och förhindra vattenskador i våtrum. Säkra Våtrum 
heter de branschregler som GVK ger ut och dessa behandlar tätskikt i våtrum. De ger även ut 
listor med godkända produkter för tätskikt. Medlemmarna i GVK har rötter i olika delar av 
byggbranschen och innefattar bland annat, VVS-företagen, Fastighetsägarna och Svensk 
Försäkring. Säkra Våtrum är en praktisk tillämpning av BBR och harmoniserar med Säker 
Vatteninstallation (GVK, 2014). 
 
 

2.6   Säker	  Vatteninstallation	  
 
VVS-branschen och organisationen Säker Vatten AB har tagit fram branschreglerna Säker 
Vatteninstallation för att minska risken för vattenskador, brännskador och spridning av 
legionella. Krav på produkter och utförande VVS-företag finns i branschreglerna. Företag 
som utför installationer efter Säker Vatteninstallation ska vara auktoriserade VVS-företag. En 
auktorisering betyder att företaget uppfyller vissa krav. Säker Vatten kontrollerar att detta 
uppfylls (Säkervatten, 2016). 
 
 

2.7   Kvalitetssäkring	  
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) gör tester och certifierar material, tjänster och 
produkter. För byggbranschen finns olika typer av certifieringar. Bland annat märkning som 
styrker de tekniska egenskaper som föreskrivs för en produkt. Detta kallas för P-märkning 
(SP, 2016). 
 
 

2.8   Avfallshantering	  
 
Avfallshantering kräver resurser och ju mer avfall som produceras desto mer resurser går åt 
för att ta hand om dessa (Sandström, 2016). Sverige införde 2011 EU:s avfallsdirektiv i 
svensk lagstiftning, dessa innehåller en avfallshierarki (se nedan) för att vägleda kring 
avfallshantering (Naturvårdsverket, 2015). Riktlinjer från kretsloppsrådet (Kretsloppsrådet, 
2015 s29) beskriver koppling mellan mängden avfall i ett rivningsprojekt och den totala 
mängd som slutligen hamnar på deponi. I ett ombyggnadsprojekt bör en avvägning av hur 
mycket material som behöver rivas för att uppnå önskad funktion. När material som 
fortfarande tjänar sitt syfte återanvänds minskar också uttaget av nya material (Sandström, 
2016). 
 
EU:s Avfallshierarki 

1.   Förebygga 
2.   Återanvändning 
3.   Materialåtervinning 
4.   Annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
5.   Bortskaffande, deponering 

(Naturvårdsverket, 2015) 
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2.9   ”Rum-‐i-‐rum”-‐metoden	  	  
 
Den traditionella metoden river och byter ut alla ytskikt och rörstammar. ”Rum-i-rum”-metod 
låter stora delar av befintliga badrummet vara kvar och likt namnet byggs ett nytt rum upp 
inuti det gamla. De nya stammarna dras också inne i badrummet.  
 
 

2.9.1   Historik	  och	  Beskrivning	  
 
På marknaden finns i dag flera olika varianter på ”rum-i-rum”-metoder. De olika aktörerna 
använder olika namn på metoden men bygger på samma princip, istället för att riva bort och 
sanera befintliga väggar och golv minimeras rivningsarbetet. Generellt så lämnas gamla 
ytskikt och inbyggda stammar, gamla rörkopplingar pluggas igen och inredning som 
toalettstol och handfat monteras ned och avlägsnas. Det nya våtrummet byggs inuti det gamla 
med nya stammar samt nya tät- och ytskikt (Hammarbäck, 2016)(Prebad, 2016 s30-31). De 
olika leverantörer av ”rum-i-rum”-metoden försöker att nischa sig för att kunna konkurrera 
mot de övriga och mot andra metoder. Genom att särskilja sig mot de övriga konkurrenterna 
kan andra aspekter än pris avgöra i en eventuell upphandling (Sandberg). I Rapporten 
kommer jag beskriva ”rum-i-rum-metoden” mer generellt och inte gå in på de olika 
aktörernas specifika egenskaper. 
 
 
För att förklara genomförandet av ”rum-i-rum”-metoden beskrivs den utifrån olika steg i 
processen på plats i ett badrum.  
 
Steg 1. 
 
Badrummet rensas och görs rent. Gammal inredning och rördragningar avlägsnas men ytskikt 
som kakel och klinker lämnas kvar. Badrummet rensas lik förloppet från bild 1 till bild 2. Hål 
för vatten- och avloppsrör borras. Det vanliga är att de nya rören dras i en slits, inbyggda inuti 
rummet. Toalettstolen monteras direkt på denna slits. Golvet täcks med en luftspaltsbildande 
matta. Vilket indikeras av den blå mattan på bild 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 1  Bild 2  Bild 3 

 
  

Figur 2 (NCC, 2016a) 
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Steg 2. 
 
På väggarna monteras profiler av aluminium eller liknande upp likt bild 3. På detta monteras 
eventuella skivmaterial och nya tätskiktet, bakom skapas en luftspalt. Golvet flytspacklas på 
den luftspaltsbildande mattan för avjämna och skapa fall mot golvbrunnar. Ovan detta 
monteras tätskikt samt önskad beläggning till exempel klinker, som förändringen från blid 4 
till bild 5 visar. Den slits som rören går i installeras och kläs in. I taket monteras den låda som 
reglerar ventilationen i luftspalterna. Lådan är kopplad på befintlig ventilation och syns på 
bild 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 4        Bild 5             Bild 6 

 
 
 
Steg 3 
 
Slutligen monteras all utrustning in, dusch, tvättställ, speglar och dylikt. Även undertaket 
monteras ihop (Hammarbäck, 2016)(Prebad, 2016 s30-31)(NCC, 2016a). 
 
Förutom arbetet på plats så förbereds en stor del av jobbet, till exempel genom prefabricering 
i fabrik. Hela idén med att installera ett nytt rum inuti det gamla bygger på att det ska gå 
fortare än andra metoder. Genom förberedelser och förfinad arbetsgång kan tiden för 
genomförandet kortas. För vissa aktörer innebär det att allt material levereras i en och samma 
container där allt är av rätt mängd och mått. Exempelvis kan ett tvättställ levereras med en 
redan monterad vattenblandare för att underlätta montaget på plats. En renovering av denna 
art tar ca 6-14 dagar för ett badrum (Hammarbäck, 2016). 
 
 

2.9.2   Multihantverkare	  
 
Samordning mellan yrkesgrupper är något som kan försvåra en badrumsrenovering. Genom 
den förenklade metod som en ”rum-i-rum”-metod medför kan så kallade multihantverkare 
användas. Denna person har inte alltid hantverkarbakgrund men har tränats för att montera 
ihop de byggkitt som ett ”rum-i-rum”-bygge innebär. Tanken är att en individ ansvarar för 
hela processen i ett badrum och genomför alla moment själv, eller tillsammans med en annan 
multihantverkare (Hammarbäck, 2016). 
 
 
 	  

Figur 3 (NCC, 2016a) 
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2.10   Traditionellt	  stambyte	  
 
Det ”traditionella stambytet” är fortfarande det dominerande tillvägagångssättet på 
marknaden idag. Trots sitt namn har även de ”traditionella metoderna” utvecklats och 
förfinats. 
 

2.10.1   Beskrivning	  	  
 
Generellt beskrivet innebär ett ”traditionellt stambyte” att alla gamla rör och ytskikt byts ut 
mot nya. Detta kan kräva ett omfattande rivningsarbeten då de gamla stammarna ofta är 
placerade inuti en av väggarna i badrummet. Det innebär att stora delar av väggen plockas ner 
för att komma åt de gamla rören och byta ut dem. Renovering av ett badrum inklusive 
stambytet beräknas ta omkring 4-6 veckor. Arbetet pågår parallellt i flera badrum samtidigt 
och vattenförsörjningen för kvarboende hyresgäster är helt eller delvis avstängd under tiden 
(Sandberg, 2016). 
 
Första steget i genomförandet av ett traditionellt stambyte är att väggar rivs och golvet bilas 
upp, detta för att komma åt gamla rördragningar i väggar och golv. Genom att alla gamla 
tätskikt och rördragningar monteras bort upptäcks eventuella fukt- och vattenskador. Efter 
rivningsarbetet ersätts de gamla stammarna, genomföringarna tätas och golvet gjuts på 
(Sandberg, 2016). 
 
Flytspackling med lokala fall sker efter torktiden för det gjutna golvet. Sedan sätts de nya 
väggarna med tätskikten och ytskikt. För att färdigställa badrummet utförs kompletteringar av 
olika yrkesgrupper, alla installationer färdigställs och tekniskutrustning som toalettstol och 
duschväggar monteras (Sandberg, 2016). 
 
När en traditionell badrumsrenovering genomförs är det många yrkesgrupper inblandade. 
Bland annat krävs det rörmokare, snickare, ventilationsarbetare och elektriker. Detta ställer 
krav på samordningen av alla aktörer inklusive hyresgästerna (Sandberg, 2016). Många olika 
individer kommer att befinna sig i kvarboendes lägenheter och behovet av information är 
stort. 
 
 

2.10.2   Alternativa	  ”traditionella”	  metoder.	  
 
En allt mer vanlig metod för stambyten innebär att istället för att riva bort och byta ut gamla 
vatten och avloppsstammar lämnas de kvar och försluts. De nya stammarna installeras på 
annan lämplig plats inne i badrummet (Warfvinge & Kling, 2012 s.281). Ofta upprättas en 
slits där de nya rören dras och resterande kopplingar sker mot slitsen. Inspektionsluckor gör 
det enkelt att kontrollera de nya rören och slitsen byggs vattentät mot både väggar och golv 
med ett så kallat ”skvallerrör” i botten. Där kan vattnet rinna ut i händelse av vattenläckage i 
något av rören eller installationerna i slitsen. Ofta är toalettstolen monterad rakt på slitsen 
med avloppsrören och spolningsmekanismen är gömd inuti väggen (Sandberg, 2016).  
 
Andra metoder går ut på att rören förstärks invändigt med hjälp av en plastbeläggning. Detta 
kan inte likställas med att byta ut eller ersätta de gamla rören. En renovering av våtrum och 
tätskikt med ett fullständigt stambyte bör hålla i cirka 40 år. Om branschreglerna följs blir 
resultatet både fukt- och vattensäkert (Warfvinge & Kling, 2012 s.281). 
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3   Metod	  
 
Faktainsamling till arbetet har skett genom samtal, intervjuer och litterära sökningar i ämnet. 
Informationen har använts för att beskriva teorin bakom de olika metoder som jämförs. 
Samarbetet med Mariehus AB har möjliggjort kontakter med relevanta representanter från 
branschen samt tillgång till en beställares förhållningssätt. 
 
Rapporten bygger på en allmän och beskrivande metod som avser att kartlägga ämnet 
generellt. Den data som samlats in till rapporten är av kvaltitaliv karaktär. För att skapa så 
generella slutsatser som möjligt väljs flera informationskällor som representerar samma 
position i branschen. Detta bör leda till ett representativt resultat. Information från andra 
grupper av aktörer som är berörda vid ett stambyte insamlas för att säkerställa validitets i 
rapportens resultat (Höst et.al. 2006, s42). 
 
 

3.1   Inledande	  informationssökningar	  
 
För att skapa en grundläggande förståelse om de olika metoderna har säljmaterial från 
entreprenörer granskats och jämförts. På entreprenörer och intresseorganisationers hemsidor 
presenteras illustrationer och videos som demonstrerar de metoder som de själva 
representerar. Undersökningarna ger en övergripande förståelse för hur entreprenörer arbetar 
med de olika metoderna. 
 
 

3.2   Samtal	  och	  Intervjuer	  
 
Kunskaper om hur stambyten går till idag erhålls genom intervjuer och samtal med berörda 
parter. Bland annat har erfarna entreprenörer och beställare intervjuats. Skriftliga kontakter 
med sakkunniga har bidragit med expertkunskaper på olika problem som det annars råder 
delade uppfattningar om. Tillvägagångssättet för de intervjuer som genomförts har medvetet 
varit av en mer samtalslik karaktär. En så kallad öppen riktad intervju (Höst et.al. 2006, s34). 
Förberedelser inför en intervju har gått ut på att skriva ned och fundera igenom frågor. 
 
Genom att använda en öppen riktad intervju kan tekniska detaljer utelämnas och helt missas, 
det blir mer upp till intervjuobjektet vad samtalet skall handla om. Ofta kan fakta som en 
intervjuad person tror är allmänt känt helt utelämnas. Då kan reliabiliteten ifrågasättas, det vill 
säga är datainsamlingens tillförlitlighet (Höst et-al. 2006, s40). Genom att den som intervjuar 
ständigt är frågvis och ställer följdfrågor minskas dock denna risk. En annan risk är att 
samtalet helt handlar om det intervjuobjekt finner intressant. Det positiva är att information 
som inte på förhand kunde identifieras som intressant kan komma på tal och förståelsen för 
det fenomen samtalet behandlar når ännu djupare än om en enkät eller mer strikta frågor 
använts. En intervju med en öppen riktad intervju är kvalitativ till sin karaktär vilket innebär 
att den data intervjun samlar in är i form av ord och beskrivningar (Höst et-al. 2006, s34). 
 
Valet av intervjuobjekt är känsligt och har stor betydelse på vilka svar som presenteras. 
Urvalet för intervjuobjekt utgår ifrån personens kompetens och egenskaper. Fokus i intervjun 
ligger på att få en djuplodande förståelse kring ämnen som intervjuobjektet i fråga har sina 
kunskaper i. För att inte missa någon annan information studeras andra informationskällor 
såsom hemsidor, säljmaterial och facklitteratur.  
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3.3   Observationer	  
 
För att inte missa detaljer och ytterligare fördjupa kunskapen om olika produktionsmetoder 
har observationer genomförts. Nyrenoverade badrum med tillhörande stambyte har besökts 
samt pågående projekt för både ”rum-i-rum”-metoden och traditionella stambyten. 
Dokumentation genom fotografering och anteckningar hjälper till att inte missa detaljer. 
Under observationen görs inga försök att dölja faktumet att skeendet observeras. Agerandet 
på plats kan beskrivas som en deltagande observatör (Höst et-al. 2006, s93). 
 

3.4   Litterära	  sökningar	  
 
Artiklar som behandlar ämnet har valts ut för att ligga till grund för den teoretiska bakgrund 
som presenteras i rapporten. Merparten av de litterära källor har hämtats från svenska 
hemsidor på internet (Myndigheters, intresseorganisationers och verksamma entreprenörers 
hemsidor har används). Andra rapporter från tidigare studenter vid universitet och högskola 
har används för insamling av information samt inspirerat till val av metod i utförandet av 
jämförelsen.  
 
Exempel på sökord: ”stambyte”, ”rum-i-rum”, ”badrumsrenovering”, ”miljonprogrammet” 
 

3.5   Resultat	  och	  jämförelse	  
 
Efter kontakter och diskussioner med parter i branschen har positiva och negativa aspekter för 
de olika metoderna sammanställts. Dessa grundar sig på bedömningar av metodernas 
potential. De arbetsmoment som ingår i de olika metoderna identifieras och jämförs. 
Skillnaderna som presenteras ligger till grund för bedömningen av metodernas styrkor och 
svagheter. Bedömningen av dessa egenskaper utgår ifrån aspekterna miljömässiga, 
kvalitetsmässiga samt hyresgästens situation.  
 
Jämförelsen tar endast skillnaderna i betraktande. Metodens extremer får således representera 
den samma. Det vill säga att en irrelevant egenskap hos en metod kan symbolisera hela 
metoden. Detta kan leda till en felaktig beskrivning av metoderna och utelämna viktiga 
aspekter för just den metoden. För att inte minska risken för en felaktigt beskrivning av 
metoderna viktas skillnaderna mot den andra metodens egenskaper. Genom att belysa 
skillnaderna blir resultatet av jämförelsen dock tydligt och konkret.  
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4   Resultat	  
 
Informationskällor till rapporten vittnar om att renoveringen av miljonprogrammets 
byggnader är angelägen (Sandberg, 2016). Husen som byggdes under miljonprogrammet är 
nedgångna och tekniska installationer är slitna. Representanter från fastighetsägare anser att 
ett stambyte ska ske som en preventivt åtgärd. En eventuell vattenskada ska inte utgöra starten 
för stambyten och renoveringsarbeten. ”Det är eftersträvansvärt att ett stambyte är en 
förebyggande åtgärd.” (Sandberg, 2016)  
 
Beslutet om huruvida ett stambyte ska genomföras eller ej bör grundas på det skick 
byggnaden har. Bedömningar av statusen för byggnader uppförda under miljonprogrammet 
resulterar i att behovet är stort (Malmgren, 2013). 
 
Statistik från vattenskadecentrum 
som styrker detta påstående: 
(vattenskadeundersökningen,  
2015, PDF) Åren 1960-1979 är  
kraftigt överrepresenterade i  
antalet vatten- och fuktskador 
år 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
Likheter med de båda metodvalen, traditionell badrumsrenovering samt ”rum-i-rum”-metoden 
är många. Efter genomförandet ser resultatet i stort sett lika ut och det uppfyller de krav som 
ställs från myndigheter. Materialval och extrautrustning som golvvärme kan i båda metoderna 
anpassas efter önskemål. Begränsningarna ligger mer i hur det aktuella badrummet ser ut, vad 
det har för storlek och vilket skick det är i (Sandberg, 2016)(Hammarbäck, 2016). 
 
 

4.1   Rum-‐i-‐rum.	  
 
Metoden är ett försök till att minska byggtiden för en badrumsrenovering. Konceptet strävar 
efter att likna arbetsgången vid nyproduktion, vilket är en mer förutsägbar process vid 
jämförelse mot en renovering (Hammarbäck, 2016). Det tekniskt komplicerade, oförutsägbara 
och tidskrävande momentet av rivning minimeras. Detta sparar både tid och pengar. Att ett 
moment i stort sett helt elimineras förenklar samordningsarbetet för renoveringsprojektet. 
Verktyg och personal som behövs för att bila upp ett betonggolv kan helt uteslutas ur 
projektet vid en ”rum-i-rum”-metod. Förutsättningen är dock att insteget till badrummet inte 
får bli för högt, i och med att ett nytt golv byggs upp (Sandberg, 2016). 
 	  

Figur 4 (Vattenskadecentrum, 2015, s3) 
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4.1.1   Kvalité	  
 
Höjningen av insteget vid upprättandet av ett ”rum-i-rum”-badrum blir normalt ca 3-5cm, 
men ofta föreskrivs i förfrågningsunderlag att nivåskillnaden skall vara så liten som möjligt 
(Sandberg, 2016). För att lösa problemet kan bilningsarbete utföras innan det nya golvet kan 
anläggas, och då justeras höjden. Boverket föreskriver att om ett renoveringsarbete innefattar 
åtgärder i större delen av badrumsgolvet är det rimligt att krav på tillgänglighet uppfylls 
(Boverket, 2015). Det vill säga lite eller ingen nivåskillnad med eventuell fasad tröskel 
(Boverket, 2016b). Den stora vinsten i att inte riva delar av väggar bibehålls dock och hela 
processen kortas (Hammarbäck, 2016). 
 
Fastighetsägare har uttryckt besvärande känslor kring de faktum att asbestmaterial sitter kvar 
bakom de nya väggarna efter en renovering med ”rum-i-rum”-metoden. Saneringsarbetet 
uteblir då inget rivs (Johansson, 2016). Källor som Anticimex (Karlsson, 2016) och 
Arbetsmiljöverket (AV, 2016) erfar att asbestmaterial som inte bearbetas av något slag inte 
utgör någon fara alls, tvärt om har dessa material utmärkta tekniska egenskaper.  
 
Om det finns fuktskador kvar i de gamla badrummet tar den ventilerade luftspalten hand om 
den. Ingen torktid eller andra åtgärder behöver vidtas utan processen kan fortlöpa som vanligt. 
Vid vattenskador bör dock felet åtgärdas och torkas ut för att inte skapa framtida 
komplikationer (Hammarbäck, 2016).  
 
 

4.1.2   Miljö	  
 
”Rum-i-rum”-metoden bygger på standardiserade arbetsmoment och mer av 
monteringsarbeten än hantverksmässiga rekonstruktioner på plats. Leveranser av material sker 
också på ett standardiserat vis. Vissa aktörer levererar hela badrummet i en och samma 
container där mycket är måttbeställt och monterat i förväg. Således sker bara en leverans till 
arbetsplatsen (NCC, 2016b). Genom att samlasta leveranser minskar miljöpåverkan för 
transporten (Miljöportalen, 2016).  
 
Den minskade mängden rivningsarbeten under en ”rum-i-rum”-metod leder till reducerad 
mängd avfall kontra ett traditionellt stambyte (Sandberg, 2016). Genom att minska avfallet 
minskas också mängden avfall som slutligen hamnar på deponi (Kretsloppsrådet, 2015 s29). 
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4.1.3   Kvarboende	  
 
Nya metoder kräver nya kunskaper hos hantverkare och montörer. Om hantverkare aldrig 
tidigare arbetat med ”rum-i-rum”-metoden kan detta ses som ett problem. Erfarenheter från en 
entreprenör som arbetar med ”rum-i-rum”-metoden är att personer utan bakgrund som 
hantverkare klarar arbetet bättre än de som är hantverkare. Representanten (Hammarbäck, 
2016) från företaget anser att en hantverkare har svårt att ta till sig nya metoder och hen 
föredrar att lära upp sin egen personal från grunden. Yrkesgruppen kallas för 
multihantverkare. Att utbilda sin egen personal kan även ses som en typ av kvalitetssäkring. 
Samordningsmässigt har en multihantverkare många fördelar mot en uppdelad 
arbetsfördelning. En multihantverkare som har eget ansvar för ett badrum kan själv styra 
mycket av produktionsplaneringen. Även om en multihantverkare kanske inte kan ersätta alla 
yrkesgrupper underlättas samordningsarbetet (Hammarbäck, 2016). 
 
För kvarboende hyresgäster kan det innebära en trygghet att en person tar hand om just deras 
badrum. I utbildningen för multihantverkarna ingår det att lära sig hur en god relation till 
hyresgästerna skapas (NCC, 2016a). Genom att en och samma person ansvarar för en enskilt 
badrum ökar kvaliteten då denna har kontroll över alla steg i processen.  
 
Om arbetet på plats skall flyta på likt ett montage krävs stora arbetsinsatser inför själva 
montaget. Alla eventuella problem som kan uppstå måste förutses och lösas innan de uppstått 
(Hammarbäck, 2016). Det ställer höga krav på projektörer och arbetsledare som får lösa alla 
problem proaktivt. En van hantverkare har ofta bred kunskap inom sin yrkeskategori och med 
den kunskapen kan problem och avvikelser avvärjas. Multihantverkarens grundare 
erfarenheter kan medför ett tillkortakommande om något oförutsett händer. 
 
I samtal med nuvarande hyresgäst (Max, 2016) i ett flerbostadshus byggt 1965 pointerades att 
hyresgäster har olika förutsättningar för att hantera ett omfattande renoveringsarbete i sin 
egen lägenhet. För egen del ser hyresgästen inget hinder för att en renovering kan pågå under 
en längre tid. Temporära lösningar som bodar på innegården ses som fullt godtagbara (Max, 
2016). 
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4.1.4   Sammanfattning	  
 
Den stora vinsten i ”rum-i-rum”-metoden är den förkortade tiden som entreprenören 
spenderar hos hyresgästen. Tiden sparas framförallt genom att stora delar av rivningsarbetet 
uteblir. Hela processen i en ”rum-i-rum”-metod är anpassad för hyresgästen. Användningen 
av multihantverkare medför en smidig process och en tydlig representation från entreprenören 
hos hyresgästen. Det är i stort sett bara en person som hyresgästen kommer att ställas inför. 
Metoden går ut på att förenkla en badrumsrenovering och resultatet följer gängse regler samt 
förhållningsorder från intresseorganisationer. SP har godkänt NCC:s ”rum-i-rum”-metod 
Addera (SP, 2012).  
 

Fördelar    Nackdelar 
 
Snabb och enkel process   Obeprövad metod 

Kan kräva inskolning av 
personal 
 

Gynnsam för hyresgäster   Badrummet blir mindre 
Ett ansikte utåt, korta jobb i    Begränsningar från  
berörda Lägenheter    befintligt badrum 

 
 

4.2   Traditionell	  badrumsrenovering	  
 
Ett traditionellt stambyte är det dominerande tillvägagångssättet i byggbranschen idag. 
Metoden är i stort sett synonymt med ett stambyte. 
 

4.2.1   Miljö	  
 
Det stora och gedigna arbetet med rivning av de befintliga ytskikten i ett traditionellt stambyte 
är smutsigt och bullrigt (Titania, 2016b). I byggnader från miljonprogramsåren finns det 
asbestmaterial i badrummen, exempelvis kan fogen i kaklet innehålla asbest. Detta försvårar 
processen ytterligare då tillstånd, utbildad personal och särskild skyddsutrustning krävs (AV, 
2016). Efter saneringen är badrummet fritt från asbest och återuppbyggnaden av det nya 
badrummet fortskrider. Eftersom alla gamla ytskikt och stammar rivs bort och byts ut kommer 
eventuella fuktskador att upptäckas (Sandberg, 2016). 
 
Rivningsarbetet skapar också avfall. Den traditionella metoden utför betydligt mer 
rivningsarbeten jämfört med ”rum-i-rum”-metoden. Detta leder till att mer avfall hamnar på 
deponi (Kretsloppsrådet, 2015 s29), vilket är det sista steget för avfallshantering enligt EU:s 
Avfallshierarki (Naturvårdsverket, 2016). 
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4.2.2   Kvalité	  
 
Genom hela projektet för en traditionell badrumsrenovering ingår många olika yrkesgrupper. 
Beroende på entreprenadform och storlek på renoveringen kan dessa yrkesgrupper befinna sig 
på arbetsplatsen samtidigt eller komma och gå när deras arbetsuppgift ska utföras. Det kräver 
hur som helst mycket samordningsarbetet för att få arbetet att flyta. Vid behov behövs 
exempelvis sanerare, håltagare, rörmokare, golvläggare, elektriker och snickare (Sandberg, 
2016). Då dessa personer är experter på sitt eget område bidrar deras kunskap till 
kvalitetssäkringen (Stambytenu, 2016).  
 
För att möta det stora samordningsbehovet sker planering av renoveringsprojektet på 
entreprenörens villkor. Utgångspunkten ligger i att ingen yrkesgrupp skall behöva vänta på 
den andra att färdigställa för nästa moment (Sandberg, 2016). Som en följd av detta kan 
arbetet i ett badrum tillsynes stå helt stilla i flera dagar då yrkesgruppen inte har tillräckligt 
med jobb för att påbörja sitt arbetsmoment. Detta minskar tiden respektive yrkesgrupp 
befinner sig på arbetsplatsen men kan öka den totalt tiden renoveringsarbetet pågår. Alltså 
utgår planeringen från entreprenörens villkor inte hyresgästens. Projektledning och 
produktionsplanering är central för att få ett lyckat genomförande på en traditionell 
badrumsrenovering. 
 
Valmöjligheter i ett traditionell badrumsrenovering är i stort sett oändliga om det finns 
resurser i form av ekonomi och kompetens. Materialvalen, dragningarna av stammarna eller 
planlösningen är alla modifierbara. I ett standardutförande då ytskikt byts ut kan även 
badrummet bli något större om till exempel en våtrumsmatta används istället för kakelbeklädd 
vägg. Insteg och takhöjd kan också enkelt anpassas efter behag (Sandberg, 2016). 
 
Då branschregler och myndighetskrav uppfylls har ett badrum god kvalitet. Branschreglerna 
är skapade för att optimera just en traditionell metod för badrumsrenoveringar, då det varit de 
dominerande tillvägagångsättet under många år. För de hantverkare som anlitas på ett 
renoveringsprojekt med traditionellt förhållningssätt väntar inga överraskningar kring de krav 
som ställs på dem. Rutinerade hantverkare och andra inblandade i projektet vet vad som 
behövs göras för att uppnå kvalitet i slutresultatet. Egenkontrollerna hjälper kvalitetssäkringen 
i de olika momenten (Sandberg, 2016).  
 
 

4.2.3   Kvarboende	  
 
För hyresgästerna har rivningsarbetet stor inverkan på vardagen. Arbetet är stökigt och många 
gånger är det svårt att bo kvar i en drabbad lägenhet. För exempelvis pensionärer som 
befinner sig i lägenheterna under stora delar av dagen kan ljud och oväsen upplevas som 
mycket störande och stressande (Hammarbäck, 2016).  
 
Enligt intervju med hyresgäst (Max, 2016) konstateras att den stökiga processen under ett 
stambyte inte är något problem. Efter egen önskan är slutresultatet viktigare än att 
renoveringsförloppet går smidigt. Om en eventuell längre period utan möjlighet att sköta sin 
hygien i bostaden utan hyresgäster hänvisas att använda bodar på gården kan grupper som 
pensionärer och småbarnsföräldrar kan bli extra lidande (Max, 2016). 
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4.2.4   Sammanfattning	  
 
Utförandet av en traditionell badrumsrenovering medför en gedigen och grundlig förnyelse av 
de gamla badrummet. En stor del av renoveringen består av rivningsarbeten och det medför 
att inga gamla material lämnas kvar. På så vis saneras eventuell asbest och vattenskador. Att 
renovera ett badrum på traditionellt vis är en stökig och bullrig process, framför allt under 
rivningsarbetet. Stöket och böket påverkar de eventuellt kvarboende hyresgästerna. I 
genomförandet av en traditionell badrumsrenovering ingår många yrkesgrupper. 
Projektledning och samordning av de olika yrkesarbetarna är viktig för att projektet skall flyta 
på utan störningar.  
 

Fördelar   Nackdelar 
 
Erkänd och beprövad metod  Stökigt och bullrigt 
Entreprenörer och beställare  
är bekanta med metoden   
 
Anpassningsbar   Lång och utdragen process 
Finns ingen gräns på hur   
en renovering kan utföras 
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5   Diskussion	  
 
De båda metoderna har olika fördelar och passar olika bra för olika typer av projekt men det 
finns också många likheter. Tillvägagångssättet och förhållningsättet skiljer sig markant. 
Metodernas processer ser olika ut men resultatet är liknande. Skillnaden i processen kan 
härledas till skillnaden i förhållningssättet. En traditionell badrumsrenovering utgår ifrån 
entreprenörens perspektiv jämfört med ”rum-i-rum”-metoden som sätter hyresgästen i 
centrum. Så i ett projekt där hyresgästerna har behovet av en smidig och enkel 
badrumsrenovering har ”rum-i-rum”-metoden fördelar. Till exempel om det bor många 
pensionärer som går hemma på dagarna kan ”rum-i-rum”-metoden vara att föredra. Vid en 
mer tekniskt svår badrumsrenovering har den traditionella metoden fördelen av dess 
anpassningsbarhet och hög kunskapsnivå i respektive yrkesarbetares kategori. Exempelvis om 
badrummen är små och trånga har den traditionella badrumsrenoveringen fördelar.  
 
Informationen till rapporten har hämtats från sakkunniga som är verksamma i branschen. När 
någon representerar en del av branschen kan det dock leda till att informationen som den ger 
ut kan bli färgad. Tillexempel kan en representant för ”rum-i-rum”-metoden ge en partiskt 
god bild av denna metod och vise versa med andra representanter. 
 
 

5.1   Miljö	  
 
Den traditionella metoden medför en betydande andel avfall jämfört med en ”rum-i-rum”-
metod. Att reducera mängden avfall i ett byggprojekt minskar också mängden avfall som 
slutligen måste deponeras. Vid en ”rum-i-rum”-metod reduceras mängden avfall genom att 
mycket av det material som vid traditionell renovering medför avfall lämnas kvar.  
 
För ”rum-i-rum”-metoden är idén om att allt material till ett badrum kommer i en och samma 
container kittlande med tanke på miljön. På så vis ersätts många eventuella småleveranser 
med en stor. Krav för att minska miljöbelastningen från leveranser och transporter kan ställas 
i förfrågningsunderlaget. Då tvingas entreprenören effektivisera och omorganisera sina 
leveranser oavsett metodval.  
 
När och om nästa renovering ska genomföras påbörjas samma process igen. En traditionell 
renoveringsmetod börjar åter igen med rivningsarbetet för att ge plats åt återuppbyggandet av 
det nya badrummet. Om tidigare renovering har genomförts med ”rum-i-rum”-metoden kan 
de luftspaltsbildande materialet återanvändas och behöver inte flyttas på eller liknande. De 
gamla ytskikten byt ut mot nya som fästes i samma reglar som de gamla. Skillnaden i avfall 
blir åter igen påtaglig. 
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5.2   Kvalité	  
 
Myndigheter och Branschorganisationers olika regelsamlingar ger ett mått på kvalitét för 
våtrum. När dessa regelverk efterföljs har badrummet uppnått god kvalitet. Båda metoderna 
följer dessa regler och NCC:s ”rum-i-rum”-metod har fått så kallad P-märkning av SP. 
 
För ytterligare standardhöjningar i badrummen kan tillval göras med båda metoderna. En 
faktor som inte går att komma ifrån med ”rum-i-rum”-metoden är att badrummets yta och 
volym minskar. Detta skulle kunna leda till att ett eventuellt badkar inte får plats i badrummet 
efter en renovering och på så vis dra ned på den förväntade standarden. 
 
”Rum-i-rum”-metodens konstruktion är känslig när det kommer till att komplettera med 
inredning som ska vara vägghängda. Det är svårt och i vissa fall omöjligt att ta hål i 
konstruktionen, speciella skivor kan dock användas för att underlätta denna typ av montage. 
Ofta får hyresgäster inte ta hål i badrumsväggar enligt hyreskontraktet men det innebär ändå 
en begränsning att alternativet inte finns. 
 
Vid en genomförd ”rum-i-rum”-metod ökas instegshöjden till badrummet. Detta medför att 
tillgängligheten inskränks. Det är eftersträvansvärt att försöka minska insteget så mycket som 
möjligt. Inte minst med tanke på BBR:s rekommendationer om minimal instegshöjd. Om 
insteget till ett ”rum-i-rum”-badrum skall göras minimal bör bilningsarbete utföras på det 
befintliga golvet men då mister metoden sin fördel av att inte utföra några rivningsarbeten. 
 
 

5.3   Hemma	  hos	  dig	  -‐	  Hyresgästen	  i	  centrum?	  
 
Momenten som en multihantverkare utför i en ”rum-i-rum”-metod är förenklade och 
standardiserade. Det är en förutsättning för att alla moment skall bli fackmannamässigt 
utförda. Ett problem ligger i de olika certifikat som behövs för att utöva olika typer av 
hantverksyrken. Det finns också en begränsning i att lära upp egen personal till att utföra en 
industriliknande typ av montering. Om något oförutsett händer står en multihantverkare 
oförberedd och rådlös medans en erfaren hantverkare troligen ställs inför samma problem 
tidigare och kan lösa situationen utan större ansträngning. 
 
Tanken om att utbilda personer utan hantverksbakgrund har även det två sidor. Det kan vara 
ett sätt att etablera arbetslösa på arbetsmarknaden vilket kan anses vara positivt men samtidigt 
kanske etablerade yrkesarbetare konkurreras ut och tappar status.  
 
Bemötandet av hantverkare och andra representanter från entreprenören mot de kvarboende 
hyresgästerna kan vara av stor betydelse. Om så har ”rum-i-rum”-metoden och 
multihantverkaren en fördel av att hen kan skapa en personlig relation till hyresgästen och är 
även tränad för att sköta det sociala mötet på bästa sätt. Bemötandet blir viktigt i situationer 
då hyresgästen har behov av det, exempelvis pensionärer som går hemma om dagarna.  
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Efter ett samtal med Liselott Max, som bor i en hyreshus byggt 1965 konstaterade hon att 
tiden som entreprenören spenderar i lägenheten spelade mindre roll. ”Rum-i-rum”-metoden 
förlorar fördelar då kvarboende hyresgäster inte värdesätter den minskade tiden som 
entreprenören spenderar i deras lägenhet. Fastighetsägare kan också dra fördel av att tiden för 
processen i lägenheterna minskas. Då hyresgästers lägenhet tas i anspråk för olika ändamål 
kan en hyresreduktion bli aktuell. Minskas tiden för processen kan också reduktionen minskas 
och det medför en bättre totalekonomiska förutsättning för fastighetsägare. 
 
Rapportens undersökningsmetod kan missa andra gruppers uppfattning om hur ett stambyte 
påverkar hyresgästerna. Slutsatsen som Liselott gör delas inte nödvändigtvis av alla 
hyresgäster. 
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6   Slutsats	  
 
Metodvalet bör ske med tanke på renoveringsobjektets egenskaper. Ett tekniskt svårt projekt 
med hyresgäster som har höga krav på kvaliteten kan en traditionell badrumsrenovering väljas 
med framgång. Om hyresgästerna i objektet har svårare att handskas med provisoriska 
lösningar för hygien skötsel och om en enklare standard för badrummet efterfrågas kan en 
”rum-i-rum”-metod tillföra projektet ett bra resultat. 
 
Ur miljösynpunkt har ”Rum-i-rum”-metoden fördelen av att mindre avfall skapas under 
processen. Det medför en mindre belastning på miljön genom att en reducerad mängd avfall 
hamnar på deponi. 
 
Slutresultatet i form av badrummets slutliga utformning och prestanda påverkas marginellt av 
metodvalet. Om badrummets utformning från början innebär försvårande omständigheter, 
tillexempel små dimensioner kan en ”rum-i-rum”-metod medföra minskad prestanda då 
badrummets volym minskar. Båda metoderna uppfyller de krav som finns i form av lagar och 
branschstandarder. 
 
Traditionell 
 
Anpassningsbar och klarar av tekniskt 
svåra situationer 
 
 
 

”Rum-i-rum”-metoden 
 
Värdeskapande för kvarboende 
hyresgäster då störningsmomnten 
minskas. 
 
 



	   	   21	  
	  

 

7   Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  
 
Rollen som multihantverkare tycker jag kan vara intressant att föra ytterligare diskussion 
kring. Är det kanske en trend inom hela branschen? Hur kommer i så fall framtidens 
yrkesarbetare att påverkas.  
 
”Rum-i-rum”-metoden är skapad för att förenkla en badrumsrenovering men finns det fler 
områden tekniken kan vara gynnsam? Finns det någon plats för metoden i en nyproduktion?  
 
För vem skapar ett stambyte värde? Vilka behov ska ett stambyte täcka? Kanske kan tyckas 
självklart men att resonera och göra efterforskningar i detta ämne tror jag kan leda till 
innovativa idéer. 
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Bilaga 2, Tubus garantibevis kvarteret Humlan 
 

 
 
 
 
 



	  
	  

Bilaga 3, Sammanfattning av intervju med Marcus Sandberg 
 
Intervju Marcus Sandberg 
 
 
Varför ska ni renovera badrummen på Humlan (kvarter med 3-vångingshus från 1965)? 
 

-‐   De	  är	  slitna,	  vi	  gjorde	  faktiskt	  en	  relinging	  av	  stammarna	  där	  men	  badrummen	  
behöver	  ses	  över	  och	  då	  anser	  jag	  att	  det	  är	  lika	  bra	  att	  byta	  stammar	  samtidigt.	  
Annars	  måste	  vi	  göra	  gå	  in	  och	  göra	  om	  allt	  igen	  då	  stammarna	  börjar	  bli	  dåliga.	  	  

 
 

Som badrummen ser ut idag klarar de inte den belastning de utsätts för. Tätskikten, om 
det ens finns fixar inte att man sprutar vatten rakt på dem. Jag tror också att 
badrummen används annorlunda idag jämfört med när de byggdes. Exempelvis tror 
jag att fler använder badkaret för att duscha i och det medför större belastning på 
ytskikt i badrummet.  

 
 

Vi har just genomfört ett stambyte på ett annat kvarter och det projektet genomfördes 
med en traditionell badrumsrenovering. Man kan säga att det är hög tid för byggnader 
från miljonprogramsåren att få stammarna bytta med tanke på vilket skick stammar 
och ytskikt har, livslängden för dessa börjar rinna ut.  
 
 
Det är eftersträvansvärt att ett stambyte är en förebyggande åtgärd. Om men väntar 
tills en vattenskada uppkommer kommer processen bli betydligt mer omfattande. Det 
kan ta väldigt lång tid att torka ur hela skadan och dessutom ta reda på att det man 
hittar är hela skadan.  

 
Vad ingick i den? Hur gick ni till väga? (renoveringen på Trekanten, traditionell) 
 

-‐   Vi	  lämnade	  faktiskt	  kvar	  de	  gamla	  stammarna	  som	  var	  dragna	  inuti	  väggarna.	  De	  nya	  
drogs	  i	  en	  slits	  i	  det	  nya	  badrummet,	  på	  den	  monterades	  toalettstolen.	  En	  variant	  
som	  är	  ganska	  vanlig	  vad	  gäller	  traditionella	  badrumsrenoveringar.	  Då	  tar	  ju	  
egentligen	  inte	  slitsen	  någon	  plats	  från	  resten	  av	  badrummet.	  Vattenbehållaren	  för	  
toalettstolen	  tar	  samma	  plats	  som	  slitsen.	  

 
 

Men annars rev vi bort alla tät- och ytskikt på väggarna och ersatte dem med 
våtrumsmattor runt hela badrummet. Dusch istället för badkar. Hela golvet bilades upp 
och gjöts igen men stammarna lämnades alltså kvar. Det är ju en ganska stökig 
process att renovera på detta vis. Stora mängder avfall skapas ock måste forslas ut från 
lägenheten. Entreprenören har i stort sett tillgång till lägenheterna under hela 
processen, cirka 4veckor.  Det var stenmarks (bygg) som utförde entreprenaden.  
 
 
Det absolut vanligaste, vi kan säga att det är standard för branschen är att genomföra 
stambytet så kallat traditionellt. Det vill säga att allt rivs och byts ut, hela badrummet 
inklusive stammarna. Det är så stambyten gått till under lång tid. De stora 



	  
	  

rivningsarbeten som utför påverkar såklart hyresgästerna och vattenförsörjningen är 
ofta bruten, men vanligen under kortare perioder. Hyresgästerna får ofta en extern 
lösning för att sköta deras hygien, det kan handla om en bod på gården eller liknande.  
 

Hur går processen till för en traditionellt metod 
 

-‐   Rivningsarbetet	  kommer	  förts.	  Bila	  upp	  golv	  och	  riva	  ner	  ytskikt	  på	  väggarna.	  Detta	  
för	  att	  komma	  åt	  befintliga	  rördragningar.	  När	  man	  river	  så	  mycket	  upptäcks	  också	  
om	  det	  skulle	  finnas	  eventuella	  vatten	  och	  fuktskador.	  Då	  kan	  det	  ju	  åtgärdas	  genom	  
att	  konstruktionen	  torkas	  ut.	  Efter	  det	  gjuts	  golvet,	  när	  de	  torkat	  flytspacklas	  de	  fall	  
som	  ska	  till.	  Sen	  sätts	  tätskikten	  runt	  hela	  badrummet.	  Beroende	  på	  vilka	  material	  
och	  viken	  utrustning	  som	  valts	  byggs	  sedan	  detta	  upp	  i	  badrummet.	  	  

 
 

Det ingår många yrkesgrupper i ett traditionellt stambyte. Röris, om det finns asbest 
behövs sanerare. Golvläggare, elektriker och eventuellt betongare, håltagare. Om så 
behövs. För att skapa ett bra flyt i arbetet för alla yrkesgrupper krävs arbetsledning 
och bra samordningsarbete. Ingen vill gå på arbetet innan det finns tillräckligt att göra, 
alltså ingen vill stå och vänta på att någon annan ska göra klart sin arbetsuppgift. 
 
Enligt min egen mening kan man säga att en traditionell metod utgår ifrån 
entreprenörens perspektiv. För att få till samordningen på arbetsplatsen.  
 
Den slits vi använde oss av vid stambytet på trekanten byggs även den vattentät med 
och är vattentät mot nästa våningsplan. Om det skulle ske något med installationerna i 
slitsen och det skulle börja läcka vatten syns det genom att det kommer vatten på 
golvet från det så kallade skvallerröret (en öppning längst ner på slitsen). 

 
Dina erfarenheter från ”rum-i-rum”-metoden 
 

-‐   Jag	  har	  varit	  på	  studiebesök	  på	  ett	  bygge	  där	  de	  genomförde	  denna	  typ	  av	  
renovering.	  Vi	  (Mariehus)	  har	  funderingar	  på	  att	  kanske	  använda	  oss	  av	  denna	  metod	  
då	  vi	  renoverar	  på	  Humlan.	  	  

 
 

Vad jag vet finns flera olika aktörer som gör i stort sett samma grej. NCC, Prebad och 
lineroom har jag kollat in lite. Alla verkar gå tillväga på samma vis, jag tror företaget 
som kom på idén har blivit uppköpta av NCC eller nått. De tar ju i stort sett bara bort 
inredningen, gamla rör pluggas igen och allt byggs upp inuti de gamla badrummet. 
Det är en smart tekniskt lösning med att de kopplar ventilationen till den luftspalt som 
bildas mellan det nya och gamla. Den kan torka ut eventuella fuktskador som finns 
och som då inte behöver ledat till några problem under byggprocessen. 
 
 
Egentligen är alla metoder en blandning av varandra. Och den bästa metoden kanske 
är just en blandning av alltihop. 

 
Vilka ser du som de stora skillnaderna?  
 



	  
	  

-‐   Eftersom	  ”rum-‐i-‐rum”-‐metoden	  tar	  lägenheterna	  i	  anspråk	  under	  en	  kortare	  tid	  
behöver	  vi	  inte	  göra	  en	  lika	  stor	  hyresreduktion.	  Vi	  gör	  alltid	  en	  hyresreduktion	  när	  vi	  
gör	  renoveringar	  då	  vi	  behöver	  tillgång	  till	  lägenheten.	  Hur	  mycket	  förhandlar	  vi	  med	  
hyresgästföreningen	  om.	  	  
	  
	  
Slutresultatet	  är	  det	  väl	  ingen	  större	  skillnad	  på.	  Båda	  ger	  badrummet	  ett	  helt	  nytt	  
intryck	  och	  det	  går	  att	  installera	  många	  olika	  funktioner	  i	  båda	  varianterna,	  bla.	  
golvvärme,	  infälldbelysning.	  Men	  det	  går	  inte	  att	  komma	  från	  att	  ”rum-‐i-‐rum”-‐
metoden	  gör	  att	  badrummet	  blir	  mindre.	  	  
	  
	  
Det	  kan	  väl	  tänkas	  att	  det	  är	  lite	  lättare	  att	  anpassa	  en	  renovering	  när	  man	  använder	  
det	  traditionella.	  Alltså	  om	  man	  kanske	  vill	  ta	  ner	  en	  vägg	  eller	  liknade.	  Eller	  det	  finns	  
ju	  inga	  begränsningar	  egentligen.	  Bara	  kunskap	  å	  pengar.	  	  
	  
	  
Om	  entreprenören	  följer	  branschregler,	  vilket	  alla	  gör.	  Finns	  det	  inga	  funderingar	  på	  
kvalitén,	  eller	  man	  är	  väll	  alltid	  lite	  skeptisk	  till	  nya	  grejer,	  det	  gäller	  ju	  att	  det	  funkar.	  
Branschreglerna	  är	  ju	  lite	  anpassade	  till	  den	  traditionella	  metoden	  kan	  man	  säga.	  Det	  
är	  ju	  den	  som	  funnits.	  Det	  ska	  ju	  alltid	  finns	  en	  kontrollplan	  för	  renoveringsprojekt	  
som	  dessa.	  Egenkontroller	  ska	  utföras	  och	  kontrollansvarig	  ska	  alla	  dokument	  på	  
plats	  så	  kvalitén	  ska	  inte	  vara	  några	  bekymmer.	  	  

 
 

Insteget kan också bli ett problem för ”rum-i-rum”-metoden. Kan tänka mig att den 
blir ungefär 3-5cm ofta föreskriver vi att det ska vara så lite nivåskillnad som möjligt, 
vilket i sin tur är lite vagt men. Det finns ju krav på tillgänglighet men det är lite 
luddigt vad som gäller vid renovering.  
 
 

 
 
  



	  
	  

Bilaga 4, Sammanfattning av intervju med Stefan Hammarbäck 
 
Intervju, 2016-04-26 
Stefan Hammarbäck 
 

•   Jag	  har	  jobbat	  med	  LineRoom	  i	  mer	  än	  10	  år.	  Jag	  är	  delägare	  och	  driver	  företaget	  
med	  min	  kollega	  som	  även	  äger	  fastigheter.	  Vi	  har	  genomfört	  vår	  metod	  på	  dessa	  
fastigheter	  och	  på	  så	  vis	  provat	  oss	  fram	  utan	  större	  krav	  från	  beställare.	  

 
Hur går ni till väga när ni genomför ett stambyte med badrumsrenovering? 
 

•   Ta	  reda	  på	  förutsättningarna	  i	  den	  aktuella	  byggnaden.	  Om	  det	  finns	  tid,	  vilket	  det	  
sällan	  finns	  med	  tanke	  på	  beställares	  krav	  etc.	  Annars	  börjar	  processen	  med	  att	  riva	  
ut	  befintlig	  inredning	  och	  alla	  rör	  etc	  som	  finns	  inne	  i	  rummet.	  I	  samband	  med	  detta	  
eller	  innan	  har	  en	  elektriker	  åtgärdat	  den	  befintliga	  el	  som	  finns	  i	  rummet	  och	  oftast	  
installerar	  hen	  en	  fördelardosa	  som	  våran	  personal	  kan	  använda	  under	  arbetet	  i	  
badrummet.	  Till	  den	  kopplas	  även	  badrummets	  belysning.	  Om	  inga	  större	  
vattenskador	  upptäcks	  påbörjas	  arbetet	  med	  att	  installera	  de	  luftspaltbildande	  reglar	  
som	  vi	  själva	  tagit	  fram.	  
	  
Luftspalten	  görs	  så	  liten	  som	  möjligt.	  Ventilationen	  tar	  han	  om	  fukten	  i	  vilket	  fall.	  
Finns	  ingen	  minimikrav	  från	  oss.	  	  
	  
De	  skivor	  som	  sedan	  monteras	  på	  reglarna	  kan	  såklart	  justeras	  efter	  beställarens	  
önskemål.	  Vi	  använder	  inte	  skivor	  som	  i	  förväg	  har	  försetts	  med	  kakel	  utan	  vi	  fäster	  
dessa	  på	  plats.	  	  
	  
Däremot	  förenklas	  kalkningen	  genom	  att	  alla	  väggar	  justeras	  så	  de	  är	  helt	  raka.	  Inga	  
svåra	  skarvar	  eller	  så	  behövs.	  Det	  är	  något	  en	  erfaren	  kakelsättare	  inte	  har	  några	  
problem	  med	  att	  bygga	  runt	  men	  för	  våra	  multihantverkare	  är	  det	  bäst	  om	  väggarna	  
är	  helt	  raka.	  	  
	  
De	  nya	  stammarna	  dras	  inne	  i	  badrummet	  och	  nya	  hål	  måste	  borras.	  Rören	  byggs	  in	  
och	  toaletten	  fästs	  på	  slitsen.	  Själva	  slitsen	  är	  vattentät	  och	  ett	  så	  kallat	  skvallerrör	  
finns	  i	  botten	  på	  varje	  våning.	  	  	  
	  
Vi	  har	  motto	  på	  att	  ha	  ett	  färdigt	  badrum	  på	  10	  dagar.	  	  

 
Hur förbereder ni ett jobb? 
 

•   Vi	  har	  ingen	  egenfabrik	  eller	  så.	  Men	  mycket	  jobb	  läggs	  på	  att	  förbereda	  olika	  
moment.	  Jag	  testar	  även	  mig	  fram	  till	  olika	  tekniska	  lösningar	  själv.	  	  

 
 
 
Konkurrenter 
 



	  
	  

-‐   Jag	  tror	  inte	  att	  jag	  själv	  kan	  driva	  utvecklingen	  av	  den	  här	  metoden	  för	  
badrumsrenoveringar.	  Det	  behövs	  fler	  aktörer	  som	  kan	  göra	  ett	  bra	  jobb	  med	  ”rum-‐i-‐
rum”-‐metoden.	  Jag	  är	  lite	  rädd	  för	  att	  andra	  aktörer	  skall	  börja	  använda	  metoden	  
och	  göra	  ett	  dåligt	  jobb.	  Då	  kommer	  den	  få	  ett	  dåligt	  ryckte.	  	  

 
Använder du dig av sk. multihantverkare? 
 

-‐   Ja,	  det	  är	  namnet	  vi	  (lineroom)	  också	  använder.	  Jag	  gillar	  det	  inte	  riktigt,	  tycker	  att	  
”all-‐konstnärer”	  eller	  problemlösare	  passar	  bättre.	  De	  ska	  kunna	  lite	  av	  varje	  men	  
inte	  vara	  experter	  på	  något	  område.	  Det	  har	  enligt	  min	  erfarenhet	  fungerat	  bäst.	  Just	  
villaägare	  passar	  bra	  som	  multihantverkare.	  De	  är	  vana	  vid	  att	  lösa	  problem	  i	  många	  
olika	  kategorier.	  	  

 
Jag utbildar all min personal själv. Efter utbildningen får de praktisera på en 
arbetsplats med en erfaren multihantverkare. De slussas in i rollen. Det varierar men 
tar cirka en månad tills de nya tar hand om ett eget badrum utan direkt stöd från någon 
annan. Självklart tar det tid att få upp tempo och känna sig trygg i uppgiften med de 
jobbar aldrig helt själva. Det är alltid minst två på ett projekt.  
 
Jag kan till och med föredrar att anställa och utbilda människor som inte har 
hantverkarbakgrund. Och då kan jag tillägga att jag själv har hantverkarbakgrund. De 
är på nått vis inte lika mottagliga för nya förhållningssätt till arbetet. Inte lika pigga på 
att lära kan man säga.  
 
Det är vissa moment som multihantverkarna inte gör, tillexempel elen i badrummen. 
Ofta tar vi hit en elektriker innan vi själva går in i badrummen och då kopplar han in 
ett uttag till oss i taket som vi kan använda under processen. Det är även till den vi 
kopplar belysningen i badrummet. Vi slipper dra massa sladdar från korridorer och så 
vidare, vi kan hålla oss inuti badrummet hela tiden. Stökar inte ner andra delar av 
lägenheten i onödan.  
 
 
Alla moment multihantervakarna gör är förenklade och tanken är att det aldrig ska 
uppstå tveksamheter som kan leda till störningar i processen. Vattenkranarna är vid 
leverans monterade på tvättställen. Vi behöver ingen rörmokare för att montera ihop 
toaletter och tvättställ etc.  
 
 
De badrummen vi bygger här (Kavelbrovägen 2, Skövde) är i minsta laget. Alltså det 
blir för tajt med plats om badrummet ha mindre dimensioner, det blir inget bra 
resultat. Det är inte anpassat för tillgänglighetskraven heller. Det är svårt att få till det i 
så här små badrum. Men vi kan trycka in mycket utrustning om vi vill. Det är inga 
problem för oss. Golvvärme, infälldbelysning i taket etc. Vid färdigt resultat ser du 
ingen skillnad på ett badrum vi har byggt kontra ett traditionellt renoverat badrum.  

 
 
Det här insteget känns lite högt. 
 

-‐   I	  ett	  sådant	  härlitet	  badrum	  kan	  jag	  tycka	  att	  tillgänglighetsanpassning	  är	  något	  över	  
flödigt.	  Men	  om	  beställaren	  önskar	  ett	  mindre	  insteg	  fixar	  vi	  det	  genom	  att	  bila	  upp	  



	  
	  

golvet	  i	  badrummet	  för	  att	  kompensera	  nivån.	  Men	  insteget	  får	  absolut	  inte	  bli	  
onaturligt	  högt.	  Även	  om	  vi	  får	  bila	  i	  golvet	  har	  metoden	  sina	  fördelar	  då	  
rivningsarbetet	  med	  väggarna	  uteblir	  och	  luftspalten	  bildas	  i	  viket	  fall.	  Vanligen	  ökar	  
insteget	  3-‐5cm.	  	  

 
 
Och där (ventil till ventilation placerad vid tröskeln) är luftintaget till luftspalten? 
 

-‐   Japp,	  och	  den	  är	  påkopplad	  på	  frånluftsventilationen.	  Om	  byggnaden	  bara	  har	  
självdrag	  kan	  en	  fläkt	  installeras.	  I	  taket	  där	  ventilationen	  går	  ner	  i	  badrummet	  sitter	  
fördelarlådan.	  Här	  kan	  du	  styra	  hur	  mycket	  luft	  som	  ska	  gå	  genom	  luftspalten	  kontra	  
ner	  i	  badrummet.	  	  
 
 
Om det finns fuktskador i det befintliga badrummet torkar luftspalten snabbt bort det 
så vi kan gå på som vanligt med våran process. Flödet genom luftspalten bör vara 
större än normalt de första dagarna och på så vis torkar eventuella fuktskador ännu 
snabbare. 
 
 
 

Vad ser du för fördelar med R i R. 
 

-‐   Jag	  behöver,	  oavsett	  projekt	  inte	  betala	  för	  samordning	  och	  planeringsarbeten.	  I	  våra	  
projekt	  behövs	  inte	  någon	  platschef	  som	  i	  sin	  tur	  ska	  ha	  en	  bod	  etc.	  jag	  ser	  många	  
fördelar	  med	  vårat	  sätt	  att	  arbeta.	  Som	  du	  ser	  är	  vår	  etablering	  minimal,	  vi	  har	  inga	  
bodar	  för	  personalen	  eller	  containrar	  för	  avfall.	  

 
 

En stor fördel är sättet vi hanterar hyresgästerna. Som han vi var inne hos nu (en 
förvirrad äldre man, antas vara sjukpensionär), jag har svårt att se hur han skulle klara 
av att olika personer kommer å går i hans lägenhet under en hel månad. Våra 
multihantverkare kan skapa en trygghet för en sådan person.  

 
  



	  
	  

Bilaga 5, Sammanfattning av intervju med Liselott Max 
 
Hur trivs du med ditt badrum idag? 
 

-‐   Absolut.	  Men	  det	  är	  lite	  litet	  och	  vattenavrinningen	  är	  dålig.	  Jag	  gillar	  att	  det	  finns	  
badkar	  då	  jag	  gärna	  badar.	  	  
	  

Om det skulle renoveras har du några önskemål i så fall? 
 

-‐   Nej,	  men	  vill	  gärna	  fortsätta	  ha	  badkar.	  	  
 
Vad skulle vara viktigast för dig? Hur det ser ut eller hur lång tid det tar. 
 

-‐   Resultatet.	  Jag	  har	  inga	  problem	  med	  temporära	  lösningar	  för	  skötsel	  av	  hygien.	  Men	  
behovet	  ser	  nog	  olika	  ut	  för	  olika	  människor.	  Jag	  kan	  se	  att	  andra	  har	  större	  problem	  
med	  en	  bod	  på	  gården	  för	  dusch	  och	  toa	  besök.	  

 
Om badrummet skulle bli aningen mindre kan det vägas upp av att genomförandetiden 
minskas? (2-5cm för väggarna, 15-30 för takhöjden) 
 

-‐   Nej,	  för	  min	  del	  spelar	  tiden	  ingen	  roll.	  Det	  går	  bra	  att	  duscha	  på	  gården	  ett	  tag.	  
Badrummet	  är	  redan	  litet.	  
	  
Jag	  har	  känner	  inget	  akut	  behov	  av	  att	  badrummet	  behöver	  renoveras,	  ytorna	  ser	  bra	  
ut	  och	  allt	  fungerar.	  Jag	  har	  tillexempel	  ett	  relativt	  nytt	  handfat	  i	  mitt	  badrum.	  	  

 


