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Göteborgshus 34 
  

Badrumsrenovering 
 

Information om badrumsrenovering i Göteborgshus 34. 
Våra hus är byggda 1965-66 med den gällande badrumsstandard som gällde då. Detta innebär 

att våra badrum är byggda för bad i badkar och med användandet av en handdusch. 

Vattenflödet från kar och dusch leds huvudsakligen från karet direkt ner i golvbrunnen. Golv 

och väggar tål endast kortvarigt stänk. 
 

Asbest 

Vid byggnationstiden förekom asbest vid plattsättning i fog och fix. Detta innebär att flera 

badrum har asbest i väggar och golv. Vid renovering av badrumen skall alltid asbestprov tas 

innan påbörjad renovering för att bekräfta om det finns asbest i ert badrum. Om så är fallet skall 

asbestsanering ske. Certifierade hantverkare är kunniga i hur sanering ska utföras. 
 

Tätskikt & Golvbrunn 

Som bostadsrättshavare har du bland annat ansvar för ytskikt och underliggande tätskikt på 

väggar, golv och tak. Det innebär att du måste byta ut den gamla golvbrunnen mot en ny 

godkänd sådan samt ordna med ett godkänt tätskikt på väggar och golv innan kakel och klinker 

appliceras. Föreningen kräver att den entreprenör som utför badrumsrenoveringen är behörig 

(av byggkeramiska rådet BBV alt GVK) entreprenör. 
 

Vattenledningar, Värmeledningar, Ventilation 

Vattenledningar som ligger ingjutna i golvet (trycksatta ledningar) rekommenderar föreningen 

att ni byter ut. För övrigt gäller det att rörinstallationen utförs fackmannamässigt, du får inte 

ändra på värmeledningar, element eller göra ändringar som påverkar den befintliga 

ventilationen. 
 

Relining 

Föreningen utförde 2008/2009 stamrenovering i form av relining. Vid badrumsrenovering då 

golvbrunnen byts kapar man den befintliga ledningen och skarvar sedan i ny ledning. 

Förseglingen av skarven mellan nya och gamla röret måste utföras av Tubus för att garantier 

skall gälla. För kontaktuppgifter samt ytterligare information se bilaga (Tubus system) 
 

Sammanfattning 

 Asbest prov skall utföras innan påbörjad rivning, kontakta certifierade hantverkare 

gällande detta. 

 Godkänt våtrumsintyg skall kunna uppvisas (Byggkeramikrådets branschregler för 

våtrum, BBV eller GVK) 

 Vattenledningar ingjutna i golvet rekommenderas att ni byter. Om ingjutna trycksatta 

vattenrör byts ut och detta kan dokumenteras ersätter föreningen detta med 1500kr, 

denna summa innefattar även materialet för golvbrunnen Detta efter ett nytt beslut som 

tagits i styrelsen. 

Godkänt våtrumsintyg krävs för att få föreningens bidrag utbetalt. 

 Vid byte av golvbrunnen bör så mycket som möjligt av liggande avloppsledning bytas 

till stående stam. 

 Relining av skarven mellan nya röret från golvbrunnen samt de befintliga skall förseglas 

av TUBUS vilket ni själva bekostar. 


