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Statusbesiktningsrapport, samt förslag vid behov av 

strukturella åtgärder för Wallmovägen, Bångbro 
 

Bedömning av byggnadernas byggtekniska skick, renoveringsmöjligheter och behov 

av underhåll . Samt prioritering vid eventuella framtida rivningar hänsyn taget till 

skick, läge, sammanhållen bebyggelse  och försörjning värme, VA och el . 

 

 

 

Wallmovägen 27 till vänster och Wallmovägen 22 till höger. 
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1.  Orientering 
 
Actins Byggkonsult har på uppdrag av Ljusnarsbergs kommun genomfört en in-, och utvändig 
statusbesiktning av Ljusnarsbergs kommuns fastigheter vid Wallmovägen i Bångbro.  
 
Området består idag av nio flerbostadshus och en garagelänga. 
 
Nybyggnadsår: 
1994 för Wallmovägen 13, 15, 19, 21 och 23 
1995 för Wallmovägen 22, 24, 27 och 29. 
 
Figuren nedan redovisar byggnadernas placering och adresser. 
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2.  Uppdrag 
 
Syftet med statusbesiktningen är att få en klar bild kring huruvida det är möjligt och lönsamt för 
kommunen att renovera byggnaderna och återuppta samtliga lägenheter till boende. Det andra 
alternativet är att riva ett eller flera hus.  
 
Genom kostnadsuppskattningen och denna rapport ges en tydlig bild av byggnadernas skick.  

3. Objekt 
 
Byggnaderna är grundlagda på platta på mark och har källare eller souterrängplan. Panelbeklädd 
trästomme, yttertak av betongtakpannor. Denna statusbesiktning har gjorts på följande delar: Mark, 
grund, fasad, golvbjälklag och inomhusmiljö samt tekniska installationer. Det har även utförts en 
utflyttningsbesiktning på samtliga lägenheter uthyrda till Migrationsverket. 
 

4.  Metod 
 
Statusbesiktningen är genomförd av en besiktningsman som har gjort en okulärbesiktning av 
byggnaden såväl invändigt som utvändigt. Samt tagit del av ålder på byggnad. Besiktningen omfattar 
även utvändig mark. 
  
Besiktningen utfördes januari till mars 2019. 
 

5. Resultat 
Resultatet presenteras nedan. 
 
Invändigt lägenheter: 
Generellt för lägenheterna som hyrts av Migrationsverket: 
Totalrenovering: Samtliga lägenheter behöver totalrenoveras så när som på några få undantag. Detta 
gäller ytskikt på golv, väggar och tak. Samt renovering alternativt utbyte av ett stort antal kök. Flera 
lägenheter har även vattenskador. 
Värmesystem, vatten och avlopp samt elinstallationer: Generellt normal standard med hänsyn till 
byggnadernas ålder. Dock finns det vissa brister, så som exempelvis lackskador på radiatorer, 
läckande kranar, skadade strömbrytare och eluttag. 
Kökskåpor (köksventilationen): Den tekniska livslängden är passerad. 
 
Invändigt övrigt: 
Wallmovägen 23 
Detta är det hus som är i bäst skick, i huset finns: 

- Undercentral för värme till samtliga hus. 
- En nyligen upprustad tvättstuga. 
- Skyddsrum. 

Wallmovägen 22 och 24 
Är i ett godkänt skick, bortsett de generella bristerna. I dessa hus finns det souterränglägenheter, 

vilket i sig är en riskkonstruktion gällande fukt men det kändes ingen mögellukt och inget kunde 

upptäckas okulärt. Lägenheterna på bottenplanet har balkong. Mellan dessa två hus finns också 

sophuset (miljöstationen) beläget. 



  SAC 2019-06-28 
 

3 (4) 
Actins Byggkonsult AB 

Wallmovägen 19 och 15 

Är i ett godkänt skick. Framför dessa finns det en fin mindre lekplats. 
Wallmovägen 19 har också en lokal i källarvåningen samt en dusch och bastudel. Dusch och bastudel 
har ett uppreglat golv vilket är en riskkonstruktion gällande fukt, inga avvikande lukter kunde 
noteras, inget sågs heller okulärt. 
 
Wallmovägen 13 och 21 
Är de hus som är i näst sämst skick. 
Grunden är spräckt i det NV-hörnet på hus 21 och stödmuren är dålig. 
Det har varit en vattenskada i källaren i hus 13. Många källarfönster är dåliga. 
 
Wallmovägen 27 och 29  
Är de hus som är i sämst skick: 

- Det är mycket stark mögellukt och mikrobiellpåväxt golv och väggar. 
- Behov av omdränering samt att stödmuren mot vägen är dålig. 

 

Utvändigt: 
I huvudsak måste fasaderna målas på samtliga hus, dock är fönster och ytterdörrar i gott skick. 
Det finns en fin liten lekplats vid Wallmovägen 15. 

 
 

6 Diskussion/Slutsats  
 
Samtliga byggnader har eftersatt underhållsarbete och behöver relativt omfattande renoveringar för 
att återställas. Vissa av husen är dock i betydligt sämre skick än de bästa. För att renovera 
byggnaderna skulle bland annat följande arbeten behöva göras: 
 

- Dränering av byggnader, behovet och inom vilken tidsrymd skiljer sig mellan husen. 
- Målning fasader, byte trädetaljer. 
- Åtgärder i källaren kopplade till fuktskador förorsakade av bristfällig dränering och läckage. 
- Byte av kökskåpor och renovering samt utbyte av köksskåp. 
- Renovering efter vattenskador i lägenheter. 
- Nya ytskikt i lägenheter, samt översyn av lägenheter. 
- Avseende yttre miljö behöver ytskikten nyanläggas på sikt.  

 
Utöver ovan nämnda problem som måste åtgärdas bör man även se över klimatskalet sett till 
energiförbrukning. Tilläggsisolering kan vara aktuell om man vill sträva efter att uppfylla kraven i 
boverkets byggregler samt hålla nere driftkostnader. 
 
Att döma av kostnadsuppskattningen och de nödvändiga renoveringsarbetena råder det inga tvivel 
om att en upprustning är kostsam. Vissa av byggnaderna kan betraktas som kostsamma att renovera 
men är i större mån rimligt vid en jämförelse med de sämre. 
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Slutsats 
Samtliga byggnader är i behov av upprustning på grund av eftersatt underhållsarbete och hårt 

slitage. En noggrann avvägning av vad som skall renoveras och rustas upp inom ramen för vad som är 

ekonomiskt försvarbart måste göras. 

Sett till ett sammanvägt resonemang där hänsyn tas till, tekniskstatus (renoveringsbehov), 

försörjning media (värmeförsörjning, vatten och el), samt läget på byggnaderna. Läget bör man 

försöka optimera så att bebyggelsen hålls samman, detta med tanke på landskapsbilden, 

grönyteskötsel, vinterväghållning, samt underhåll av vägar. 

I nedanstående slutsats tas ingen hänsyn till vilka hus som idag har flest uthyrda lägenheter, ålder 

och social status på de boende, eller husens attraktivitet för hyresgästerna. Så ej heller 

bostadsmarknaden och vakansgraden i kommunens lägenhetsbestånd. 

Wallmovägen 15, 19 och 23 är de hus som i första hand skall behållas. 

Ett alternativ är att behålla Wallmovägen 23 samt 22 och 24. 

Wallmovägen 22 och 24 är de hus som i andra hand skall behållas. 

Wallmovägen 13 och 21 är de hus som i tredje hand skall behållas. 

Wallmovägen 27 och 29 som är i sämst skick och har störst renoveringsbehov. 

 

 

 

Svante Actins, Byggnadsingenjör 
På uppdrag av PE Teknik & Arkitektur AB 
 
 


