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FÖRORDFÖRORDFÖRORDFÖRORD    
Det här examensarbetet har utförts under våren 2002 vid institutionen för Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik, avdelning för Drift och Underhåll vid Luleå Tekniska 
Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av och hos Kalix Kommuns 
fastighetsförvaltning och omfattar en utvärdering av hur man kan effektivisera systemet 
för fastighetsunderhåll.    
 Vi skulle vilja rikta ett speciellt tack till vår examinator professor Uday Kumar och 
handledare Arne Nissen, Luleå Tekniska Universitet för goda råd och allt stöd vi fått då 
vi bäst behövde det. Ett stort tack vill vi också tillägna våra handledare Greger 
Engström och Lennart Öhberg på fastighetsförvaltningen i Kalix för all den hjälp som vi 
fått genom praktiskt arbete och givande diskussioner. Det har gett oss en bra bild av 
system för fastighetsunderhåll. 
 Till sist vill vi också tacka alla som bidragit med sina erfarenheter och kunskap 
genom intervjuer, faktauppgifter och stöd vilket gjort det möjligt att genomföra detta 
examensarbete. 
 
Kalix, juni 2002 
 
Magnus Ekervhén och Anders Karlsson 
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SASASASAMMANFATTNINGMMANFATTNINGMMANFATTNINGMMANFATTNING    
Långtidsplanerat underhåll (LPU) vilket man i dagligt tal kallar för planerat underhåll är 
åtgärder som görs med flera års mellanrum och kostar så mycket att det behöver 
budgeteras i förväg. Komplexiteten i byggnaderna gör det nödvändigt med datoriserade 
system vilket centraliserar informationen och är ett bra verktyg för underhållsplanering.  
 Syftet med rapporten är att ta fram olika beslutsunderlag som underlättar för Kalix 
Kommun vid införandet av databassystemet Summarum. Rapporten har utformats 
utifrån tre huvuddelar; 

• Litteraturstudie-  Grundtankar kring underhåll 
• Summarum -  Databassystem för LPU 
• Intervjuer -  Andras erfarenheter av ADB-system för LPU 

Litteraturstudien tar upp betydelsen av att utgå från den egna verksamheten vid 
upprättande av underhållspolicy, -strategier och -planer. Allt arbete som läggs ner på 
strategier och planer har man sedan igen vid implementeringen av ett underhållssystem. 
 Undersökningen av litteraturstudien och intervjuerna visar att det långtidsplanerade 
underhållet leder till att akut underhåll övergår mot planerat underhåll, vilket leder till 
att pengar sparas. Av både praktiska och ekonomiska skäl kan dock inte alla akuta 
åtgärder ersättas.  Erfarenheter utifrån intervjuerna talar om en ökad överblick av 
fastighetsbeståndet och de rätta prioriteringar lättare kan göras genom att använda sig av 
databassystem för underhållsplanering. Andra betydande erfarenheter utifrån 
intervjuerna är att systemen kräver stora resurser och en bra planering vid 
implementeringen. Flera av de kommuner vi kontaktat har haft stora problem under 
införandet och även efter att systemet börjat användas bl.a. beroende på svårigheter med 
uppdateringar m.m.  
 Genom både intervju och praktiskt arbete har vi skaffat oss erfarenheter av 
databassystemet Summarum, vilket är en uppdatering av föregångaren Repab. Det 
praktiska arbetet har bestått av två delar; inventering av olika objekt och inmatning av 
uppgifterna i systemet. 
 Kalix Kommun har tidigare klarat sig utan ett datoriserat underhållssystem men 
genom att man vill övergå till planerat underhåll är ett datoriserat system ett måste. 
Inköpet av Summarum skall leda till en rationellare underhållsplanering och ett 
effektivare resursutnyttjande.   
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
Long Term Maintenance (LTM), in this report also called planned maintenance are 
measures that are done in interval of many years and cost so much that a budget is 
necessary. Computerised systems, which centralised the information and are a tool of 
maintenance planning, are needed because of the complexity in buildings.  
 The purpose of this report is to facilitate for Kalix Kommun with the 
implementation of the computerised system Summarum by composing basic data for 
decision-making. The report is design on the basis of three major parts.  

• Literature studies - Thought around maintenance 
• Summarum -  Computer system for LTM 
• Interviews -  Other users experience of computerised system  
•    for LTM 

The literature study takes up the importance of involving the own activity in the 
establishing of maintenance policy, -strategy and –plans. All work, which is done on 
strategy and plans, facilitate the implementation of a maintenance system.  
 The evaluation of literature studies and interviews shows that LTM lead to 
corrective maintenance cease towards planned maintenance and also lead to better 
economy. Of both practical and economical reasons can’t all corrective maintenance be 
replaced with LTM. Experience from the interviews shows that the users got a better 
overview of their own properties and at the same time right priorities can be done 
when using a computer system for LTM. Other significant experiences from the 
interviews are that the system for LTM requires large computer- and network 
resources. It’s also very important to plan the implementation of the system. Several 
communities had large difficulties during the implementation and when using the 
system they had trouble with the system updates.  
 Through both interviews and practical work we have gained experience of the 
computer system Summarum, which is an update from precursor Repab. The practical 
work has been divided into two parts, one about inventory of several objects and the 
other part contained data input in the system.  
 Kalix Kommun didn’t need a computerised system before but through the transition 
to planned maintenance it’s necessary to have a computerised system. The purchase of 
Summarum should lead to a better and more rational maintenance planning and a more 
effective use of recourses. 
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BEGREPPSFÖRKLARINGBEGREPPSFÖRKLARINGBEGREPPSFÖRKLARINGBEGREPPSFÖRKLARING    
    
BTA BTA BTA BTA – Bruttoarea är yttermåttet. 
BRABRABRABRA – Bruksarea mäts från ytterväggars insida. 
BOABOABOABOA – Bruksarea för bostadsändamål exkl. BIA. 
LOALOALOALOA – Bruksarea för lokaländamål exkl. BIA. 
NTANTANTANTA – Nettoarea mäts från innerväggars insida. 
BIABIABIABIA – Biarea, t.ex. förråd, tvättstuga i bostadshus. 
ÖVAÖVAÖVAÖVA – Övrig area, t.ex. korridorer, trapphus och driftsutrymmen. 
STASTASTASTA – Del av rum mätt i kvadrat som städas. 
 
DefinitionerDefinitionerDefinitionerDefinitioner    
AFFAFFAFFAFF – Avtal för fastighetsförvaltning 1995. Begrepp och nomenklatur för 
upphandling av förvaltningsförvaltning på entreprenad.  
 
Facility ManFacility ManFacility ManFacility Management (FM)agement (FM)agement (FM)agement (FM) - Samordning och drift av stödfunktioner för en 
kunds räkning. Att få fastigheter och lokaler att stödja kärnverksamheten. 
 
FastighetsförvaltningFastighetsförvaltningFastighetsförvaltningFastighetsförvaltning - En process där arbete, kapital och kunnande omvandlas till 
utrymme och service (fastighetsnomenklatur 1994). 
 
MediaförsörjningMediaförsörjningMediaförsörjningMediaförsörjning - Mediaförsörjning (värme, el och vatten) omfattar olja, 
fjärrvärme, el gas m.m. samt vatten och avlopp. 
 
UnderhållUnderhållUnderhållUnderhåll – Kombination av alla tekniska, administrativa och ledande aktiviteter som 
utförs på ett objekt under dess livscykel, i syfte att vidmakthålla det i eller återställa det 
till ett sådant tillstånd att det kan prestera avsedd funktion. 
 
Underhållets syfteUnderhållets syfteUnderhållets syfteUnderhållets syfte - De mål som lagts fast eller accepterats av ledningen och den 
utförande enheten. 
 
UnderhållsstrategierUnderhållsstrategierUnderhållsstrategierUnderhållsstrategier - Den eller de ledningsmetoder som används för att uppnå syftet 
med underhållet. 
 
Avhjälpande underhållAvhjälpande underhållAvhjälpande underhållAvhjälpande underhåll - Underhåll som utförs efter att fel upptäcks och som syftar till 
att sätta objektet i ett tillstånd där det kan utföra avsedd funktion.  
 
Löpande underhållLöpande underhållLöpande underhållLöpande underhåll - Avhjälpande underhåll (akut när funktionen har upphört, 
övrigt löpande underhåll för oplanerade åtgärder när en funktion avtar).  
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Förebyggande underhållFörebyggande underhållFörebyggande underhållFörebyggande underhåll - Underhåll som genomförs vid förutbestämda 
intervaller eller baserat på föreskrivna kriterier och i syfte att minska sannolikheten för 
fel eller funktionsnedsättning hos ett objekt.  
 
Förutbestämt underhållFörutbestämt underhållFörutbestämt underhållFörutbestämt underhåll - Förebyggande underhåll som utförs utan föregående 
tillståndskontroll och i överensstämmelse med bestämda tidsintervaller eller antal 
utnyttjade driftsenheter/driftstimmar. Ofta kallat för periodiskt underhåll.  
 
Tillståndsbaserat underhållTillståndsbaserat underhållTillståndsbaserat underhållTillståndsbaserat underhåll - Förebyggande underhåll som består av 
övervakning av prestation och börvärden/tillstånd och därav påföljande åtgärder.  
 
Planerat underhållPlanerat underhållPlanerat underhållPlanerat underhåll - Åtgärder som är inplanerade på lång eller kort sikt, i övrigt 
som förebyggande underhåll.  
 
Långtidsplanerat underhåll (LPU)Långtidsplanerat underhåll (LPU)Långtidsplanerat underhåll (LPU)Långtidsplanerat underhåll (LPU) - Åtgärder enligt en flerårig underhållsplan. 
Intervall längre än ett år. Åtgärderna kostar i regel så mycket att de behöver budgeteras i 
förväg. 
 
DriDriDriDriftnära planerat underhållftnära planerat underhållftnära planerat underhållftnära planerat underhåll - Planeras och utförs på kort sikt. Intervaller under 
ett år. Kan utföras både som tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll.
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1111    INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    

1.11.11.11.1    Magnus och AndersMagnus och AndersMagnus och AndersMagnus och Anders    
Vi har valt att göra vårt examensarbete tillsammans eftersom vi båda är intresserade av 
Drift & Underhåll av fastigheter och är båda bosatta i Kalix Kommun. Genom att göra 
examensarbetet tillsammans tror vi att kvalitén på rapporten ökar. Bland annat genom 
att man hela tiden har någon att diskutera problemställningar, infallsvinklar och nya 
idéer med. Det skapar även en viss trygghet och stadga att vara två, samtidigt som 
jobbet blir roligare. 

1.21.21.21.2    Bakgrunden till examensarbetet Bakgrunden till examensarbetet Bakgrunden till examensarbetet Bakgrunden till examensarbetet     
Under vår utbildning har vi berört begreppet Drift & Underhåll av fastigheter i olika 
kurser och fått intrycket av att det är en marknad som utvecklas snabbt. De befintliga 
ADB- systemen för drift och underhåll utvecklas och nya program/system skapas hela 
tiden. Genom att effektivisera sitt underhåll (rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid) finns 
det pengar att spara/tjäna.  
 Studier inom fastighetsförvaltning visar att det oftast är billigare med planerat 
underhåll. Genom att flytta över delar av akut underhållet till planerat underhåll kan 
mycket pengar och resurser sparas. Generellt sett så ligger offentliga fastighetsförvaltare 
efter den privata sektorn, självklart delvis beroende av att de huvudsakligen förvaltar 
väldigt speciella fastigheter (skolor, äldreboende sjukhus o.s.v.). Vi tror trots detta att 
den offentliga sektorn har mycket att lära av privata fastighetsförvaltare (förvaltare av 
både industri- och hyresfastigheter).  
 Det är stora ekonomiska värden som hanteras inom den kommunala 
fastighetsförvaltningen och är man inte observant kan eftersatt/felaktigt underhåll leda 
till stor kapitalförstöring. Det ekonomiska läget är för de flesta kommuner minst sagt 
ansträngt vilket leder till att man ofta skjuter upp olika underhållsåtgärder eller helt 
enkelt låter fastigheterna förfalla. Genom att prioriteringarna läggs på verksamheten har 
ett stort underhållsbehov på byggnaderna skapats. Fastighetsunderhållet har lägsta 
prioritet och förvaltaren åtgärdar bara det mest akuta.  

1.31.31.31.3    Kalix Kommuns FastighetsunderhållKalix Kommuns FastighetsunderhållKalix Kommuns FastighetsunderhållKalix Kommuns Fastighetsunderhåll    
I Kalix är man medveten om att fastighetsunderhållet är eftersatt och försöker nu 
komma till rätta med problemen genom att titta över verksamheten. Största problemet 
är att de saknar utarbetade underhållsplaner, underhållsstrategier och saknar den totala 
överblicken av fastighetsbeståndets underhållsbehov. Därför genomför man nu ett 
omfattande inventerings- och besiktningsarbete. Informationen som samlas in matas in i 
det nya ADB- systemet som skall hjälpa till att gå över från avhjälpande till planerat 
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underhåll. Andra fördelar som kommunen hoppas få med systemet är en rationellare 
hantering av information (allt på ett ställe), bättre planerings möjligheter med synliga 
kostnader, en bra överblick över fastigheternas status (rätt åtgärd i rätt tid) och bättre 
uppföljningsmöjligheter/erfarenhetsåterföring.  
 Vår förfrågan till Kalix Kommun angående förslag till examensarbete inom Drift och 
Underhåll mynnar alltså ut i att utvärdera hur Kommunen arbetar med sitt 
fastighetsunderhåll. Hur man gjorde tidigare och hur man bör jobba med underhållet i 
framtiden samt vilken roll databassystemet får (fördelar och nackdelar). 
Utredningsarbetet innehåller tre stycken huvuddelar Praktiskt arbete och 
Programfördjupning, Litteraturstudier samt Intervjuer.  

1.41.41.41.4    Handledare och kontaktpersoner Handledare och kontaktpersoner Handledare och kontaktpersoner Handledare och kontaktpersoner     
Efter kontakt med Tekniska kontorets Karl-Axel Bergström slussade vi vidare till 
Lennart Öhberg. I samråd mellan oss, L. Öhberg och vår handledare hos kommunen 
Greger Engström utarbetade vi uppgiften och preciserade vilka bitar som borde ingå. 
Efter kontakt med examinatorn Uday Kumar och vår handledare på LTU Arne Nissen 
fastställdes vad vi skulle fokusera på i utredningsarbetet och sammanställa i den 
efterföljande utvärderingsrapporten.  
 
Kontaktpersoner Kalix Kommun 
Lennart Öhberg lennart.ohberg@kommun.kalix.se  
   tfn: 0923-650 38, 070-605 50 38 
Greger Engström greger.engstrom@kommun.kalix.se  
   tfn: 0923-656 23, 070-618 50 40 
Handledare LTU 
Arne Nissen  Arne.Nissen@ce.luth.se   
   tfn: 0920-49 18 48, 070-259 40 52 
Examinator LTU 
Uday Kumar Uday.Kumar@ce.luth.se   
   tfn: 0920- 918 26    

1.51.51.51.5    Utredningens innehåll Utredningens innehåll Utredningens innehåll Utredningens innehåll     
Examensarbetet är ett utvärderande projektarbete som behandlar följande frågeställning: 
En utvärdering av Kalix Kommuns system för fastighetsunderhåll.  
Arbetet har utförts enligt nedanstående indelning men för att få fram en 
sammanhängande rapport har materialet sammanställs lite annorlunda i rapporten1  
1. Praktiskt arbete (förstå systemet samt vilken information som måste samlas ihop)  
� Inventering och besiktning av lokaler samt bedömning av underhållsbehovet 

                                         
1 Se indelning i innehållsförteckningen 
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� Informationssammanställning och inmatning av data i "Summarum" 
(Kommunens ADB-system för bl.a. fastighetsskötsel) 

2. Programfördjupning i Summarum 
� Vad kan man ta ut ur systemet, vilken nytta får kommunen av Summarum 
� Ser användarna någon nytta med programmet 

3. Litteraturstudier och intervjuer 
� Fördelar med planerat underhåll  
� Kommunalt fastighetsunderhåll (begrepp, definitioner och modeller m.m.) 
� Underhållsstrategier (grunden, underhållsbehovet, skillnader) 
� Intervju med FAAB (företaget som återförsäljare av Summarum). Vad kan 

systemet användas till, den framtida utvecklingen  
� Intervju om det förväntade resultatet utifrån Kalix Kommuns perspektiv 
� Jämförelser mellan andra användare (bra, dåligt, resurskrävande, kostnader m.m.) 

4. Diskussion - Slutsatser 
� Sammanställning av egna erfarenheter 
� Kalix kommuns förvaltningsplaner (dagsläget - börläget) 
� Summarum 

1.61.61.61.6    SyfteSyfteSyfteSyfte    
Syftet med examensarbetet är att ta fram olika beslutsunderlag som underlättar för Kalix 
Kommun vid införande av databassystemet Summarum. För att förtydliga syftet kan det 
indelas i fyra olika delsyften. Vi skall ta fram underlag för nedanstående punkter. 
� Vad man skall tänka på före anskaffningen (nuläges status)  
� Vilken ambitionsnivå Kalix Kommun bör ha vid införande av ett administrativt 

databassystem (underhållspolicy/-strategi m.m.)  
� Vad man skall tänka på vid upprättande av underhållsplaner (strategier och 

visioner).  
� Hur man kan använda Summarum på ett effektivt och resurssnålt sätt samt 

kartlägga vilka fallgropar som finns. (hur når vi börläget) 
För vår egen del är syftet att få fördjupade kunskaper i kommunaltfastighetsunderhåll, 
hur det går till att upprätta underhållsplaner för olika fastigheter och hur moderna 
ADB- system kan underlätta hanteringen av information (spara resurser/pengar). En 
synergieffekt av att vi gör vårt examensarbete i Kalix är att vi samtidigt marknadsför oss 
själva på hemmaplan.  

1.71.71.71.7    MålMålMålMål    
Målet med arbetet är att producera en rapport som på ett enkelt sätt kan: 
� Synliggöra behovet/fördelarna med planerat fastighetsunderhåll  
� Utreda hur Kalix Kommun jobbar med sitt fastighetsunderhåll och ge förslag på 

förändringar som leder till ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser 
� Sammanställa andra användares erfarenheter av Summarum, användbara fördelar 
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och nackdelar med systemet 
� Utreda vad tillverkaren tycker krävs för att använda programmet på bästa sätt 

och kvantifiera vilka resurser som behövs (utbildning, personal, kontinuerligt 
arbete, m.m.)  

1.81.81.81.8    AvgränsningarAvgränsningarAvgränsningarAvgränsningar    
Inventeringsarbetet har begränsats och preciserats. Inventeringen bestod i att mäta upp 
invändiga ytorna i olika fastigheter och göra bedömningar av underhållsbehovet (tid till 
åtgärd och intervall). Vi begränsade oss till att endast titta på ytskikten på golv, väggar 
och tak. Ventilations-, vatten & avlopps-, värme-, och elsystemen togs inte med i vår 
inventering/besiktning. Kommunen tänker inventera de olika systemen separat 
tillsammans med personal som kan anläggningarna. Av praktiska skäl kunde ingen 
inventering/besiktning utföras på de utvändiga ytorna (måste ske på sommaren). 
 Vid programfördjupningen användes ett objekt där grundinformationen redan fanns 
inmatad i systemet för att spara tid och kunna jobba mera effektivt. Fokuseringen under 
fördjupningen låg på vad man kan få ut ur systemet rapporter, beslutsunderlag, 
underhållsplaner, kostnaderna m.m. 
 En klar begränsning är att vi saknar djupare kunskap om hur olika ADB- system är 
uppbyggda, vilka system som finns på marknaden eller deras kapacitet. En viss 
vägledning har vi fått genom våra intervjuer av andra användare2. Vi har därför utgått 
från de erfarenheter vi har fått av att jobba med Summarum och stora delar av 
resonemanget utgår från användningen av systemet. 
 Litteraturstudien har koncentrerats till att behandla följande bitar; planerat underhåll, 
kommunalt fastighetsunderhåll (begrepp, definitioner, modeller m.m.) och vad man 
skall tänka på vid upprättande av underhållsplaner/-strategier (grunden, 
underhållsbehovet, skillnader mellan olika strategier). Litteraturstudierna har främst 
baserats på skrifter som är utgivna av Svenska Kommunförbundet, Kurslitteratur ABI 
054 (2000) samt material från DU- Utveckling AB.  
 Intervjuerna har begränsats till tre stycken; Lennart Öhberg chef för 
Fastighetsavdelningen Kalix Kommun, Mattias Sandlund FAAB (återförsäljare 
Summarum/Repab) samt Anders Dahlstål (Vattenfall Service).  
 Vi har också gjort fem stycken telefonintervjuer med andra användare av datoriserade 
underhållssystem. Valet av intervjuer gjordes genom en jämförelse mellan användare av 
Repab/Summarum samt genom Mathias Sandlund, FAAB som efter förfrågan givit oss 
en referenslista på kommuner som har hunnit olika långt med införandet av 
underhållssystem. En outsider valdes ut för att få referenser från något annat 
underhållsprogram (Pling inköpt 1982).  

                                         
2 Se kapitel.4, Intervjuer 
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2222    UTREUTREUTREUTREDNING/LITTERATURSTUDIEDNING/LITTERATURSTUDIEDNING/LITTERATURSTUDIEDNING/LITTERATURSTUDIE    

2.12.12.12.1    LitteraturenLitteraturenLitteraturenLitteraturen    
Utredningen av underhållsbegreppen har gjorts för att belysa vilka problem som kan 
uppstå p.g.a. begreppsförvirring och att olika begrepp har snarlika betydelser. Detta 
försvårar ekonomiska jämförelser och kostnadsuppföljning. De efterföljande avsnitten 
om underhållsstrategier, planerat underhåll och underhållsplanen påvisar vikten av en 
grundlig utvärdering av den egna organisationen, för att hitta rätt nivå på 
underhållssystemet (starta på lämplignivå). Litteraturen till studien är hämtad från kurser 
vi har läst i utbildningen (främst ABI 054), extra material som vi efter avtal erhöll av 
Jan-Olov Arremo (DU-utveckling AB) samt skrifter om fastighetsförvaltning som 
utgivits av Svenska Kommunförbundet Man kan genom litteraturen dela in studien i de 
nedanstående faserna.  
Grunden: underhåll allmänt -  Litteratur från kursmaterial, skrifter från 

kommunförbundet, Internet m.m.  
Fördjupning: fastighetsunderhåll  Skrifter från Kommunförbundet och material från 

DU- utveckling AB.  

2.22.22.22.2    Vad är underhåll? Vad är underhåll? Vad är underhåll? Vad är underhåll?     

2.2.1 Generell definition 
Det råder delade meningar om vad begreppet underhåll skall infatta och hur man 
definierar de olika delarna. En generell definition av begreppet underhåll är:  
Kombinationen av alla tekniska, administrativa och ledande aktiviteter som utförs på ett 
objekt, under dess livscykel. I syfte att vidmakthållavidmakthållavidmakthållavidmakthålla det i eller återställaåterställaåterställaåterställa det till ett sådant 
skick att det kan prestera avsedd funktion.  
� VidmakthållaVidmakthållaVidmakthållaVidmakthålla - förebyggande underhåll 
� ÅterställaÅterställaÅterställaÅterställa - Avhjälpande underhåll 

    
(se figur 2.1 Teknisk förvaltning, sida 6) 



Kap 2 Litteraturstudie  Utvärdering av Kalix Kommuns system för fastighetsunderhåll 

  Ekervhén & Karlsson 2002 
 6

 
Figur 2.1 Teknisk förvaltning3 - Nomenklatur Källa: Introduktion till 

fastighetsförvaltning (DU-utveckling AB) 
 
Det finns ett förslag till en gemensam Europastandard (prEN 13306 Maintenance 
treminology) som vidgar underhållsbegreppet till att även innefatta skötsel (tillsyn, 
städning, lampbyten etc.). Begreppet drift kommer då enbart omfatta mediaförsörjning 
och avfallshantering, vilket gör gränsdragningen mellan drift och underhåll enklare.  

2.2.2 Industrins processtänkande 
Inom industrin används olika typer av underhållsstrategier exempelvis felstyrt-, tidsstyrt- 
eller tillståndsstyrt underhåll. Gemensamt för alla strategier är att de ser underhållet som 
en utvecklingsprocess som innehåller flera olika delprocesser. Syftet är att hela tiden 
utveckla/förbättra processen och effektivisera underhållet. Genom ständiga analyser och 
erfarenhetsåterföring så förbättras processerna kontinuerlig. Se figuren nedan: 

Figur 2.2 Olika delprocesser i underhållsprocessen Källa: Kurslitteratur ABI 054 
(2000) 

 
                                         
3 Förklaring av begrepp i figuren se inledande delen Begreppsförklaringar 

UnderhållUnderhållUnderhållUnderhåll  

Teknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltning    

DriftDriftDriftDrift    

MediaförsörjningMediaförsörjningMediaförsörjningMediaförsörjning    
FörFörFörFörebyggande ebyggande ebyggande ebyggande 

underhållunderhållunderhållunderhåll    
Avhjälpande Avhjälpande Avhjälpande Avhjälpande   

undeundeundeunderrrrhållhållhållhåll    

Tillförsel av media Tillförsel av media Tillförsel av media Tillförsel av media 
bortförsel av avlopp bortförsel av avlopp bortförsel av avlopp bortförsel av avlopp 

och avfalloch avfalloch avfalloch avfall    

Återställa funktion Återställa funktion Återställa funktion Återställa funktion 
som avtagit eller som avtagit eller som avtagit eller som avtagit eller 

upphörtupphörtupphörtupphört    

Vidmakthålla Vidmakthålla Vidmakthålla Vidmakthålla 
funktion som funktion som funktion som funktion som 

avtagit avtagit avtagit avtagit     

Analys och Analys och Analys och Analys och 
feedbackfeedbackfeedbackfeedback    

Mål och Mål och Mål och Mål och 
strategierstrategierstrategierstrategier    

Etablering av Etablering av Etablering av Etablering av 
programprogramprogramprogram    

PlaneringPlaneringPlaneringPlanering    

UtförandeUtförandeUtförandeUtförande  

RapportRapportRapportRapporteringeringeringering    
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För industrier gäller att den primära verksamhetens vinst skall maximeras genom 
underhållsprocessen. För fastighetsunderhåll inom den offentliga sektorn blir 
underhållsprocessens syfte att lokalkostnadsandelen av primärverksamhetens kostnader 
minimeras vid given kvalitet på byggnadsunderhållet.  
 Även om industriell produktion inte går att jämföra med offentlig 
fastighetsförvaltning finns det ändå så stora likheter att man inte kan bortse från dem. 
Processtänkandet inom fastighetsunderhåll är en relativt ny företeelse som kommer allt 
mer. Främst privata fastighetsförvaltare har anammat fördelarna och försöker omsätta 
idéerna i sina egna verksamheter4.  
 Hur man hanterar underhållet inom en fastighetsorganisation beror helt på vilken 
kärnverksamhet som bedrivs. Utifrån denna så formas en relevant strategi och 
underhållspolicy med fokus på den egna verksamheten. 

2.32.32.32.3    FastighetsunderhållFastighetsunderhållFastighetsunderhållFastighetsunderhåll    

2.3.1 Begreppet fastighetsunderhåll 
Begreppet fastighetsunderhåll finns i många olika varianter och underindelningar. En 
mer detaljerad indelning ger större valfrihet vid intern uppföljning eller styrning, 
samtidigt som det försvårar jämförelser med andra fastighetsbolag. En väl använd 
indelning är den som används i AFF-95 (Avtal För Fastighetsförvaltning 1995). 
Underhållet delas in i nio stycken olika avdelningar enligt nedanstående struktur5. 

 
Figur 2.3  Olika begrepp för "underhåll" enligt AFF-95 
 
Löpande underhåll- Avhjälpande underhåll (akut när funktionen har upphört 

övrigt löpande underhåll oplanerade åtgärder när en funktion 
avtar) 

Planerat underhåll- Åtgärder som är inplanerade på lång eller kort sikt indelas i.: 

                                         
4 Se vidare avsnitt 2.5 
5 Förklaring av begrepp i figuren se inledande delen Begreppsförklaringar 

UnderhållUnderhållUnderhållUnderhåll    

Löpande undeLöpande undeLöpande undeLöpande underrrrhåll håll håll håll     Planerat underhåll Planerat underhåll Planerat underhåll Planerat underhåll     

Akut Akut Akut Akut     
underhållunderhållunderhållunderhåll    

Övrigt Övrigt Övrigt Övrigt 
löpande löpande löpande löpande 

underhållunderhållunderhållunderhåll    

FöreFöreFöreFöre----
byggande byggande byggande byggande 
underhållunderhållunderhållunderhåll    

Långtids Långtids Långtids Långtids 
planerat planerat planerat planerat 

underhållunderhållunderhållunderhåll    

Behovsstyrt Behovsstyrt Behovsstyrt Behovsstyrt 
underhållunderhållunderhållunderhåll    

Periodiskt Periodiskt Periodiskt Periodiskt 
underhåll underhåll underhåll underhåll     
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   Förebyggande underhåll (Driftnära åtgärder) – Planerade  
   underhålls intervaller som är kortare än 1 år. 

Långtidsplanerat underhåll (LPU) - Planerade åtgärder enligt 
en flerårig underhållsplan med intervall längre än 1 år. 

Behovsstyrt underhåll- För att genomföra en LPU- åtgärd är man tvungen att göra en 
besiktning/kontroll av objektet (verifiera behovet av åtgärd). 

Periodiskt underhåll- Utförs efter inplanerade intervaller ofta kallat förutbestämt 
underhåll. 

Observera att det finns många snarlika indelningar och att olika uttryck kan betyda 
samma saker. Många fastighetsförvaltare använder sina egna uttryck utifrån den egna 
ekonomiska redovisningen. För ytterligare förklaring se den inledande delen 
Begreppsförklaring. 

2.3.2 Gränsdragningsproblem - Grå zoner 
Normalt avgränsas begreppet underhåll mot begreppen drift och investeringar. Tyvärr 
finns det alltid en grå zon mellan vad som är drift, underhåll och investeringar som 
skapar förvirring för bl.a. den ekonomiska styrningen och jämförelser mellan olika 
bolag. För att påvisa svårigheterna som finns citeras två exempel från skriften Rätt 
begrepp Svenska Kommunförbundet (1997) Exempel om Drift kontra Underhåll; 
”Om en fläktrem på ett fläktaggregat byts av en fastighetsskötare är det fastighetsskötsel, 
men om åtgärden utförs av en vvs-specialist kan det vara underhåll” 
Ett annat problem är att man skiftar hur olika aktiviteter redovisas från år till år. Det 
som ena året räknades som fastighetsskötsel kan nästkommande år redovisas som en 
underhållsåtgärd. Exempel om Underhåll kontra Investeringar. 
"Byte av fönster redovisas ibland som en reinvestering och ibland som underhåll -I den 
ekonomiska redovisningen betyder det att i vissa fall avskrivs kostnaderna direkt och 
ibland över en längre tidsperiod" 
Detta gör det svårt att få grepp på de verkliga kostnaderna och försvårar jämförelser med 
hjälp av nyckeltal. Nyttan och kraven av att kunna plocka fram fakta på vad saker och 
ting verkligen kostar ökar hela tiden eftersom ekonomistyrnings- och 
uppföljningssystemen utvecklas, se fortsättning av citatet.  
Vid renovering av byggnader kan det hända att underhållskostnaderna försvinner i 
"investeringarna". Uppskattningsvis kan uppemot 50 % av investeringen definieras som 
underhåll. I och med att utvecklingen går mot ett större inslag av externa entreprenörer 
som utför delar av fastighetsförvaltningen krävs en bättre uppföljning av vad de olika 
aktiviteterna kostar, oavsett vem som utför dem.  
Det förslag om gemensam Europa standard (prEN 13306 Maintenance terminology) 
som nämnts6 tidigare är som ett försök att reda ut begreppen och klarlägga indelningen. 

                                         
6 Se under avsnitt 2.2.1 Generell definition 
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2.42.42.42.4    UnderhållsstrategierUnderhållsstrategierUnderhållsstrategierUnderhållsstrategier    

2.4.1 Se till den egna verksamhen 
Vid upprättande av en underhållsstrategi är det viktigt att utgå från den egna 
verksamheten, vilka ekonomiska, byggnadstekniska, kundmässiga och 
förvaltningstekniska mål man har för fastigheterna. Underhållsstrategin väljs utifrån: 
� Kärnverksamheten- den som bedrivs i dagsläget eller kommer att bedrivas 
� Byggnadstekniken - underhållsmässigheten i olika tekniska system 
� Kraven på driftsäkerhet och organisationens kompetens 
� Kundernas krav och önskemål samt hyres- och entreprenadkontraktens 

utformande  
� Ekonomiska analyser, miljömässig hänsyn och kvalitetsstyrning 

Störst avgörande för valet av underhållsstrategi har fastighetsorganisationens 
kärnverksamhet är man ett serviceföretag eller är man ett primärt fastighetsföretag. 
Generellt kan sägas att den traditionella långsiktiga synen på fastighetsunderhåll -
byggnader skall underhållas i evig tid har dominerat. Men på senare tid har det 
kundorienterade och kortsiktigare perspektivet fått allt större utrymme. 
Processtänkandet för underhåll som är så vanlig inom industrin har börjat få genomslag 
även inom offentlig fastighetsförvaltning. Mer om processynen tas upp under avsnitt 
2.5. 

2.4.2 Grundläggande Underhållpolicy 
I skriften Se om sitt hus Kommunförbundet (1999) beskrivs fyra stycken olika synsätt på 
underhåll. Dessa beskrivs här kortfattat för att tydliggöra hur den policy eller det synsätt 
med vilket förvaltaren ser på sin verksamhet påverkar valet av underhållsstrategi.  
1.1.1.1.    Det verksamhetsbaserade synsättetDet verksamhetsbaserade synsättetDet verksamhetsbaserade synsättetDet verksamhetsbaserade synsättet    
Även kallat Facility Management7 (FM) bygger på en stark interaktion mellan 
fastighetsorganisationen och den primära verksamheten. FM definition: att utveckla 
konsten att få fastigheter, lokaler, deras miljö och utrustning att maximalt stödja 
lokalanvändarnas kärnverksamhet. Detta synsätt lämpar sig bäst där underhållet av 
produktionsprocessen är det som styr när och hur fastighetsunderhållet ska utföras 
(tillverkningsindustrin). Synsättet kan vara lite svårt att implementera i offentlig 
verksamhet som styrs av politiska beslut och underhållet inte styr/avgör vilken hyra 
man skall betala. Det finns trots detta exempel på offentliga fastighetsförvaltare som med 
framgång använder Facility Management.  
2.2.2.2.    Det kundorienterade synsättetDet kundorienterade synsättetDet kundorienterade synsättetDet kundorienterade synsättet    
Kunden avgör vad som ska underhållas. Fastighetsförvaltaren måste koncentrera sig på 
vad kunden vill ha och vad han är villig att betala. Hyresgästen utgår ifrån att 
basstrukturen fungerar och förväntar sig att fastighetsägaren hela tiden skall investera i 

                                         
7 Se även begreppsförklaringen 
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hyresgästanpassningar. Exempel är ett köpcentrums framgång, där är hyresgästen 
beroende av att förvaltaren hela tiden försöker utveckla fastigheten. Även ett sjukhus 
kan ha liknande krav som ett köpcentrum avseende kraven som verksamheten ställer på 
fastighetsägaren.  
3.3.3.3.    Det Livscykelekonomiska synsättetDet Livscykelekonomiska synsättetDet Livscykelekonomiska synsättetDet Livscykelekonomiska synsättet    
En kalkylmodell som bygger på antagna så kallade normalförlopp för hyra, drift, 
underhåll och fastighetsvärde (både ekonomiska och tekniska erfarenhetsdata). Syftet är 
att se när underhåll lönar sig ekonomiskt på lite längre sikt. Exempelvis på detta kan 
vara att man gör en bedömning om en viss underhållsplan är lönsam, om hyreskontrakt 
borde skrivas om eller om en större ombyggnad är ett bra alternativ. Eftersom att 
erfarenhetsdata ofta saknas bör kalkylerna endast ses som en indikation om hur det 
ekonomiska utfallet av utförda och planerade underhållsinsatser kan bli, d.v.s. faktorn 
osäkerhet måste vägas in i kalkylerna. 
4.4.4.4.    Det Livscykelkostnadsbaserade synsättetDet Livscykelkostnadsbaserade synsättetDet Livscykelkostnadsbaserade synsättetDet Livscykelkostnadsbaserade synsättet    
Är tekniskt baserat synsätt som man kan säga är grunden till underhållsplaneringssystem 
som finns på marknaden idag. Det lämpar sig bäst för långlivade 
produktionsanläggningar och den största bristen är att det saknas relevant indata att 
tillgå. Synsättet används främst för byggnadsdelar där man inte kan identifiera en mätbar 
intäktssida eller restvärden vid kalkylperiodens slut. Om synsättet användas inom den 
offentliga sektorn är det av yttersta vikt att samordna underhålls-/investeringsbeslut och 
verksamhetsplaneringen.  

2.4.3 Underhållssyftet påverkar strategin 
Det är många parametrar som skall vägas in när man utarbetar sin underhållstrategi. En 
omsorgsfull analys av sin egen verksamhet och omvärldsfaktorerna nu och i framtiden är 
väl använda pengar. En beprövad teknik är att diskutera de egna förutsättningarna 
utifrån motsatsparen styrka - svagheter respektive hot - möjligheter (en s.k. SWOT- 
analys Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Utgångspunkten för en strategi 
är ett genomtänkt och välformulerat syfte för verksamheten. Strategin mynnar sedan ut 
i ett antal scenarier och mål (underhållsplaner). Strategiformuleringen för framtiden är 
inte helt planerbar utan man måste hela tiden vara observant på förändringar. Enligt 
skriften Se om sitt hus Kommunförbundet (1999) har man bl.a. följande fördelar av att 
ha en inarbetad strategi: 
� Planeringsprocessen som sådan stimulerar kreativitet och analys 
� Revideringar och förändringar är lättare att göra om man vet vad man överger 
� I akuta situationer minskar risken för stressade felbeslut, m.m.  

Flexibilitet måste finnas i såväl underhållsstrategier som underhållsplaner, samtidigt som 
ett ständigt utvecklingsarbete behövs för att hålla strategier och planer ajour. 

2.4.4 Input och output från underhållsstrategin 
Grunden för en underhållsstrategi är att man har en rimlig uppfattning om nuvarande 
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och framtida lokalbehov samt att man vet vad kärnverksamheterna kräver av lokalerna. 
En förvaltningsplan innehåller bl.a. analyser, prognoser och data på objektsnivå och bör 
integreras i underhållsstrategin tillsammans med verksamhetsplaneringen och 
budgetarbetet. En genomarbetad underhållsstrategi omsätter företagets underhållsmål/-
policy till en underhållsplan. En bra underhållsplan underlättar planerat underhåll och 
möjliggör rationellare underhåll. Underhållsplanen är en plan över hur man skall 
uppfylla de uppställda målen (börläget). Se översiktsfiguren nedan. 
 

 
Figur 2.4 Schematisk figur över input i och output ut ur underhållsstrategin  

2.52.52.52.5    Utveckla underhållsarbetet med ProcessmUtveckla underhållsarbetet med ProcessmUtveckla underhållsarbetet med ProcessmUtveckla underhållsarbetet med Processmoooodellendellendellendellen    
Genom att se underhållet som en process underlättas företagets underhållsutveckling 
och effektiviseringsarbete. Processerna skär rakt igenom de formella funktionsgränserna 
som ofta utgör hinder för ett effektivt flöde. Genom processanalyser kan man kartlägga 
hindren, processernas input och output samt hitta skillnader mellan huvud och 
stödprocesser. Arbetet är en ständigt pågående process med kontinuerlig 
erfarenhetsåterföring och utveckling av flödet (strategier och planer). De nya 
erfarenheterna implementeras hela tiden in i processen som en ständigt pågående 
process (en formativ utvärdering). 
 Processmodellen kan användas vid både utarbetning av underhållsstrategi, 
upprättande av underhållsplaner och vid genomförande av underhållsåtgärder. Om det 
finns behov av detaljerade studier kan delprocesserna delas in i aktiviteter. Det gör det 
lättare att kartlägga kritiska moment i förädlingskedjorna. Se exemplet nästa sida med 
uppdelningen av delprocessen akut underhåll till aktiviteter. 

UNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGI    

KÄRNKÄRNKÄRNKÄRN----            
VERKSAMHETVERKSAMHETVERKSAMHETVERKSAMHET    

FÖRFÖRFÖRFÖR----    
VVVVALTNINGSPLANALTNINGSPLANALTNINGSPLANALTNINGSPLAN    

DRIFTSÄKERHETDRIFTSÄKERHETDRIFTSÄKERHETDRIFTSÄKERHET    

BYGGNADSTEKNIKBYGGNADSTEKNIKBYGGNADSTEKNIKBYGGNADSTEKNIK    

MILJÖ & KVALITETMILJÖ & KVALITETMILJÖ & KVALITETMILJÖ & KVALITET    

KUNDKRAVKUNDKRAVKUNDKRAVKUNDKRAV    
OCH ÖNSKEMÅLOCH ÖNSKEMÅLOCH ÖNSKEMÅLOCH ÖNSKEMÅL    

ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    

UNDER UNDER UNDER UNDER 
HÅLLSPLANHÅLLSPLANHÅLLSPLANHÅLLSPLAN    

FÖRETAGS FÖRETAGS FÖRETAGS FÖRETAGS 
MÅL/POLICY MÅL/POLICY MÅL/POLICY MÅL/POLICY   

UPPSTÄLLDAUPPSTÄLLDAUPPSTÄLLDAUPPSTÄLLDA    
UNDERHÅLLSMÅLUNDERHÅLLSMÅLUNDERHÅLLSMÅLUNDERHÅLLSMÅL    
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Figur 2.5 Processmodellens grundtanke ständig förbättring/utveckling. Detaljstudie 

av aktiviteterna som ingår i delprocessen akut underhåll, (jämför med figur 
2.2). 

2.62.62.62.6    Planerat underhPlanerat underhPlanerat underhPlanerat underhållållållåll    

2.6.1 Begreppsförvirring 
Begreppet förebyggande underhåll används ibland inom fastighetsförvaltningen som en 
övergripande rubrik och vi har inte kunnat belägga någon solklar skillnad mot den 
övergripande rubriken planerat underhåll som användes i AFF-958. För att undvika 
onödig förvirring kommer vi nu att likställa rubriken Förebyggande underhåll med 
Planerat underhåll.  
 Indelningen som gjordes under figur 2.3 (AFF-95) utvecklas med noggrannare 
förklaringar och exempel av vad som avses.  
Förebyggande underhåFörebyggande underhåFörebyggande underhåFörebyggande underhållllllll betyder; Driftnära underhåll som kan utföras antingen 
tillståndsbaserat eller förutbestämt/periodiskt. Planeras och utförs på kort sikt (intervaller 
under 1 år),omfattar t.ex. renhållning, städning, utbyte av material med kort livslängd 
och utbyte eller ersättning av förbrukat material. 
Långtidsplanerat underhållLångtidsplanerat underhållLångtidsplanerat underhållLångtidsplanerat underhåll (LPU)(LPU)(LPU)(LPU) betyder; Åtgärder som planeras och genomförs enligt 
en flerårig underhållsplan med intervall längre än ett år. Åtgärderna kostar som regel så 
mycket att de behöver budgeteras i förväg. Åtgärderna kan utföras både som 
tillståndsbaserade och förutbestämda/periodiska. Exempel på åtgärder nya ytskikt 
inomhus, ommålning av fasader, renovering av byggdelar och maskiner eller 

                                         
8 Se punkt 2.3.1. Begreppet fastighetsunderhåll 

ARBETSORDER/ARBETSORDER/ARBETSORDER/ARBETSORDER/
BESTÄLLNINGBESTÄLLNINGBESTÄLLNINGBESTÄLLNING    

UPPFÖLJNING/UPPFÖLJNING/UPPFÖLJNING/UPPFÖLJNING/    
ERFARENHETS ERFARENHETS ERFARENHETS ERFARENHETS 
ÅTERFÅTERFÅTERFÅTERFÖÖÖÖRINGRINGRINGRING    

AKUT FELAKUT FELAKUT FELAKUT FEL    
INTRÄFFARINTRÄFFARINTRÄFFARINTRÄFFAR    

FELANMÄFELANMÄFELANMÄFELANMÄLAN LAN LAN LAN 
HYRESVÄRDENHYRESVÄRDENHYRESVÄRDENHYRESVÄRDEN    

BESIKTNING AV BESIKTNING AV BESIKTNING AV BESIKTNING AV 
ORSAKENORSAKENORSAKENORSAKEN    

KOSTNADS KOSTNADS KOSTNADS KOSTNADS 
REDOVISNINGREDOVISNINGREDOVISNINGREDOVISNING  

BESTÄLLNING BESTÄLLNING BESTÄLLNING BESTÄLLNING 
MATERMATERMATERMATERIIIIALALALAL    

/HANTVERKARE/HANTVERKARE/HANTVERKARE/HANTVERKARE  

REPARATION/ REPARATION/ REPARATION/ REPARATION/ 
ÅTGÄRDÅTGÄRDÅTGÄRDÅTGÄRD    

UNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGIUNDERHÅLLSSTRATEGI    
UNDERHÅLLSMÅL/ UNDERHÅLLSMÅL/ UNDERHÅLLSMÅL/ UNDERHÅLLSMÅL/ 

UNDERHÅLLSPOLICYUNDERHÅLLSPOLICYUNDERHÅLLSPOLICYUNDERHÅLLSPOLICY    

ANALYSERANALYSERANALYSERANALYSER OCH UTVÄRDERING  OCH UTVÄRDERING  OCH UTVÄRDERING  OCH UTVÄRDERING 

AV AKTIVITETERNA LEDAV AKTIVITETERNA LEDAV AKTIVITETERNA LEDAV AKTIVITETERNA LEDER TILL ER TILL ER TILL ER TILL 

FÖRBÄTTRINGAR/UTVECKFÖRBÄTTRINGAR/UTVECKFÖRBÄTTRINGAR/UTVECKFÖRBÄTTRINGAR/UTVECKLING LING LING LING 

AV HELA FÖRÄDLINGSKEAV HELA FÖRÄDLINGSKEAV HELA FÖRÄDLINGSKEAV HELA FÖRÄDLINGSKEDJANDJANDJANDJAN    

ÄNDRADE ÄNDRADE ÄNDRADE ÄNDRADE 
RUTINER/ RUTINER/ RUTINER/ RUTINER/ 
BETEENDE BETEENDE BETEENDE BETEENDE 
FÖREFÖREFÖREFÖRE----    
BYGGER BYGGER BYGGER BYGGER 
SAMMA SAMMA SAMMA SAMMA 
AKUTA FEL  AKUTA FEL  AKUTA FEL  AKUTA FEL      
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omläggning av takpapp m.m.  

2.6.2 Fördelar med Planerat Underhåll 
Eftersom haverier orsakar produktionsstopp, störningar, olika följdskador och problem 
för kärnverksamheten kan det vara fördelaktigt att lägga ner en viss del av 
underhållsbudgeten på planerat underhåll. För många av byggnadens tekniska 
funktioner är ett planerat underhåll därför i allmänhet att föredra och i skriften Se om 
sitt hus Kommunförbundet (1999) har man sammanställt fem punkter som visar 
fördelarna med planerat underhåll. 
� Akuta insatser är oftast dyrare i längden än planerade 
� Ger en större driftsäkerhet och färre störningar för kärnverksamheten 
� Ökad säkerhet för både kunder och personal 
� Lägre frekvens av omfattande och dyra reparationer 
� Minskat behov av reserv utrustning 

Andra fördelar med planerat underhåll är att det ger synergieffekter som exempelvis: 
� Förbättrade kunskaper om verksamheten och en bild av statusen på fastigheterna  
� Genom att det är delvis tillståndsstyrt så krävs det att man okulärbesiktar före 

åtgärd. Detta ger möjligheter att upptäcka skador och brister vilket ökar 
handlingsberedskapen. 

� Eftersom man ser kommande åtgärder ökas möjligheten till ekonomisk styrning, 
samordning av underhållsåtgärder och överblicken ger möjlighet till ett 
strategiskt tänkande och planering. 

2.6.3 Akut kontra Planerat underhåll 
Det finns ett ekonomiskt samband mellan planerade åtgärder för underhåll och 
kostnader för akuta reparationer. Det blir orimligt dyrt att försöka eliminera alla akuta 
reparationer genom att planera allt underhåll. Omvänt blir det kostsamt att helt övergå 
till ständig beredskap för akuta insatser.  
 Ett nyckeltal för vägledning av en rimlig fördelning mellan akut och planerat 
underhåll. Presenteras i skriften Rätt begrepp Svenska Kommunförbundet (1997). 
Planerat underhåll bör utgöra ca 80 % av underhållskostnaden och akuta 
åtgärder/reparationer bör stå för ca 20 %. I skriften nämns också en generell siffra för 
kostnadsförhållandet mellan akuta och planerade åtgärder. Akuta underhållsåtgärder är i 
genomsnitt tre till fem gånger dyrare än planerade underhållsåtgärder.  

2.6.4 Långtidsplanerat underhåll 
Eftersom det i vårt arbete ingår att titta närmare på det underhållssystem som Kalix 
Kommun använder, så tar vi med lite mer om Långtidsplanerat underhåll. 
Långtidsplanerat underhåll är vad man i dagligt tal kallar planerat underhåll d.v.s. 
åtgärder som görs med flera års mellanrum och kostar så mycket att det behöver 
budgeteras i förväg.  
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 Generellt så behövs en långsiktig underhållsplanering p.g.a. att livslängden är 
begränsad för de flesta materialen och att det rör sig om långa planeringscykler (ibland 
uppemot 30 år). Komplexiteten i byggnaderna gör att det blir nödvändigt att använda 
datorstöd för att på ett enkelt sätt hålla reda på planerade och utförda underhålls 
åtgärder.  
 Livslängden skiljer sig åt beroende på material, komponenter och installationer m.m. 
Därför använder man generellt en livslängdskurva för installationerna och en för 
byggnadsmaterial/byggnadsdelar. För installationerna sker en gradvis förslitning som 
slutar med ett haveri eller en funktionsstörning. Livslängden är påfallande lika för 
komponenter med likartad tillverkning och innehåll eftersom klimatpåverkan eller 
verksamheten inte har någon stor inverkan. För byggnadsmaterial/byggnadsdelar sker 
en kontinuerlig förslitning utan någon egentlig slutpunkt. Oftast är det estetiska skäl 
som leder till att man åtgärdar. Spannet kring medelåldern kan bli mycket stort eftersom 
förslitningen till stor del beror på klimatpåverkan och verksamheten.  
 Exempelvis skillnaden i ommålningsbehovet av en vägg i söderläge och en vägg i 
nordligt läge, eller förslitningen på ytskikt i ett äldreboende eller i en högstadieskola.  
Det är syftet med LPU planen som styr hur mycket resurser man lägger ner vid 
införandet och i direkt relation till hur djupt man analyserar fastighetsbeståndet och 
lägger in fakta står det man senare kan ta ut från systemet. Observera att planen för LPU 
aldrig skall följas slaviskt utan snarare skall den ge en indikation på att det kan vara dags 
att åka ut och titta efter om det är dags att utföra en åtgärd. 
 Motiven till att upprätta en plan över LPU är många och här nedanför följer en lista 
med teoretiska argument. Listan är hämtade ur material vi har fått av Jan-Olov Arremo 
(DU - Utveckling AB) och skall ses som en oprioriterad lista som fastighetsägaren bör 
gå igenom för att sedan göra en egen prioritering av vilka motiv han tycker är relevanta 
Vilka argument som bäst stämmer överens med hans syfte med underhållsplanen.  
 
Tabell 1 Motiv för att upprätta en plan för LPU Källa DU - Utveckling AB (Jan-

Olov Arremo) 
ArgumentArgumentArgumentArgument Anm. Anm. Anm. Anm.  
1. Skapar överblick   
2. Fonderings- och budgetunderlag  
3. Underlättar utjämning av kostnader mellan åren  
4. Förberedelse av finansiering och behov av likvida medel  
5. Underlättar arbetsplanering genom att visa åtgärder, mängder och 

kostnader för det som behöver göras.  

 

6. Ger bättre underlag för förmånlig entreprenadupphandling  
7. Underlättar entreprenörernas planering av arbetskraften  
8. Underlättar samordning av olika entreprenörers arbetsinsatser   
9. Information till hyresgäster och berörd personal  
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10. Underlag för hyresförhandlingar   
11. Underlättar samplanering med hyresgästens verksamhet och ombyggnader  
12. Underlag för fastighetsvärdering och investeringskalkyler  
13. Dokumenterar byggnadens tekniska status genom att underlätta 

historikregister över vad som blivit utfört vilket år.  

 

14. Underlättar erfarenhetsåterföring  
15. Reducerar driftsavbrotten, driftskostnaderna och behovet av avhjälpande 

underhåll 

 

16. Undviker kapitalförstöring genom att bevara fastighetens värde.  
17. Förbättrar inneklimatet för hyresgäster och underhållspersonal.  

2.72.72.72.7    Underhållsplanen Underhållsplanen Underhållsplanen Underhållsplanen     

2.7.1 Rationellare underhåll 
Underhållplanen är underlaget för hur förvaltaren på ett effektivt sätt omsätter de 
befintliga resurserna till välplanerade underhållsåtgärder. Planerna skall vara specifikt 
utformade för alla fastigheter och synkroniserade med den befintliga verksamheten. Om 
underhållsmålen/policyn är tydlig, underhållsstrategin är genomarbetad och aktuell, är 
det lätt att utforma en användbar struktur för att upprätta underhållsplaner. Vid 
upprättandet är det viktigt att klarlägga vilka produkter man vill ha ut från planerna, 
exempelvis till vad och hur skall de användas, vem ansvarar för att de hålls ajour, hur 
sker återrapportering/erfarenhetsåterföring o.s.v. Uppbyggnadsstrukturen är viktig, den 
måste kunna hantera följande grundläggande krav om underhållsplanen skall vara 
användbar. 

• Flexibiliteten En systemstruktur som kan anpassas till förvaltningens pro-
  blem, indelningen måste motsvara de faktiska besluts-
  situationerna. 

• Faktaunderlaget Överensstämmelse mellan förväntade livslängder/brukstider 
  och underhållsintervaller. Matchningen mellan planerings 
  stadiet och verkligheten måste stämma. 

• Detaljnivån Resurstilldelningen i planeringsstadiet skall vara anpassa till 
  detalj noggrannheten som erfordras. Desto större noggrann-
  het desto mer resurskrävande att hålla ajour.  

Det är många faktorer som vägs ihop i underhållsplanen9 och för den offentliga sektorn 
är de extra noga att ha koll på verksamhetsplaneringen. Följande exempel är hämtat från 
skriften Se om sitt hus Kommunförbundet (1999) "Sjukhusdörren - i samband med ny- 
eller ombyggnad så väljer man en dörr med mycket hög tålighet och 
underhållsmässighet”. Tre år senare har verksamheten förändrats så att man måste kasta 

                                         
9 Se Figur 2.4 Schematisk figur över input i och output ut ur underhållsstrategin  
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ut den gamla dörren. Man har betalat för 30 års livslängd men utnyttjat 3 år". Tyvärr är 
detta inte så ovanligt som man kan tro i våra intervjuer redovisas ett liknande exempel 
från Bodens Kommun10. Lärdomen är att man bör väga in risken för snabba 
verksamhetsförändringar innan man bestämmer sig för valet av kvalitet.  

2.7.2 Datoriserade system 
Utvecklingen av datoriserade system går oerhört snabbt och för de som i dagsläget satsar 
på långtidsplanerat underhåll finns inga andra alternativ. De flesta systemen är väldigt 
flexibla och man köper endast de delar/moduler som passar till den egna verksamheten. 
Vad man skall ha med i systemet styrs av vilket syfte man har med planerat underhåll. 
Enligt J-O. Arremo kan man utifrån vad man vill ha ut ur systemet dela in syftet i fyra 
olika ambitionsnivåer. Observera att de olika nivåerna även kräver att man lägger ner 
olika mycket resurser: 
1. Budgetunderlag – skapa överblick över budgeterings- eller fonderingsbehovet 
2. Teknisk plan – förutom ovanstående även underlag för uppföljning, och 

ekonomiskplanering, information till hyresgäster och underlag vid 
hyresförhandlingar 

3. Styra genomförandet – förutom ovanstående även ett uppslagsverk över vad som 
gjorts tidigare och underlag för upphandling av åtgärder. 

4. Erfarenhetsåterföringen – förutom ovanstående även ge underlag för 
livslängdsstatistik och slutsatser om bra eller dåliga material, färger o.s.v. 

För att understryka skillnaden i ambitionsnivåerna så redovisar J-O. Arremo en 
schablonkostnad för respektive nivå. I kostnaderna ingår inventering av 
underhållsbehovet och bearbetning av materialet till en färdig LPU-plan, om även 
uppmätning av ytor ingår i inventeringen så ökar kostnaden med ca 1 kr/m2. Det som 
inte ingår är kostnaden för anskaffning av datorsystemet. 
 Nivå 1. kostnad ca 1 kr/m2  Nivå 2. Kostnad ca 2-3 kr/m2  

 Nivå 3. Kostnad ca 3-5 kr/m2 Nivå 4. Kostnad ca 5-10 kr/m2  

Traditionella metoder för underhållsplanering bygger på en bedömning av vilka 
underhållsåtgärder som krävs under planeringsperioden och baseras på erfarenhetsdata. 
Problemet är alltid att det är brist på relevanta data. Det är många faktorer som styr hur 
installationer och byggnadsmaterial åldras och kombinationerna är ofta ganska 
byggnadsspecifika. Bland de vanligaste påverkande faktorerna kan nämnas:  
Miljöfaktorer Klimat, verksamhet, brukare, slitage,  
Kvalitets faktorer Materialval, fabrikat, byggnadsår, byggnadsteknik, moderna 

  alternativ, kundernas krav/önskemål 
Organisationsfaktorer Förvaltare, organisation underhåll, ekonomi, underhålls-
   strategi och underhållspolicy/mål 
I moderna datoriserade system föreslås olika intervaller för underhållsåtgärderna 

                                         
10 Se underavsnitt 4.2.5 Boden Kommun 
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beroende på förslitningstrycket i fastigheten. Samtidigt som man väljer en viss åtgärd 
redovisas ett förslag på en standardkostnad. Det finns också möjlighet att lägga in egna 
bedömningar angående intervaller, åtgärder och priser. Det finns många olika 
planeringssystem att tillgå med olika uppbyggnad. Eftersom vi saknar direkta kunskaper 
om vilka system som finns på marknaden och hur de är uppbyggda visas endast en 
generell figur av uppbyggnaden. En utförligare redovisning av planeringssystemet 
Summarum som används av Kalix Kommun använder följer under kapitel 3. I följande 
figur visas principerna för ett vanligt underhållsplaneringssystem. Systemet är normalt 
uppbyggt i tre till fem olika nivåer. Gemensamt för alla system är att de innehåller en 
fastighetsbas där informationen om byggnaden lagras. Fastighetsbasen utgörs oftast av 
nivå ett till två (se exemplet nedan). 

 
 

Figur 2.6 Principskiss över olika nivåer i en underhållsplan Källa Se om sitt hus - 
Kommunförbundet (1999). 

BYGGNAD XBYGGNAD XBYGGNAD XBYGGNAD X    PLAN XXPLAN XXPLAN XXPLAN XX    

LOKAL ZLOKAL ZLOKAL ZLOKAL Z    
LOKAL YLOKAL YLOKAL YLOKAL Y    
ETC.ETC.ETC.ETC.    

� MÅLNINGMÅLNINGMÅLNINGMÅLNING    
� BYTE AV BYTE AV BYTE AV BYTE AV 

FLÄKTMOTOFLÄKTMOTOFLÄKTMOTOFLÄKTMOTO
RERRERRERRER    

� ETCETCETCETC

� MATERIAL I KRMATERIAL I KRMATERIAL I KRMATERIAL I KR    
� ARBETE KR/TIMARBETE KR/TIMARBETE KR/TIMARBETE KR/TIM    
� TIDSÅTGÅNG TIMTIDSÅTGÅNG TIMTIDSÅTGÅNG TIMTIDSÅTGÅNG TIM    
� TOTALKOSTNAD FÖR TOTALKOSTNAD FÖR TOTALKOSTNAD FÖR TOTALKOSTNAD FÖR 

ÅTGÄRD M.M.ÅTGÄRD M.M.ÅTGÄRD M.M.ÅTGÄRD M.M.    
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3333    SUMMARUMSUMMARUMSUMMARUMSUMMARUM    

3.13.13.13.1    Det helintegrerade systemetDet helintegrerade systemetDet helintegrerade systemetDet helintegrerade systemet    
Summarum är ett affärssystem för förvaltning och ekonomi, helintegrerat och speciellt 
utformat för medelstora och stora företag inom fastighetsförvaltningen. Systemet 
innehåller fyra huvuddelar vilket är; allmänna funktioner, ekonomisystem, 
förvaltningsekonomi och teknisk fastighetsförvaltning. Förutom allmänna funktioner 
kan man utifrån egna önskemål välja ett antal olika programdelar vilka har olika 
funktioner. Nedan beskrivs kortfattat de delar Kalix Kommun valt att använda sig av i 
nuläget.  

3.23.23.23.2    Kalix Kommuns användande av programdelar i SummarumKalix Kommuns användande av programdelar i SummarumKalix Kommuns användande av programdelar i SummarumKalix Kommuns användande av programdelar i Summarum    
Kalix Kommun använder dels de allmänna funktionerna vilket är grunden till systemet 
och kan finnas tillgängliga i samtliga delfunktioner. Utöver detta använder de också 
funktionen redovisning ur ekonomisystemet samt funktionen för hyra i hanteringen av 
förvaltningsekonomin. För teknisk fastighetsförvaltning använder de i dagsläget 
funktionerna planerat underhåll, skötsel/förebyggande underhåll och städning. 
Nyckelhanteringsmodulen samt mediauppföljning ligger i dagsläget närmast för 
eventuell utvidgning av funktioner. I figuren nedan namnges alla moduler men 
rapporten beskriver endast de som fastighetsförvaltningen, Kalix kommun använder sig 
av i dagsläget.  
 
Tabell 2. Programdelar Summarum. 
Allmänna 
funktioner 

Ekonomisystem Förvaltnings ekonomi Teknisk fastighets- 
förvaltning 

Grundmodul Redovisning Hyra Planerat underhåll 

Fastighetsbas Budget Kösystem Hyresgäststyrt 
underhåll  

Blankettsystem Fakturering Lägenhets 
besiktningar 

Felanmälan 

Dokumentarkiv Kundreskontra Arrenden Skötsel/ 
förebyggande 
underhåll 

Viewer Leverantörs reskontra 
inklusive inscanning 

Tomträtter Besiktningar 

Rapport generator Projektuppföljning Konsumtions avgifter Städning 

 Anläggnings redovisning Avtalshantering Mediauppföljning 

  Upphandling/inköp Nyckelhantering 

   Summarum Mobile
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3.33.33.33.3    Allmänna funktionerAllmänna funktionerAllmänna funktionerAllmänna funktioner    
Grundmodulen innehåller de funktioner och rutiner som utgör grunden för 
Summarum och erfordras oavsett vilka funktioner som väljs. Modulen innehåller 
behörighetssystem, rapportgenerator, klientsystem, integrationer och maskinella 
betalningar.  
 I fastighetsbasen registreras all fastighetsinformation av systemgemensam karaktär och 
är hjärtat i Summarums funktioner för fastighetsförvaltning. Exempel på data i 
fastighetsbasen är uppgifter om det fysiska fastighetsbeståndet, vilket är huvuddelen av 
dess innehåll. Uppläggningen av basdata struktureras enligt en modell, nivåstruktur 
vilket kan användas på olika sätt.  
 Blankettsystem    kan användas för att bland annat skriva ut kontraktsblanketter från 
t.ex. hyra. Denna systemdel genererar utskriftens utseende och är även en databas för att 
lagra kontraktsvillkor. I detta system ingår utskriftsprogram för de vanligast 
förekommande blanketterna på marknaden, men det går även att forma och skapa helt 
nya blanketter. 
 Dokumentarkivet i Summarum används till registrering av bl.a. digitala dokument 
med dokumentnamn, beskrivning, upprättat av, upprättat datum, skala o.s.v. Med 
digitala dokument avses dokument som är lagrade på hårddisken, servern eller på cd-
skiva vilka kan presenteras i olika program såsom Summarums Viewer, AutoCad, olika 
kalkyl- och ordbehandlingsprogram o.s.v. De digitala dokumenten kan också kopplas 
till de objekt dokumenten avser och genom detta kan man snabbare plocka fram 
aktuella ritningar.  
 Med Viewern som ingår i systemet kan man hantera ritningar, bilder och andra 
digitala dokument som är scannade eller skapade i andra filformat, ca: 40 olika. Man kan 
också hantera skalor, mäta och direkt uppdatera fastighetsbasen med ytuppgifter, t.ex. 
rumsnamn. Programmet innehåller även en skalberäkningsfunktion där man kan ange 
skalan på bilden och använda mätverktygen i för att beräkna längder, areor och 
omkretsar.  
 I rapportgeneratorn finns ett antal fasta rapporter i varje programmodul. Dessa kan 
t.ex. vara på hela fastigheten ner till rumsnivå. Man kan också utforma egna rapporter 
eller anpassa befintliga rapporter.  

3.43.43.43.4    EkonomisyEkonomisyEkonomisyEkonomisystemstemstemstem    
I ekonomisystemet finns en programdel för redovisning där man i efterhand kan följa 
databehandlingar och bearbetningar. Det finns också en mängd möjligheter vid val och 
byte av kontoplan. Summarum arbetar med öppna perioder och bokföringsår vilket gör 
det möjligt att göra bokföring både bakåt och framåt i tiden. System eller 
redovisningsansvariga kan med en stängningsfunktion kontrollera hur länge olika 
perioder och år ska vara öppna. Systemet har komplett stöd för att arbeta med interna 
balansräkningsenheter. Ränteregister och funktioner för beräkningar på internräntan på 
bundet kapital finns.  
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3.53.53.53.5    FörvaltningsekonomiFörvaltningsekonomiFörvaltningsekonomiFörvaltningsekonomi    
Hyra i summarum är ett program för intern och/eller extern hyreshantering. I 
programmet finns rutiner för kontraktsskrivning, sökning av lediga hyresenheter till 
t.ex. lokaler, lägenheter, garage, parkeringsplatser. Innehåller också ekonomisystem, 
hyresförändring etc. Kontraktsuppgifter om hyresgästen registreras vilket bland annat 
innehåller förlängningstid, uppsägningstid, fakturaadress, förfallodatum etc. Programmet 
innehåller också en funktion för sökning och presentation av lediga hyresenheter vilket 
visas på skärm.  

3.63.63.63.6    Teknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltningTeknisk fastighetsförvaltning    
All planering av underhållet bygger på bedömningar av okulärbesiktningar. Vilken nivå 
på besiktningarna respektive fastighetsförvaltare väljer är utifrån en rimlig bedömning 
grundat på de uppsatta målen för implementeringen av systemet. Grunden i modulen 
för planerat underhåll i Summarum är åtgärdsregistret vilket idag innehåller cirka 4000 
underhållsaktiviteter i både detaljerad och sammansatta form. Exempel på detta kan vara 
ett klassrum vilket antingen besiktas objekt för objekt och förs in i systemet, eller så 
väljs en sammansatt kod vilket ska motsvara likvärdiga uppgifter. Vilken nivå som väljs 
vid själva besiktningen ska vara förankrad hos besiktningsförfararna. Lämpligt kan vara 
att inte använda en för detaljerad nivå om resurserna är otillräckliga. 
 Kostnadsläge kan av användaren ändras per åtgärd eller systemövergripande för att få 
en kostnadsbild som stämmer utifrån lokala förhållanden. 
 Utfört underhåll skall återrapporteras för att upprätthålla källorna med tillförlitlig 
fakta. För planerat underhåll finns en rad olika rapporter och exempel på detta kan vara 
besiktningsrapporter vilket innehåller alla registrerade åtgärder, mängdförteckningar, 
utfört underhåll etc.   
 Skötsel/förebyggande underhåll hanterar dimensionering etc. av alla typer av 
tekniska installationer med täta underhållsintervaller samt skötselåtgärder. I programmet 
ingår ett tidsatt åtgärdsregister som även har funktioner för tids-, kostnads- och 
tjänsteberäkningar, resursplanering, rondscheman och återrapportering.  
 Genom att registrera underhålls- och skötselinformation i systemet, och för åtgärder 
registrera mängd, svårighetsgrad etc. kan programmet sedan föreslå utförandeveckor. 
Resurser, t.ex. personal, kan anges i samband med registrering av åtgärd men kan även 
tillföras/förändras i efterhand. 
 Programmodulen för städning är avsedd för registrering av städmetoder samt 
beräkningar av kostnader, tider och städtjänster. Programmet har funktioner för tids-, 
kostnads-, tjänsteberäkningar och resursplanering. Genom att bl.a. städytor, personal 
m.m. anges i programmet kan man utifrån detta sedan ta ut ett antal olika rapporter, 
t.ex. städplan, resursplanering etc.  
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3.73.73.73.7    Praktiskt arbete och programfördjupningPraktiskt arbete och programfördjupningPraktiskt arbete och programfördjupningPraktiskt arbete och programfördjupning    

3.7.1 Inventeringsförfarandet 
Vid inventeringen av Kommunens fastigheter görs en okulär besiktning av ytskikten 
samtidigt som alla ytor mäts upp. Som hjälpmedel vid uppmätning av ytorna används 
Disto lite 4 som är en avståndsmätare som mäter avstånd med hjälp av en synlig 
laserstråle. Instrumentet beräknar också ytor och volymer. Med ±3mm noggrannhet har 
instrumentet ett mätområde på 0.3- 100 meter. Tillståndsbedömningar görs på de olika 
komponenterna för att skapa ett bättre underlag för beslut om lämpliga åtgärder. Nivån 
för inventeringen vid fastighetsförvaltningen, Kalix Kommun;  
 ”Utvändig besiktning ska uppta fasad inklusive sockel med uppgifter om 
kvadratmeterytor, bedömning av nästa åtgärd och intervall. Stuprör och hängrännor i 
antal meter och skick. Fönster och dörrar i antal, bedömning av nästa åtgärd och 
intervall. Takmaterial med kvadratmeteryta och bedömning av nästa åtgärd och 
intervall. Invändiga besiktningar ska innehålla golv-, tak- och väggytor med ytors 
material, bedömning av nästa åtgärd och intervall. Även installationer som 
köksinredningar (ej storkök) och ventilationstrummor som ses i rummen. Utvändiga 
och invändiga ombyggnationer/ändringar skall mätas upp och dokumenteras som 
underlag för relationsritningar (ritas in på aktuellt utdrag av ritning med 
måttuppgifter)”. 
 Uppgifterna protokollförs med femsiffrig kod samt med bedömning utifrån nivån för 
inventeringen. Dessa uppgifter överförs sedan till Summarum vilket i denna rapport 
beskrivs under rubriken Kodning. Är dock endast uppgifter utifrån en invändigt utförd 
inventering av ett klassrum.   
 För att exemplifiera tidsaspekter vid inventering har vi tillsammans och med stöd av 
handledare G. Engström, Kalix Kommun, utfört besiktning av bl.a. en skolbyggnad. 
BTA för byggnaden var ca: 4000 m2. Utifrån beskriven nivå för invändig besiktning 
användes två hela arbetsdagar för inventeringen. För inmatningen av all data användes 
lika många dagar. För både inventering och inmatning var vi två ”man”. Vid 
besiktningen protokollfördes all data som var nödvändig vid inmatningen. Vissa areor 
måste räknas ut manuellt. Uträkningen gjordes i samband med inmatningen bl.a. därför 
att endast en dator fanns att tillgå. Genom detta förfaringssätt blev inmatningen mindre 
effektiv men inventeringen gick betydligt snabbare. 
 Material som inte fanns angivna i Repabs bok för underhållskostnader angavs med 
likvärdiga material och åtgärder där notering på detta förtydligade uppgifterna. Det går 
även att göra egna koder för olika material med underhållskostnader. Koderna måste 
uppdateras manuellt av respektive förvaltning/företag med relevanta kostnadsuppgifter, 
vi valde att inte införa sådana åtgärder. Detta är något som de ansvariga för 
inventeringsförfarandet ska ta ställning till och göra rutiner för. Vid införande av rutiner 
för detta ändamål finns då noteringarna från våra inventeringar att tillgå. Nivån för 
inventeringsförfarandet skall vara tydliggjort för att undvika svårigheter och skillnader 
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vid gränsdragning av olika inventarier. Vid inmatning av data från besiktningarna krävs 
också noggrannhet med mått av ytor, åtgärder etc. för att eliminera risken för icke 
relevant information. Mer om detta läs underavsnittet 3.7.3 Inmatning av 
inventeringsdata.  

3.7.2 Kodning 
Boken Underhållskostnader/REPAB har ett hierarkiskt kodsystem med 5 siffror 
benämnt åtgärdskoder. Kodifieringen överensstämmer i stor utsträckning till BSAB 83-
systemet. BSAB är anläggnings-, bygg- och fastighetssektorns gemensamma struktur för 
informationssystem. I underhållskostnader redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och 
intervall för drygt 4000 åtgärder. Dessa åtgärder omfattar mark, bygg, måleri, VVS, El 
och tele, transport, styr- och övervakning samt utrustning. De olika siffernivåernas 
benämning i koderna framgår av följande exempel; 
 
Tabell 3. Siffernivå för kodning, Repab källa Underhållskostnad, Repab (2002) 
 
Siffernivå:Siffernivå:Siffernivå:Siffernivå:    BeBeBeBenämning:nämning:nämning:nämning:    Exempel:Exempel:Exempel:Exempel:    

1 X Huvudgrupp 3 Invändigt bygg 

2 XX Byggdel 31 Golv 

3 XXX Byggdel 314 Plast/Linoleum 

4 XXXX Byggdelstyp 3145 Linoleumgolv 

5 XXXXX Åtgärd 31453 Byte 3.0 mm 
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 Tabell 4. Siffernivåernas innebörd, källa Underhållskostnad, Repab (2002) 
 
Huvudgrupp 

    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999  

1. Mark 
Gräs och 

plantering 

Hårdgjord

a ytor 
Lekytor 

Ledningar 

i mark 

Konstrukti

oner på 

mark 

Markkom

plettering 
  

2. Utvändigt 

bygg 
Fasader 

Fasad- 

komplett- 

eringar 

Balkonger

/ skärmtak

Fönster 

utvändigt 

Dörrar/ 

portar 

Tak 

utvändigt 

Enheter på 

tak 
 

3. Invändigt 

bygg 
Golv Väggar 

Tak 

invändigt 

Fönster 

invändigt 

Dörrar 

invändigt 
Inredning 

Målning 

installa- 

tioner 

 

5. VVS  

Vatten 

och 

avlopp 

 
Gas och 

tryckluft 

Kyl- och 

värmepum

par 

Värme Ventilation  

6. El & tele 

 
 Kraft Belysning Tele Elvärme    

7. Transport Hissar  

Rulltrapp

or 

 

     

8. Styr och 

övervakning 
        

9. Utrustning 

S

A

M

M

A

N 

S

A

T

T

A 

 

D

E

L

A

R 

Köks- 

utrustning 

Storköks- 

utrustning 

Sop- 

utrustning

Tvätt- 

utrustning
    

Ö

V

R

I

G

A

 

D

E

L

A

R

 

De två första siffernivåernas innebörd i koderna redovisas i ovanstående tabell. 
Tredje och fjärde siffernivån i koden är en ytterligare indelning av byggdelar. Femte 
siffernivån, åtgärdskoden, avser en åtgärd, t.ex. byte av 3 mm linoleumgolv. Denna kod 
är beskriven med tidsåtgång, priser, intervall och aktiviteter.  
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3.7.3 Inmatning av inventeringsdata 
1. Genom fastighetsbasens olika 
nivåer väljer man att öppna 
aktuellt rum (se kommande 
rubrik Struktur).  
2. Om rum ej är inlagt skapar 
man nytt rum genom lista och 
namnger detta med nummer, 
namn och typ.  
3. Nettoarea, omkrets, 
rumshöjd, städyta och väggareor 
förs sedan in under fliken 
mängd/text. Det gäller dock att 
vara noggrann vid införande av 
uppgifterna för att undvika att 
icke relevanta uppgifter 
protokollförs. Finns även 
utrymme för andra uppgifter 
såsom arbetsplatser, bruttoarea 
etc. men detta är beroende på 
objekt och inventeringsnivå.  
4. Vid mer detaljerade 
noteringar används flik för detta 
men vid utdrag av exempelvis 
underhållsplan för byggnad 
tydliggörs inte dessa.  
5. Kortare noteringar kan därför 
göras i fält för noteringar under 
fliken PU, planerat underhåll. 
Här matar man in vilka åtgärder som planerats genom den femsiffriga koden. 
Åtgärdstext visas därmed automatiskt vilket samtidigt bekräftar att rätt kod valts. Vid 
felinmatning säger systemet ifrån och ny kod får skrivas in. Genom att man under fliken 
mängd/text matat in uppgifter om rumsytorna kommer automatiskt mängd att anges. 
Om exempelvis tak består av flera typer av ytskikt väljer man egen mängdtyp. Även 
årtal för nästa åtgärd fylls i samt intervall ändras om förslag som ges inte överensstämmer 
med den gjorda bedömningen. Under denna flik finns även som beskrevs ovan fält för 
kortare noteringar vilka tydliggörs i fler rapporter som plockas ut. Noteringar som är 
gjorda under specifik flik syns inte vid utdrag av rapporter. 

1

2

3

4

5

Figur 3.1 Exempel fastighetsbas 
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3.7.4 Dokument 
Olika typer av dokument kan kopplas direkt till specifika objekt som finns inlagt i 
systemet Summarum. Dokumenttyper kan t.ex. vara olika handlingar, ritningar, 
fotografier etc. För att också få en överblick om dokumenten är aktuella kan även status 
anges, t.ex. ej startad, pågår, slutfört etc. Genom att koppla dokument direkt till aktuellt 
byggnadsobjekt kan man snabbare och enklare plocka fram uppgifter om byggnaden. I 
fastighetsbasen där byggnaderna är samlade kan man även koppla dokument ner till 
rumsnivå. 

3.83.83.83.8    StrukturerStrukturerStrukturerStrukturer    
Fastighetsbasen är strukturerad genom ett antal olika nivåer. Genom att huvuddelen av 
fastighetsbasen innehåller uppgifter om fastighetsbeståndet är upplägget strukturerat 
enligt nedanstående printscreen. De olika nivåerna kan kopplas till varandra på olika 
sätt, nivåer kan utelämnas och namn kan ändras. Varje nivå motsvarar en 
registreringsbild i fastighetsbasen där ett exempel på nivå är rum, vilket är kopplat till 
byggnad och planerat underhåll. I figuren nedan finns olika nivåer tydliggjorda. Här 
hittar man företag vilket är ett överordnat begrepp till förvaltningsenhet, byggnad o.s.v. 
Förvaltningsenhet kan vara en byggnad, eller samling byggnader som bildar en egen 
redovisningsenhet. Nivån är mycket viktig och utgör, om den görs på rätt sätt, de 
grundläggande byggklossarna för framtida möjligheter till sökning, sortering och urval i 
samband med registreringar och rapportuttag. Byggnad (i figur 1101<>Förvaltningshus) 
avser hel eller del av byggnadskropp. Våningsplan (01<>Förvaltningsbyggnad) utgör en 
nivå i strukturen. Rum (1001<>Trappa, etc.) utgör även denna en nivå.  

Figur 3.2 Exempel på strukturnivå med åtgärder  
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3.93.93.93.9    RapporterRapporterRapporterRapporter    
Vid val av rapporter för planerat underhåll finns ett antal redan färdigformulerade typer 
att välja mellan. Ett antal fasta rapporter finns som exempelvis är: besiktningsrapport 
innehållande alla registrerade åtgärder, underhållsplaner vilka kan tas ut med olika 
layoutvarianter o.s.v. En annan typ är åtgärdsplaner vilket är rapporter avsedda att 
användas som upphandlingsunderlag eller för egen planering. Andra varianter kan också 
vara mängdförteckning, utfört underhåll etc. 

Rapporterna i exemplen är tagna utifrån det planerade underhållet för en 
skolbyggnad (endast en del av rapporterna synliggörs). Figur 3.3 är en komplett 
besiktningsrapport där man får uppgifter om åtgärder av hela byggnaden rum för rum. 
Rapporten beskriver de olika rumsnummer och namn med uppgifter om bl.a. material, 
mängd, tid till nästa åtgärd, intervall, kostnad i kronor, rumsstorlek etc. Figur 3.4 är en 
typ av underhållsplan med kostnadsuppgifter i tkr/årsperioder. Man kan vid 
utformningen av rapporten göra olika val, t.ex. period d.v.s. startår, antal år. Även 
gruppering av åtgärderna kan göras. Man kan även välja sammandrag av hela 
byggnaden, huvudgrupp (uppdelat i exempelvis utvändigt, invändigt, utrustning etc.), 
byggdel (golv, vägg, tak, kök etc.). Genom mängdförteckning av byggnad, Figur 3.5, 
får man uppgifter om total mängd av olika material. Exemplet i figuren talar om hur 
stor mängd av respektive material, exempelvis total målningsyta av betonggolv och 
färgtyp, olika typer av plastgolv med mängd etc. som åtgärdsplanerats.  
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Figur 3.3 Exempel på besiktningsrapport 

Figur 3.4 Exempel på Underhållsplan

Figur 3.5 Exempel på
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4444    INTERVJUERINTERVJUERINTERVJUERINTERVJUER    

4.14.14.14.1    TelefonintervjuerTelefonintervjuerTelefonintervjuerTelefonintervjuer    
Vi har valt att göra till antalet fem stycken telefonintervjuer med andra kommuner som 
använder sig av datasystem för planerat underhåll. Valet av intervjuer har vi dels gjort 
genom att se till andra användare av Repab/Summarum samt genom Mathias Sandlund, 
FAAB som efter förfrågan givit oss en referenslista på Kommuner vilka har hunnit olika 
långt med införandet av underhållssystem. Haparanda Kommun har dock ett annat 
system, nämligen Pling medan de andra, Gällivare, Umeå, Boden och Skellefteå 
använder sig av Repab.  
 Frågeställningarna har kretsat kring fem huvudområden. Dessa har varit allmänna om 
kommunen, underhållssystemet, förväntningar med systemet, fördelar och nackdelar vid 
användning samt framtiden. Efter att vi sammanställt frågorna kontaktade vi respektive 
kommun och bestämde tidpunkt för intervjuerna. I samband med den första 
telefonkontakten skickade vi ett dokument via e-mail med frågeställningarna vilket 
gjorde att de bättre kunde förbereda sig och en smidig telefonintervju kunde äga rum.   

4.24.24.24.2    Sammanfattning av telefonintervjuerSammanfattning av telefonintervjuerSammanfattning av telefonintervjuerSammanfattning av telefonintervjuer    

4.2.1 Allmänt om kommunerna 
Kommunerna som intervjuades har ett invånarantal mellan 10 500 och 105 000 
invånare. Dessa förfogar över bruttoareor (BTA) mellan 110 000- 890 000 m2 fördelat 
på olika objekt, dock mest skol- och förvaltningsbyggnader. Skicket på fastigheterna 
anses av alla som deltagit i intervjuerna vara överlag bra, med vissa undantagsfall. 
Nuvarande anslag för underhållskostnader hos kommunerna ligger på mellan 5 och 25 
miljoner kronor, 27- 67kr/m2, vilket överlag anses vara för lite. ”Med för låga anslag 
skjuts kostnaderna framåt och berget växer” (Marie Wiklund, Umeå Kommun). 
Avvikande från dessa siffror är Haparanda Kommun som inte använder planerat 
underhåll på samma sätt som de andra intervjuade kommunerna. De redovisade en 
kostnad på drygt 200kr/m2, troligen innehåller den summan både drift och 
underhållskostnader (Man kunde inte ge något klart besked vad som ingick i denna 
siffra).  
 Tidigare fastighetsunderhåll har fungerat olika mellan kommunerna, från förvaltare 
som gjorde direkta urval utifrån erfarenhet och kunskap till ett tidigt införande av 
underhållssystem med väldigt delade resultat.  
 Varför kommunerna valt ett underhållssystem kan sammanfattas med att de ville få en 
bättre planering av sitt underhåll, ett ”planeringsverktyg”. Det råder dock delade 
meningar kring behovet av ett underhållssystem. Utifrån intervjuerna kan man delvis 
tolka systemen som resurskrävande och tidskrävande vid införandet, men ett väl 
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fungerande komplement när det väl är implementerat och underhålls.  

4.2.2 Gällivare Kommun 
Intervju med Kenneth Apelqvist, Gällivare Kommun.  
    
Underhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; Repab    
Under året 1995 startade man arbetet med att implementera underhållssystemet Repab 
och ersatte därmed underhållssystemet Pling, vilket Kenneth varit väldigt nöjd med. 
Funktionerna som används idag är fastighetsbas, planerat underhåll, dokumentarkiv, 
viewer, mediauppföljning, städplanering, felanmälan och arbetsorder. 
Implementeringstiden var ca: ett år på en halvtidstjänst. Detta p.g.a. att man redan 
tidigare använt sig av underhållssystemet pling och endast köpte överföringen till Repab 
av företaget FAAB i Piteå. BTA på dagens fastigheter ligger på ca: 180 000 m2.  
 Uppdateringarna av underhållet har fungerat dåligt för att man bl.a. varit slarviga med 
att föra in ombyggnationer och följa upp åtgärder som utfallit men ej åtgärdats. Det 
leder till att man snabbt förlorar greppet om systemet och man förlorar värdet av ett 
tillförlitligt system. Idag används driftmodulen (mediauppföljningen) flitigt av totalt en 
halvtidstjänst, medan det inom planerat underhåll fungerar betydligt sämre.   
 
Förväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemet    
Förväntningarna är att spara pengar och få en effektivare hantering av drift och 
underhåll för fastigheterna. När man har matat in informationen i fastighetsbasen slår 
den automatiskt igenom i de andra modulerna vilket underlättar hanteringen. Genom 
att få informationen samlad under ett tak får man bättre överblick över 
fastighetsbeståndet. 
 
Fördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelar    
Gällivare har redan en väl fungerande planering på underhållet och har sett att man 
genom bättre planering också sparar pengar genom att tillförda medel används på ett 
vettigt sätt. En annan fördel är att man genom FAAB har tillgång till bra support. 
Nackdelar med systemet är att rapporteringsfunktionen inte är tillfredsställande. ”Om 
man inte kan få relevant information i egenhändigt komponerade rapporter så faller en 
stor del av nyttan med systemet” (Kenneth Apelqvist, Gällivare Kommun).     

4.2.3 Umeå Kommun 
Intervju med Marie Wiklund, Umeå Kommun.  
    
Underhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; Repab    
1993 infördes system 90 vilket är ett system för planerat underhåll. Detta system 
uppdaterades senare till Repab som fortfarande används. De funktioner Umeå Kommun 
nyttjar i dagsläget är fastighetsbas, planerat underhåll, dokumentarkiv, städ och Viewer. 
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Under ett par års tid utförde FAAB besiktningen av skolor, industrier och daghem om 
ca: 500 000 m2. Även byggnader där behovet av avhjälpande underhåll ansågs vara hög 
inventerades också. Ytskikten ut- och invändigt besiktades och nivån på 
besiktningsförfarandet sattes på rumsnivå där både sammansatta och enskilda koder 
användes. Inmatningen i Repab upptog 75 % tjänst under ett par år. Resurserna som 
idag ser till att systemet upprätthålls är dels en heltidstjänst, fastighetsbas och PLU, samt 
en person som deltid tar hand om arkivet. 
 
Förväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemet    
Genom en effektivare underhållsplanering på sikt tjäna pengar och bibehålla 
fastigheternas värde på ett bättre sätt, även fast anslagen inte är i en fullgod nivå. Att 
samordna underhållsåtgärder på ett bättre sätt och även kunna göra större upphandlingar 
till bättre priser förväntas med detta system. Genom bättre planering kan man planera 
åtgärderna i god tid och på så vis också minska störningen för ordinarie verksamhet. Att 
för den dagliga användaren få ett lätthanterligt verktyg vilket gör att man lättare kan 
sammanställa fakta som underlag vid exempelvis olika utredningar.  
 
Fördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelar    
Erfarenhetsmässigt är det helt klart billigare med planerat underhåll men kommunen har 
de senaste åren varit tvungna att skjuta på det planerade underhållet p.g.a. att pengar 
saknats. I ett kort perspektiv kan detta upplevas billigare men problemen skjuts bara 
framåt i tiden. Användarna blir mer och mer medvetna om vilken informationscentral 
systemet är. Exempel på detta kan vara utredningar om radonhus som är byggda under 
vissa år, handikapp- och städutredningar etc. En annan fördel är att statistiska rapporter 
kan tas ut ur systemet som påvisar behovet av att åtgärder måste vidtas och inte skjutas 
framåt i tiden. Med systemet är detta lätt att klargöra i och med att kostnaderna ökar 
med tiden, exempelvis året som följer får föregående årskostnad.  
Nackdelar är att Repab är ett omodernt system, dosbaserat. Med Summarum ökar 
tillgängligheten för användaren och enligt uppskattningar gjorda på 
fastighetsavdelningen i Umeå skulle man spara ca: 10 h/vecka på en uppdatering. 
Genom uppdateringen får man också större kontroll över användarna.   

4.2.4 Haparanda Kommun 
Intervju med Leif Lind, Haparanda Kommun. 
 
Underhållssystem; PlingUnderhållssystem; PlingUnderhållssystem; PlingUnderhållssystem; Pling    
Inköp av systemet Pling under 1980-talet och tanken med detta var att ta fram 
underhållsplaner för olika objekt. Vid själva implementeringen av systemet tillsattes inga 
resurser förutom Leif själv. P.g.a. att man saknade ekonomiska resurser blev inte 
resultatet ett fungerande underhållssystem och utfallen av underhållsplanerna kunde 
aldrig följas. Eftersom resursbehovet var större fanns inte heller något intresse för att 
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jobba vidare med systemet. ”Man kan lätt hålla koll på hela fastighetsbeståndet och själv 
se var underhållsbehovet är som störst… stora kommuner har nog ett helt annat behov 
av underhållssystem,” (Leif Lind, fastighetsförvaltare Haparanda Kommun).  
 
Förväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemet    
Förväntningarna var att kunna visa kostnaderna och därigenom få pengar till 
underhållet. Att få all information samlad på ett ställe och på så sätt lätt hitta och komma 
åt information man söker. 
 
Fördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelar    
Eftersom det finns mycket information samlad underlättas arbetet med att ta fram t.ex. 
underlag för olika åtgärder. En total översikt finns inte med systemet Pling vilket gör att 
det inte går att jämföra med nyare underhållssystem. Nackdelar kan vara att det krävs 
stora resurser att hålla systemet ajour. Andra svårigheter kan vara att upprätthålla 
systemet, dess intervaller och följa utfallet av intervallen. 

4.2.5 Boden Kommun 
Intervju med Anders Pettersson, Boden Kommun. 
    
Underhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; Repab    
1994-95 gjordes besiktning och bedömning av fastighetsbeståndets ytskikt i kommunen 
och under året 1995 fördes uppgifterna över i Repabs underhållssystem. De funktioner 
som används i dagsläget är hyresmodulen vilket också används flitigast, planerat 
underhåll, mediauppföljning och grunddelen fastighetsbas. Använder inte Repabs 
viewer utan har tittskåpsfunktionen RT-view. Besiktningen utfördes på konsultbasis av 
lokalt företag som dokumenterade uppgifterna på sådant sätt att de lätt kunde överföras 
till Repab.  FAAB utförde sedan överföringen till Repab systemet. Själva inventeringen 
av drygt 200 000 m2 BTA skulle av de lokala konsulterna utföras under en sex månaders 
period. Nivån lades på in- och utvändiga ytskikt samt köksinredningar och synlig 
ventilation. Kontinuerlig uppdatering av hyresmodulen varje dag med tanke på alla 
kontrakt som ska hanteras. En gång per år jobbas det intensivt med underhållsmodulen 
för att plocka fram underlag i budgeten, vilket kan tilläggas inte är det enda underlaget 
för detta ändamål. Uppdatering av underhållsmodulen är i dagsläget inte 
tillfredsställande.  
 
Förväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemet    
Förväntningarna med systemet är att få ett bättre grepp om fastigheternas 
underhållsbehov så att de rätta prioriteringarna kan göras. Att man ur 
kommunalekonomiskt perspektiv verkligen är effektiva och använder pengarna på rätt 
sätt. En annan förväntning är att planeringen blir synkroniserad med verksamheterna. 
Typexempel Bodens Kommun; En skola skulle utifrån underhållsbudgeten byta matta i 



Kap 4 Intervjuer  Utvärdering av Kalix Kommuns system för fastighetsunderhåll 

  Ekervhén & Karlsson 2002 
 32

gymnastikhallen. Detta gjordes under sommarlovet och senare under hösten samma år 
beslutades det på politisk nivå att skolan skulle byggas om i sin helhet. Gympahallen 
gjordes om till klassrum vilket resulterade i att mattan 9 månader senare var utriven. 
Känslan blir utifrån detta att det fodras någonting mer än ett fungerande Repabsystem 
för att det ska fungera. Två olika bedömningar gjordes vilket kunde ha undvikas. 
Systemet ska också vara lätthanterligt för användarna. 
 
Fördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelar    
Genom planerat underhåll kommer det akuta underhållet att minska. Anslagen får inte 
vara för låga, ”Är kommunen i väldigt akut nöd kan man tänka sig att man går ner på 
underhållsramen, men det måste vara en nödlösning som inte fungerar i längden” 
(Andres Pettersson, Boden Kommun). För att systemet ska fungera bra fodras någon 
form av policy som säger hur underhållet ska utföras, på vilken nivå man skall ligga 
m.m. Den som utför arbetet ska se till att systemet uppdateras.   

4.2.6 Skellefteå Kommun 
Intervju med Kent Nygren, Skellefteå Kommun. 
 
Underhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; RepabUnderhållssystem; Repab    
1997 köptes systemet Repab in och inventeringsarbetet påbörjades i samband med 
detta. De funktioner som används är planerat underhåll, dokumentarkiv, hyra, städ och 
energimodulen, där de sistnämnda inte används i lika stor utsträckning som de övriga. I 
initialskedet har två personer på heltid jobbat med både besiktning och införande av 
data i systemet. Arbetet utfördes under en tvåårsperiod. Är dock inte klart på långa 
vägar men de skolor, daghem etc. som är inlagda i systemet underhålls och uppdateras. 
Nivån på besiktningarna har legat på in- och utvändiga ytskikt. Idag finns en 
heltidstjänst i form av två halvtidare på systemet som mestadels håller på med 
dokumentarkivet. I dagsläget utförs ingen inventering men förhoppningarna är att det 
ska komma igång inom en snar framtid.   
 
Förväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemetFörväntningar med systemet    
Förväntningarna är att få ett så bra grepp om fastigheterna som möjligt. Att veta hur det 
ser ut och kunna göra en långsiktig planering. Att på ett bättre sätt kunna påvisa 
behoven åt politikerna med konkret fakta genom systemet. Har i nuläget resulterat i att 
anslagen för underhållet ökat med 20-25 % sedan systemet implementerades. Genom 
systemet är förhoppningen också att med stöd av uppgifterna kunna fatta rätt beslut och 
använda pengarna där det mest behövs. ”Med 450 000 m2 är det nödvändigt med 
ADB-system, kan vara svårt att ha det i pärmar” (Kent Nygren, Skellefteå Kommun). 
Att få all information samlad och tillgänglig är för de dagliga användarna är ett stort 
hjälpmedel.  
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Fördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelarFördelar och nackdelar    
Genom systemet skapa en lättillgänglighet för information. Att verkligen kunna visa 
behovet av underhåll. Nackdelar kan vara att få en hel organisation att fungera. Initialt 
har det i Skellefteå Kommun varit sämre med detta genom att personal försvinner och 
nya resursbehovet inte förnyas. ”Tar tid innan allt är dokumenterat i systemet och innan 
man fått alla operatörer att använda och känna på systemet” (Kent Nygren). 

4.2.7 Framtida utveckling av underhållssystem i Kommunerna  
En ökad användning av systemet sker kontinuerligt och utvecklingen går ständigt 
framåt. I ett väl utvecklat system sparas tid i den dagliga hanteringen av information. En 
annan stor fördel är att man genom ett väl fungerande underhållssystem kan visa 
framtida kostnader och kommer att kunna planera genomförandet av åtgärder i tid och 
även minska störningar i de befintliga verksamheterna. Att systemet gör än mer nytta 
vid kärvare tider genom att man bättre kan styra var resurserna ska placeras. Genom att 
visualisera systemet och koppla ihop systemet med t.ex. kartor och lägga ut vissa bitar 
på intranät göra information mer tillgänglig för exempelvis kommunalanställda och även 
bitvis för allmänheten.  
 En av de fastighetsingenjörer som intervjuades såg inget behov av system för 
långtidsplanerat underhåll utan ansåg att det bara är något som kostar pengar.  

4.2.8 Förändring av fastighetsbeståndets värde till följd av planerat underhåll 
När all fakta är samlad har man en bra överblick på fastighetsbeståndet och genom detta 
kan rätt beslut fattas och pengar kan sparas. Genom planerat underhåll försöker man 
främst vidmakthålla fastigheternas värde bl.a. genom att åtgärderna hamnar på rätt ställen 
och att resurserna läggs på sådant som förhindrar att nödiga skador uppkommer på 
byggnaderna, t.ex. takläckage som kan leda till vattenskada etc. A och O är att systemet 
hålls ajour för att det ska vara tillförlitlig så att aktuell information kan plockas ut.  

4.34.34.34.3    IntervjuerIntervjuerIntervjuerIntervjuer    

4.3.1 Allmänt om intervjuerna 
Vi har gjort tre stycken intervjuer för att få fördjupade kunskaper inom tre delområden 
som har en central roll i vårt examensarbete.  
1. Fastighetsavdelningens chef i Kalix - Lennart Öhberg 

Syfte med intervjun  Fördjupad kunskap om fastighetsunderhållet (tidigare 
  arbetssätt, behov av förändring, förväntningar på systemet etc.) 

2. Återförsäljaren av Summarum/Repab systemen - Mathias Sandlund på 
Fastighetsadministration AB 
Syfte med intervjun Fördjupade kunskaper om programmet och den framtida 
  utvecklingen (prestanda, finesser, resursbehov, utveckling etc.) 
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3. En person med erfarenheter av kommunalt fastighetsunderhåll och professionell 
fastighetsförvaltning - Anders Dahlstål (Vattenfall Service Luleå) 
Syfte med intervjun Få ett referensobjekt med stor erfarenhet av branschen (erfar
  -enheter av bl.a. planerat underhåll, andra ADB-system, un-
  derhållsstrategier). 

Intervjuerna genomfördes genom att vi efter telefonkontakt bestämde en tid när vi 
kunde träffas. Frågeställningarna i varje intervju var specifikt utformade och vi kommer 
endast att redovisa ett sammandrag av intervjuerna.  

4.44.44.44.4    Lennart Öhberg Lennart Öhberg Lennart Öhberg Lennart Öhberg ---- Kalix Kommun Kalix Kommun Kalix Kommun Kalix Kommun    

4.4.1 Allmänt om intervjun 
Intervjun innehöll tolv stycken frågor som var fördelade under fyra stycken större 
områden (Tidigare fastighetsunderhåll, Förändringsbehovet, Varför Summarum och 
Förväntat resultat). Eftersom vi endast är intresserad av få fram underlags material och 
förslag redovisas endast ett sammandrag baserat på de fyra huvudområdena. 

4.4.2 Sammandrag 
Tidigare fastighetsunderhållTidigare fastighetsunderhållTidigare fastighetsunderhållTidigare fastighetsunderhåll    
Eftersom att fastighetsunderhållet låg under verksamheten fick underhållet låg prioritet, 
kärnverksamheten kom i första hand. Det fanns ingen klar strategi eller underhållsplan 
för fördelningen av medel. Man försökte titta efter vilka enheter som var mest drabbade 
och fördelade pengar direkt ut till de mest behövande citat "ur hand i mun".  
Ingen uppföljning av utförda åtgärder gjordes utan det var enbart skicket som avgjorde 
när åtgärder skulle sättas in. Eftersom att underhållet till största del bestod av akuta 
åtgärder så gjorde man bara det som behövdes för att upprätthålla byggnadernas 
funktion. Någon framförhållning i egentlig mening existerade inte och i vissa fall togs 
underhålls pengar till andra projekt som behövde medel. Eftersom man har skjutit 
problemen framför sig så finns idag generellt sett ett stort behov av underhållsåtgärder. I 
dagsläget läggs 11 kr/m2 ner på underhåll vilket är alldeles för lågt. En realistisk siffra för 
att kunna arbeta av underhållsbehovet är ca 65 kr/m2.  
FörändringsbehovetFörändringsbehovetFörändringsbehovetFörändringsbehovet    
Det behövdes en rationellare hantering av underhållet exempelvis en utarbetad strategi 
och underhållsplaner som underlättar övergången från akut till planerat underhåll m.m. 
Genom att fastighetsunderhållet lyftes ut från verksamheterna och lades på 
fastighetsavdelningen behövdes ett system där all fakta kunde samlas ihop. Ett datoriserat 
underhållssystem är en förutsättning för att kunna gå från akut till planerat underhåll. 
Kommunen behövde ett system som var lätt att använda, överskådlig, lätt att anpassa till 
det egna beståndet, som synliggör kommande åtgärder och kostnaderna för dem samt 
möjliggör långsiktig planering av fastighetsunderhåll. En annan orsak är givetvis att 
systemet i framtiden skall leda till minskade kostnader, säkrare underlag för 
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underhållsbeslut och stödja erfarenhetsåterföring/uppföljning av gjorda åtgärder.  
Varför SummarumVarför SummarumVarför SummarumVarför Summarum    
Kommunen ville ha ett helintegrerat system som gick att bygga ut efter egna behov.  
Att det blev just Summarum berodde på att kommunen hade en gammal vilande licens 
på Repab. Den hade köpts in 1993 men har legat oanvänd sedan dess. Det enda som 
behövdes var en uppgradering till Summarum (gjordes under sommaren 2001, systemet 
började användas hösten 2001). I dagsläget jobbar man med att lägga in all data i 
systemet (ritningar korrekta areor ytskikt m.m.) För att säkerställa att all data som matas 
in i systemet är relevant och aktuell görs nu omfattande uppmätningar/besiktningar av 
fastigheterna. I dagsläget jobbar två personer med inscanning av ritningar och 
besiktning/uppmätning, men efter avslutad inventering kommer endast en person ha 
ansvaret för basen och underhållssystemet.  
Förväntat resultat Förväntat resultat Förväntat resultat Förväntat resultat     
Att vi får kontroll över fastighetsbeståndet och ser vilka underhållsåtgärder som ger den 
bästa effekten. Att lättare kunna serva kunder och beslutfattare med opartiska 
beslutsunderlag, relevanta rapporter m.m. Driva fastighetsunderhållet på ett resurssnålt 
sätt och med hjälp av långsiktiga strategier bibehålla eller höja statusen på våra 
fastigheter. Genom att allt finns samlat på samma plats underlättas informationssökandet. 
Eftersom att allt finns samlat på ett ställe minimeras risken för att icke relevanta 
uppgifter används. Alla vet var informationen finns att hämta och en ansvarig person ser 
till att den är relevant. Genom att man kan ställa in vad olika användare kan göra i 
systemet så får man en bra kontroll på att ingen obehörig person ändrar i systemet.    

4.54.54.54.5    Mathias Sandlund FAAB (återförsäljare Summarum)Mathias Sandlund FAAB (återförsäljare Summarum)Mathias Sandlund FAAB (återförsäljare Summarum)Mathias Sandlund FAAB (återförsäljare Summarum)    

4.5.1 Allmänt om intervjun 
Intervjun innehöll 21 stycken frågor varav fråga 1-7 och 11 -12 innehöll frågor 
angående finesser och program specifika saker som redovisats i kapitlet 3. Fråga 8-10 
och frågorna 13-21 är så specifika att de redovisas i sin helhet med både frågeställning 
och svar.    

4.5.2 Utvalda frågor  
8.8.8.8.    Fördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synvinkel?Fördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synvinkel?Fördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synvinkel?Fördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synvinkel?    
Kunde inte direkt svara på frågan men tog upp försäljningsargumenten och de allmänna 
fördelarna med ett affärssystem. 
Kalix Kommun unikt fall. Köpte systemet Repab tidigt (1993), systembyte sommaren 
2001 till Summarum.  Cirka kostnaderna för systemet Kalix Kommun använder är runt 
150 000 kr men eftersom man utförde ett systembyte från tidigare Repab landar 
kostnaderna kring 50 – 60 000 kr. Påbörjade införande av data under hösten 2001. 
Argument – helintegrerat affärssystem för ekonomi och förvaltning.  
    



Kap 4 Intervjuer  Utvärdering av Kalix Kommuns system för fastighetsunderhåll 

  Ekervhén & Karlsson 2002 
 36

9.9.9.9.    Resursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det användbart? Resursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det användbart? Resursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det användbart? Resursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det användbart?     
Exempel Umeå Kommun; På konsultuppdrag inventerade och besiktade FAAB 500 
000 m2. Detta sysselsatte tre man (två besiktningar, en inmatning av data) under två 
år. I många fall användes sammansatta koder (tre nivåer; golv, vägg, tak.) där vissa 
rum specificerades.  

10.10.10.10.    Hur mycket krävs för att underhålla och följa upp systHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systemet rent resursmäemet rent resursmäemet rent resursmäemet rent resursmässsssigt?sigt?sigt?sigt?    
Exempel Umeå Kommun; 1 person upprätthåller och underhåller fastighetsbasens 
innehåll. 1 projektanställd person som ändrar och upprätthåller CAD-ritningarna. 
(Umeå har överfört alla inscannade ritningarna till CAD).  

13.13.13.13.    FöretagsvisionFöretagsvisionFöretagsvisionFöretagsvisioner? Repab! er? Repab! er? Repab! er? Repab! (se svaren på de fyra följd frågorna)    
14.14.14.14.    Användning av handdator?Användning av handdator?Användning av handdator?Användning av handdator?    
Mobilitet efterfrågas. Vid besiktningar har handdator provats av och till. Har ej fått 
fram funktionell lösning i dagsläget. Svårigheterna ligger i att tanka över 
informationen till Pc:n.  
15.15.15.15.    Hur ser framtiden ut?Hur ser framtiden ut?Hur ser framtiden ut?Hur ser framtiden ut?    
Repab har funnits sedan 1967 och har sedan dess sysslat med fastighetsförvaltning. 
Idén med ett helintegrerat affärssystem har utvecklats utifrån tidigare versioner av 
Repabs förvaltningssystem. Satsningen på Summarum är lite av att vinna eller 
försvinna. Framtiden ser i dagsläget ljus ut mycket p.g.a. att försäljningen av systemet 
går bra. (Ny storkund Riksbyggen).  
16.16.16.16.    Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?    
Eftersom Summarum är ett helintegrerat system måste Repab ständigt utveckla sina 
produkter inom alla områden. I dagsläget ligger de i fronten men det finns en uppsjö 
med konkurrenter som har delar som kan vara bättre men de har inte lika bra 
helhetslösning. Utvecklingen går så snabbt att versionsuppdateringar görs upptill tre - 
fyra gånger varje år.  
17.17.17.17.    Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?    
Det har i första hand varit små-, (100 lägenheter) till medelstora företag. I dagsläget 
med Riksbyggen som ny kund har målgruppen förändrats till att också innefatta stora 
företag. 

18.18.18.18.    VilkVilkVilkVilka moduler är det som säljs mest? a moduler är det som säljs mest? a moduler är det som säljs mest? a moduler är det som säljs mest?     
Allmänna funktioner (basen) tillsammans med olika tillval där de vanligaste är 
hyresmodul, planerat underhåll, felanmälan.  

19.19.19.19.    De störta problemen med programmet enligt din mening?De störta problemen med programmet enligt din mening?De störta problemen med programmet enligt din mening?De störta problemen med programmet enligt din mening?    
Prestanda, systemet är ganska krävande vad gäller hårdvara, minne, nätverk o.s.v.  
För och nackdelar; Repab upptäcker buggar i systemet som Microsoft själva måste 
fixa. Fördelen med det är att det inte kostar något för Repab att få dessa åtgärdade. 
Nya buggar i Summarums system upptäcks dagligen av användarna, och kundernas 
felrapporteringar och feedback om systemets brister påskyndar utvecklingsarbetet.  
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20.20.20.20.    Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?    
Basen (allmänna funktioner). Sedan är det beroende på kunden vilket behov de vill 
ha uppfyllt. Priset på programmet varierar beroende på valet av funktioner, se 
exempel fråga åtta. Kostnaderna beror också mycket på hur många användare som 
ska ingå. Årlig kostnad för serviceavtalet ligger på ca: 15-20 000. Utökade tjänster 
som service på plats och konsultation kan mot extra betalning också utnyttjas. 

21.21.21.21.    Företaget Fastighetsadministration AB, FAAB.Företaget Fastighetsadministration AB, FAAB.Företaget Fastighetsadministration AB, FAAB.Företaget Fastighetsadministration AB, FAAB.    
Fastighetsadministration AB är ett personalägt konsultföretag i Piteå som har verkat 
sedan 1991 med tre stycken anställda. Enda återförsäljaren av Summarum i Norr- 
och Västerbotten. FAAB säljer också konsulttjänster, datorer, från minsta kabel till 
kompletta nätverkslösningar.  
Mathias jobbar främst med affärssystem (summarum), konsulttjänster och 
dokumenthantering. 

4.64.64.64.6    Anders Dahlstål, VattenfallAnders Dahlstål, VattenfallAnders Dahlstål, VattenfallAnders Dahlstål, Vattenfall    

4.6.1 Allmänt om intervjun 
Intervju med Anders Dahlstål, utbildad civilingenjör. Han har jobbat med bl.a. 
tekniskförvaltning i Hammarö och Kristinehamn och var delaktig i bildningen av Ecuro 
ett entreprenadföretag inom fastighetsförvaltningsbranschen, som i dagsläget ägs av 
Bravida. Anders är idag anställd inom tjänstesektorn (Vattenfall service). De är ett helt 
konkurrensutsatt bolag med många olika avdelningar, bl.a. en som jobbar med 
professionell fastighetsförvaltning. Anders arbetar med Fastighetsförvaltning (drift och 
underhåll) och är chef över avdelning Nord med säte i Luleå. De har både interna och 
externa kunder och fungerar som vilket entreprenadföretag som helst. Bland de externa 
kunderna kan nämnas Ferruform i Luleå där de sköter drift och underhåll för alla deras 
fastigheter. Intervjun innehöll sju stycken frågor, dels av personlig karaktär, men också 
frågor rörande tidigare erfarenheter, materialval, ABD- system och framtida utveckling. 
Här följer ett sammandrag utifrån fem av dessa frågeställningar med svar.   

4.6.2 Utvalda frågor   
Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?    
Har jobbat som Teknisk chef i både Hammarö och Kristinehamn. Åtgärder som man 
bör tänka på vid införande av ett professionellt underhåll. 
• Lyfta ut fastighetsunderhållet ur fastigheternas kärnverksamhet. 
• Splittra upp verksamheten och konkurrens utsätt den. 
• Inventera statusen och skaffa fram aktuella underlag/ritningar 
• Skaffa ett databassystem som är anpassat till de egna behovet. 
• Klargör vilka strategier som styr det planerade underhållet. 

Att starta upp ett datoriserat system och att hålla systemet ajour kräver stora resurser. 
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Erfarenheter av Planerat underhåll Erfarenheter av Planerat underhåll Erfarenheter av Planerat underhåll Erfarenheter av Planerat underhåll     
Alltid dyrare med akut eller avhjälpande underhåll. Enligt utredningar och egna 
erfarenheter är akut underhåll ca 3ggr dyrare för Industri fastigheter. Och ca 1,5- 2ggr 
dyrare för kommunala fastigheterna. Det som gör att underhållet för 
industrifastigheterna är dyrare är främst att produktionen störs mer vid akuta åtgärder. 
Vid en övergång från akut till planerat underhåll är det viktigt att: 

• Följa upp statistik och sammanställ tidigare åtgärder. (skapa ett underlag). 
• Kartlägga nuläget (hur ser det ut idag, skick och status). 
• Formulera ett börläge, dit man vill nå (olika för olika fastigheter). 
• Ta fram strategier och jobba strukturerat för att nå börläget.  
• Vara medveten om att det kräver investeringar att lägga om underhållet. 

 
Konkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhåll    
Lägre kostnader och mindre störningar av verksamheten. Man kan planera bättre för att 
minska besvären för hyresgästerna. Studera även LCC för att redan från början välja rätt 
material. Genom underhållplanen kan man också påvisa kommande kostnader. Genom 
att man har en överblick så kan man samordna vissa åtgärder (spara pengar). 

 
Miljövänliga och återvinningsbara material?Miljövänliga och återvinningsbara material?Miljövänliga och återvinningsbara material?Miljövänliga och återvinningsbara material?    
I ett samhälls perspektiv är det bra med miljövänliga material och att man skall kunna 
återvinna materialen i framtiden. Men som fastighetsförvaltare måste man välja det 
material som man får bästa utbytet av (hållbarhet, skötseln, emissioner m.m.). Givetvis 
väljer även vi de miljövänliga materialen om de i övrigt är likvärdiga. Man skall dock 
inte övervärdera de miljövänliga alternativen på exempelvis bekostnad av 
rengöringsegenskaper. 
 
Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska 
underhunderhunderhunderhållkostnaderna?ållkostnaderna?ållkostnaderna?ållkostnaderna?    
Ja, om man t.ex. tar skolan som exempel bör en LCC utföras –detta ger lägre 
kostnader. Genom att med hjälp av LCC- analyser sammanställa kalkyler över en längre 
tidsperioder kan man lätt visa att man får lägre kostnader. 
 
ADBADBADBADB----system (erfaresystem (erfaresystem (erfaresystem (erfarenheter, åsikter)?nheter, åsikter)?nheter, åsikter)?nheter, åsikter)?    
Utan ett ADB-system kan man ej utföra ett professionellt fastighetsunderhåll. Genom 
att samla all information på ett ställe får man en bättre överblick av fastigheternas 
status/skick. Man kan använda informationen på ett systematiskt sätt och utarbetade 
strategier som effektiviserar underhållet. 
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Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?    
De professionella fastighetsförvaltarna får mer arbete. Allt fler fastighetsägare upptäcker 
fördelarna med att överlåta underhållet till en entreprenör. Genom att entreprenören 
hela tiden måste utveckla sina produkter så överförs kunskapen från de olika objekten 
till nya kunder. De samlade erfarenheterna utvecklar och förbättrar hela tiden 
entreprenörens tjänster gentemot kunden. 
En metod som blir mer och mer framträdande för drift och underhållsplanering inom 
industrin är Reliability Centered Maintenance. 
RCM - (funktionssäkerhetsbaserat underhåll) Ett riskhanteringssystem – som syftar till 
att kartlägga status, nuläge och börläge genom olika riskanalyser.  
Man delar upp verksamheten och tittar på olika funktioner, fel som kan uppstå, vilka 
konsekvenser det får för flödet, gör en riskbedömning och planerar åtgärdsaktiviteter. 
Detta blir en form av tillståndsbaserat förebyggande underhåll och för att det skall 
fungera väl skall underhållsstrategin/filosofin vara väl definierad. 
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5555    DISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSIONDISKUSSION    

5.15.15.15.1    Övergång från akut till planerat underhållÖvergång från akut till planerat underhållÖvergång från akut till planerat underhållÖvergång från akut till planerat underhåll    
Att planerat underhåll är billigare än akuta åtgärder är väl belagt. Inom litteraturen talar 
man om 3-5 ggr billigare och i intervjun med Anders Dahlstål nämns siffran 2 ggr 
billigare. Kalix Kommun kan alltså tjäna pengar på att lägga om sin 
underhållverksamhet. Av både praktiska och ekonomiska skäl kan inte alla akuta 
åtgärder ersättas av planerat underhåll, en lämplig fördelning är ca 20 % akut och 80 % 
planerade åtgärder (se underavsnitt 2.6.3). 
 Första steget om man vill lägga över sin underhållsverksamhet från akuta till 
planerade åtgärder är att utarbeta en underhållsstrategi som är anpassad till den egna 
verksamheten (se figur 2.4) och utifrån strategival och underhållsmål fastställa statusen 
på det egna fastighetsbeståndet. Av både litteraturen och intervjuerna framgår att det 
slarvas mycket med analysen av den egna verksamheten och fastighetsbeståndet. Vi 
poängterar att allt arbete som läggs ner på att analysera nuläget och formulera ett 
börläge har man igen vid val av system, införande och drift av underhållssystem. 
 Att ett datoriserat underhållssystem löser alla problem är en sanning med 
modifikation. Man skall inte tro att exempelvis organisations-, lednings, eller 
personalproblem löses med ett datoriserat system. Systemet skall ses som ett verktyg att 
effektivisera och utveckla underhållsverksamheten. I intervjuerna har det framkommit 
att vissa kommuner tidigare har klarat sig utmärkt utan ett underhållssystem och en 
hävdar fortfarande att de klarar sig utmärkt utan något administrativ databassystem 
(grundförutsättningen är dock att fastighetsförvaltningen har legat/ligger utanför 
fastigheternas kärnverksamhet). Eftersom kraven på statistiska underlag, ekonomisk 
redovisning och uppföljningsmöjligheter ökar hela tiden så förordar vi att man väljer ett 
datoriserat system anpassat till den egna verksamheten. Hur komplext system man väljer 
beror på vad det skall användas till. Det finns tre enkla grundkrav som måste uppfyllas.  

• Enkel hantering - både uppdatering och datauttag 
• Ändamålsenlighet - utdata skall kunna utnyttjas direkt i verksamheten 
• Mångsidighet - skall inkludera såväl ekonomi som teknik (både drift och 

underhåll)  
Vid införandet av utvalt system är det viktigt att jobba strukturerat och långsiktigt. 
Fokuseringen under implementeringen ligger på att få igång systemet. Det första man 
skall göra är att samla all fakta om fastigheterna på ett ställe, skapa en fastighetsbas. Vad 
som skall ingå i basen och hur man t.ex. löser besiktnings/inventerings biten är upp till 
förvaltaren (egen regi eller köpta konsulttjänster). Utifrån vald strategi och analysen av 
verksamheten bestäms ambitionsnivån genom att besvara olika frågeställningar 
exempelvis: 

• Vilken information vill man ha ut från systemet - behovet och användningen 
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• Hur bör man gå tillväga - utarbeta genomförandeplaner (underlag för 
inventerings och besiktningsförfarande) 

• Nivån på detaljnoggrannheten - nivå kontra tillförda resurser 
• Utvecklingsmöjligheterna- hur bygger vi vidare på systemet 

När all information är på plats i fastighetsbasen övergår arbetet till att utveckla rutiner 
för hur materialet skall användas på bästa sätt, hur man hanterar ny information och 
genomför föreslagna åtgärder. Nu får förvaltaren stor nytta av det arbete man lagt ner på 
att utveckla underhållspolicy och underhållsstrategier. Ett grundligt analysarbete av den 
egna verksamheten underlättar upprättande av underhållsplaner för olika fastigheter. 
 Enligt våra intervjuer är det egentligen bara en kommun som har orkat igenom 
implementeringsfasen och fortsatt utvecklingen av underhållssidan. De flesta använder 
systemet utan att sköta uppdateringar eller följa upp utförda/föreslagna åtgärder, vilket 
snabbt leder till att man har ett inaktuellt informationssystem. Det är av yttersta vikt att 
man vid införande av ett informationssystem har klart för sig att systemet kommer att 
kräva kontinuerligt tillförda resurser. För att uppdatering/uppföljningen skall fungera är 
främst två saker viktiga att kartlägga:  

• Vem har ansvaret för att exempelvis fastighetsbasen hålls ajour, sköter 
uppdateringarna (både av informationen och av programvara). 

• Hur säkerställer man att den ansvarige får information om utförda åtgärder, 
ombyggnationer o.s.v. (återrapportering/uppföljningen) 

Underhållsplanerna skall inte användas slaviskt utan kontinuerligt utvecklas och förnyas. 
Förvaltarna måste hela tiden hålla koll på verksamhetsplanering, omvärldsfaktorer och 
förvaltningsplaner för att kunna göra omprioriteringar och ändra strategier. Eftersom det 
rör sig om en långsiktig planering med långa cykler (ibland uppemot 30 år) tar det lång 
tid innan man ser effekter på själva fastighetsbeståndets skick. De omedelbara fördelar av 
att ha en fungerande underhållssystem är bl.a. att: 

• Det ger en överblicken över hela beståndet 
• Relevanta faktaunderlag kan plockas fram 
• Objektiviteten ökar om alla långsiktiga planer är synliga. 
• Genom samordning kan större entreprenader upphandlas 

Hyresgäster och andra berörda får en ungefärlig bild av när underhållsåtgärderna infaller.  
Om underhållssystemet har kostnader kopplade till föreslagna åtgärder ges ytterligare 
fördelar genom att:  

• Man synliggör kommande kostnader 
• Underlag för budgetarbete kan enkelt tas fram 
• Det är enkelt att se effekterna om man skjuter upp underhållsåtgärder 

Citat Marie Wiklund (Umeå Kommun) "Kommunanställda blir mer och mer medvetna 
om vilken informationscentral systemet är; det används t.ex. vid utredningar om 
radonhus (byggda vissa år), städ- och handikapputredningar". Umeå är den kommun 
som kommit längst när det gäller användning av underhållssystemet (de använder den 
Dosbaserade föregångaren till summarum inköpt 1993). Marie ser bara fördelar med 
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systemet och enligt deras erfarenheter så blir systemet effektivare ju kärvare tider det 
blir. Systemet är ledningsverktyget som gör att underhållet kan utvecklas och 
effektiviseras.  

5.25.25.25.2    Summarum och Kalix KommunSummarum och Kalix KommunSummarum och Kalix KommunSummarum och Kalix Kommun    
Summarum (Det helintegrerade Affärssystemet), är det lösningen på Kalix Kommuns 
problem med att gå från akuta till planerade åtgärder? Som vi har gått igenom tidigare 
behövs det något mer än endast ett underhållsystem för att lyckas. Eftersom Kalix 
kommun inte har kommit så långt i användningen av summarum läggs störst del av 
diskussionen på implementeringsstadiet av underhållssystemet. 
I alla intervjuer har följande punkter funnits med under det förväntat resultat vid 
införande av ett datoriserat underhållssystem: 

• Öka överblicksmöjligheterna av fastighetsbeståndet 
• Öka andelen planerat underhåll och samla all fakta på ett ställe (fastighetsbasen) 
• Genom att påvisa kommande underhållskostnader öka förståelsen för behovet av 

förändring  
• Kunna göra rätt prioriteringar - använda underhållsanslagen där de gör bäst nytta 

De tre första punkterna uppfylls direkt av Summarum. Överblicken ökar genom att 
man har hela fastighetsbeståndet upplagt på samma ställe (se figur 3.2) och andelen 
planerat underhåll ökas genom att man inventerar och lägger upp underhållplaner för 
alla fastigheter (själva syftet med modulen planerat underhåll). Fastighetsbasen utgör 
hjärtat i informationsdelen av summarum, utifrån det valda ambitionsläget och vald 
strategi sätts gränsen (se vidare kapitel 6. Slutsatser). Genom att Summarum är 
uppbyggd med prissatta åtgärder så kan rapporter som visar kommande kostnader tas ut 
ur systemet (se figur 3.4). Om man inte utför åtgärder som föreslagits under året 
överförs kostnaderna till kommande år. Punkten om att göra rätt prioriteringar och 
använda anslagen på rätt sätt besvaras i avsnitt 5.1. Systemet är endast ett hjälpverktyg 
som överför underhållspolicys och underhållsstrategier till konkreta åtgärdsförslag. 
 Kommer införandet av Summarum leda till att Kommunen uppfyller sitt 
grundläggande krav att tjäna/spara pengar på att utveckla fastighetsunderhållet? 
Generellt när det gäller underhållssystem är det väldigt svårt att mäta de ekonomiska 
konsekvenserna fullt ut. Men genom att fastighetsunderhållet i dagsläget (11kr/m2 BTA) 
är eftersatt så behövs det betydande anslagsökningar om man vill behålla dagens status på 
fastigheterna. En normal siffra är enligt Kommunförbundets Förvaltningsnyckel 2000 ca 
68kr/m2 BTA. Införandet av systemet kostar pengar, men genom att satsa rejält och 
långsiktigt borde Kalix Kommun kunna få samma positiva utveckling av 
fastighetsunderhållet som Umeå Kommun. De främsta orsakerna till att man 
tjänar/sparar pengar i Umeå är: 

• Genom att samordna underhållsåtgärderna och planera in dem i god tid får man 
större upphandlingar som upphandlas under lågsäsong (ger bättre priser och 
minskar störningar) 
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• All fakta finns samlad på ett ställe - sparar tid i den dagliga hanteringen av 
information 

Utifrån våra erfarenheter av examensarbetet sammanställer vi i slutsatsen en punktlista 
som utifrån Kalix Kommuns perspektiv bör beaktas för att effektivisera/underlätta in 
förandet av underhållssystemet Summarum. 
Genom några enkla kalkyler så beskriver vi kostnaden för implementeringen utifrån 
Kalix Kommuns synvinkel. 
    
KostnadsberäkningKostnadsberäkningKostnadsberäkningKostnadsberäkning    
Utifrån de olika ambitionsnivåer med tillhörande schablonkostnader som J-O. Arremo 
redovisade i underavsnitt 2.7.2 sammanställer vi en enkel kalkyl över 
implementeringskostnaderna för Kalix Kommun. Versionen av Summarum som 
Kommunen använder klassar vi till nivå tre. (utifrån kriterierna i 2.7.2).  
 Inventering +bearbetning material  3-5kr/m2 (vi räknar med 4kr) 
 Uppmätning av ytor vid inventering 1kr/m2  
 Uppgraderingsavgift Repab - Summarum 60000kr 
 En BTA yta på 200000 mEn BTA yta på 200000 mEn BTA yta på 200000 mEn BTA yta på 200000 m2222 ger  ger  ger  ger         5,30kr/m5,30kr/m5,30kr/m5,30kr/m2 2 2 2 eller 1060000kr eller 1060000kr eller 1060000kr eller 1060000kr     
    
Implementeringstid Implementeringstid Implementeringstid Implementeringstid     
Vi inventerade de invändiga ytskikten i en skolbyggnad som omfattar ca 4000 m2 BTA, 
djup och nivå på inventeringen se avsnitt 3.7.1. Eftersom att vi saknar direkt erfarenhet 
av utvändig inventering så har vi efter diskussion med vår handledare Greger Engström 
enats om att anta att det går fyra gånger så fort som en invändig inventering.  Observera 
att resurser för upprättande av ritningsarkivet inte är medtagna i denna kalkyl.  
Inventeringen  32 h  (två personer i två dagar) 
Data behandling 16 h  (tiden halveras eftersom vi bara hade en dator att tillgå)  
Utvändig/inv.  8 h  (4 ggr så fort som invändig inv.) 
Data behandling  4 h  (Samma fördelning halva tiden till databehandling) 
Summa Summa Summa Summa         60 h 60 h 60 h 60 h     
200200200200    000 m000 m000 m000 m2222/4000 m/4000 m/4000 m/4000 m2222*60 h=3000 h ≈ 1,5*60 h=3000 h ≈ 1,5*60 h=3000 h ≈ 1,5*60 h=3000 h ≈ 1,5----2 års implementeringstid (en pe2 års implementeringstid (en pe2 års implementeringstid (en pe2 års implementeringstid (en perrrrson)son)son)son)    
Relevansen i exemplet kan ifrågasättas på flera punkter men det ger ändå en 
fingervisning av omfattningen på inventeringsarbetet. 
 
Om vi lägger en personalkostnad på timmarna får vi en uppfattning av vad 
implementeringen kommer att kosta. Vi har räknat med att en personalkostnad på 230 
kr/h 
230*3000 + 60 000kr (uppgraderingsavgift) = 750 000kr eller 3, 75kr/m230*3000 + 60 000kr (uppgraderingsavgift) = 750 000kr eller 3, 75kr/m230*3000 + 60 000kr (uppgraderingsavgift) = 750 000kr eller 3, 75kr/m230*3000 + 60 000kr (uppgraderingsavgift) = 750 000kr eller 3, 75kr/m2222    
(den årliga service avgiften på ca 20 000kr är ej medtagen i exemplet). 
Varför det skiljer så mycket gentemot schablonkostnaderna i ovanstående exempel kan 
bero på att vi utgick från en inventering av en relativt stor lokal med många rum med 
samma ytskikt, golvmattor etc. Därför är kanske inte tidsåtgången/m2 helt relevant.
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 Den kontinuerliga driften ska klaras av en halvtidstjänst (endast uppföljning och 
uppdatering av fastighetsbasen ej ritningsarkivet). Ovanstående personalkostnad och en 
årligt serviceavtal på 20000 kr/år ger en årskostnad på 220000kr eller 1,10kr /m220000kr eller 1,10kr /m220000kr eller 1,10kr /m220000kr eller 1,10kr /m2222....    
 Att driftkostnaden bara är ca en tredjedel av implementeringskostnaden ger en bild 
av det krävs resurser och långsiktig satsning för att orka igenom implementeringsfasen. 
Eftersom att Kalix Kommun har ambitionen att öka underhållsanslagen från 11kr/m2 till 
ca 65 kr/m2 så är kostnaden för implementeringen och drift försvinnande liten, eller? 



Kap 6 Slutsatser  Utvärdering av Kalix Kommuns system för fastighetsunderhåll 

  Ekervhén & Karlsson 2002 
 45

6666    SLUTSSLUTSSLUTSSLUTSATSERATSERATSERATSER    

Slutsatsen består av konkreta förslag som kan utveckla och effektivisera Kalix Kommuns 
system för fastighetsunderhåll. Förslagen är baserade på erfarenheter som vi fått genom 
vårt examensarbete.  
 Vid införande av ett underhållssystem är det viktigt att göra en noggrann analys av 
den egna verksamheten och det tilltänkta underhållssystemet. I exemplet visas ett förslag 
på en s.k. SWOT- analys (se underavsnitt 2.4.3) skall ses som ett diskussionsunderlag.  

 
Figur 6.1  Exempel på en SWOT- analys 
 
För Kalix Kommun är det i dagsläget nödvändigt med ett system för långtidsplanerat 
underhåll, dels p.g.a. fastigheternas överlag eftersatta underhåll men även för att göra 
rätt urval, d.v.s. att pengarna läggs på rätt ställen. Andra fördelar som bättre översikt av 
fastigheterna och dess behov av åtgärder etc. finns också. För att man på ett effektivare 
sätt ska kunna arbeta med systemet bör man utforma en typ av genomförandeplaner. 
Exempel på vad de ska innehålla kan för Kalix del vara: 

• Indata (vad ska in i systemet)? 
o I nuläget (material, areor m.m.) 
o I framtiden (system m.m.) 

• Hur långt har man kommit med implementeringen? (Dagsläges rapportering?) 
• Ansvarsområden? 

o Informationsflöde (vem och vad)? 
• Inventeringsnivå? (Vilka prioriteringar ska göras utifrån givna resurser?) 

StyrkorStyrkorStyrkorStyrkor    
� Allt arbete med att kartlägga den egna Allt arbete med att kartlägga den egna Allt arbete med att kartlägga den egna Allt arbete med att kartlägga den egna 

organisationen stimulerar kreativitet och organisationen stimulerar kreativitet och organisationen stimulerar kreativitet och organisationen stimulerar kreativitet och 
effektiviseringsarbeteeffektiviseringsarbeteeffektiviseringsarbeteeffektiviseringsarbete    

� Summarum är enkelt attSummarum är enkelt attSummarum är enkelt attSummarum är enkelt att anpassa till egna  anpassa till egna  anpassa till egna  anpassa till egna 
behovbehovbehovbehov    

� Fastighetsbasen har stor utvecklingsFastighetsbasen har stor utvecklingsFastighetsbasen har stor utvecklingsFastighetsbasen har stor utvecklings----
potential och strukturen är överskådligpotential och strukturen är överskådligpotential och strukturen är överskådligpotential och strukturen är överskådlig    

SvagheterSvagheterSvagheterSvagheter    
� Är organisationen redoÄr organisationen redoÄr organisationen redoÄr organisationen redo    
� Summarum ny version gerSummarum ny version gerSummarum ny version gerSummarum ny version ger    

barnsjukdomar barnsjukdomar barnsjukdomar barnsjukdomar     
� Krävande system för datorer och Krävande system för datorer och Krävande system för datorer och Krävande system för datorer och 

nätverknätverknätverknätverk    
� Se upp för trender inom Se upp för trender inom Se upp för trender inom Se upp för trender inom 

fastighetsunderhåll utgå från egna behovfastighetsunderhåll utgå från egna behovfastighetsunderhåll utgå från egna behovfastighetsunderhåll utgå från egna behov  

MöjligheterMöjligheterMöjligheterMöjligheter    
� Genom atGenom atGenom atGenom att kostnaderna är kopplade till t kostnaderna är kopplade till t kostnaderna är kopplade till t kostnaderna är kopplade till 

åtgärdsregistret så synliggörs kommande åtgärdsregistret så synliggörs kommande åtgärdsregistret så synliggörs kommande åtgärdsregistret så synliggörs kommande 
kostnaderkostnaderkostnaderkostnader    

� Helintegrerat system kan byggas ut till att Helintegrerat system kan byggas ut till att Helintegrerat system kan byggas ut till att Helintegrerat system kan byggas ut till att 
omfatta även ekonomi m.m.omfatta även ekonomi m.m.omfatta även ekonomi m.m.omfatta även ekonomi m.m.    

� Stora kunder säkerställer systemets Stora kunder säkerställer systemets Stora kunder säkerställer systemets Stora kunder säkerställer systemets 
fortlevandefortlevandefortlevandefortlevande    

HotHotHotHot    
� Utvecklingen av underhållsystem går Utvecklingen av underhållsystem går Utvecklingen av underhållsystem går Utvecklingen av underhållsystem går 

snabbt överlever summarum snabbt överlever summarum snabbt överlever summarum snabbt överlever summarum     
� Komplexa system är dyra att byta ut ger Komplexa system är dyra att byta ut ger Komplexa system är dyra att byta ut ger Komplexa system är dyra att byta ut ger 

leverantören fördelar leverantören fördelar leverantören fördelar leverantören fördelar     
� Kommunen blir beroende av dem som Kommunen blir beroende av dem som Kommunen blir beroende av dem som Kommunen blir beroende av dem som 

kan systemet (användarna)kan systemet (användarna)kan systemet (användarna)kan systemet (användarna)    
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o Invändigt (redovisa specifika koder eller egna prissättningar)? 
o Utvändigt (måste göras under sommarhalvåret)? 
o Övrigt (mark , system m.m.)? 

• Tidplan för inventering/implementeringen? 
o Mål (färdigställande av fastighetsbasen)? 
o Delmål (uppsatta etappmål)? 

• Dokumentering? 
o Arbetsförfarande? (tydliggöra för bl.a. nya användare) 
o Utförd Inventering (dokumentera egna koder eller prissättningar)?  

• Uppföljningsmöten? 
Genom att införa kontinuerliga möten i en ledningsgrupp som består av representanter 
från berörda parter kan exempel som Sjukhusdörren (underavsnitt 2.7.1) och 
Gympahallen (underavsnitt 4.2.5) undvikas. Mötena kan förslagsvis ske 1-2 ggr per år 
och omfatta en genomgång av verksamhetsplaneringen och underhållsverksamheten, 
tillsammans med en översyn av förändringsbehovet för strategier och underhållsplaner. 
 Vissa användare av underhållssystem som intervjuats har stagnerat redan vid 
inventeringsförfarandet vilket kan vara ett tecken på dålig planering av både 
besiktningsnivå och resurser. De som köpt inventeringen på konsultbasis har fått igång 
systemet men i de flesta fall haft svårigheter att hålla systemet ajour med nya indata. 
Även när systemet nått den nivå där användbarheten blir synlig måste resurser tillsättas 
för att systemet ska hållas uppdaterat och vara tillförlitligt för användaren. Kalix 
Kommun utför inventeringen själva vilket har den stora fördelen att det dels kan bli 
mer naturligt med en fortsatt inventering och utveckling av systemet, samtidigt som 
man utifrån gjorda förändringar/ombyggnationer kan uppdatera relationsritningarna. 
Till följd av inventeringen får man också en mer exakt mängd av respektive material, 
städytor, andra fel och brister m.m. När konsulterna utför en inventering används två 
personer. Detta för att få flyt i besiktningsförfarandet där en sköter det praktiska runt 
själva inventeringen och den andre sköter protokollföringen. 
 Fastighetsbasen i Summarum har en modul för dokumenthantering (se underavsnitt 
3.7.4) på bl.a. byggnads- och rumsnivå. Det som skulle underlätta användandet av 
programmet kan vara att utveckla denna modul med att koppla ritningarna direkt till 
respektive byggnad, samla dokument, fotografier, framtida driftrutiner m.m.  
 De planerade åtgärderna som utförts sammanställs till statistiskt material efter att man 
bokfört åtgärderna. När omfattande underhållsåtgärder utfaller måste man göra en ny 
okulärbesiktning av objektet. Exempel på detta kan vara en plastmatta som 
åtgärdsplanerats. Samtidigt ser man över underhållsbehovet av andra plastmattor i 
byggnaden/byggnaderna för att kunna göra större och mer ekonomiska upphandlingar.  
 Umeå är den kommun som kommit längs med sitt planerade underhåll. För 
användarna i Kalix skulle det vara intressant att ta del av deras erfarenheter angående 
implementering och användning av Repab. Umeå är samtidigt intresserade av 
erfarenheter av Summarum eftersom de planerar att uppgradera sitt Repabsystem. 
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BILAGABILAGABILAGABILAGA 

    
TelefonintervjufrågorTelefonintervjufrågorTelefonintervjufrågorTelefonintervjufrågor    
    
Allmänt om kommunen?Allmänt om kommunen?Allmänt om kommunen?Allmänt om kommunen?    
1. Invånarantal i Kommunen? 
2. Fastighetsyta och antal byggnader? 
3. Nuvarande underhållskostnader? 
4. Tidigare fastighetsunderhåll? 
� Urvalsmetod? 
� Strategier och mål? 
� Skicket på kommunalägda fastigheter? 
5. Varför ett underhållssystem? 
Underhållssystem (Repab/Summarum)?Underhållssystem (Repab/Summarum)?Underhållssystem (Repab/Summarum)?Underhållssystem (Repab/Summarum)?    
6. Startår? 
7. Vilka funktioner använder ni? 
8. Resurser? 
9. Implementeringstid, nivå? 
10. Kontinuerlig drift (resurser)? 
Förväntningar med systemet?Förväntningar med systemet?Förväntningar med systemet?Förväntningar med systemet? 
11. För kommunen? 
12. För fastighetsavdelningen? 
13. För dagliga användare? 
Fördelar vid användning?Fördelar vid användning?Fördelar vid användning?Fördelar vid användning?    
14. Planerat underhåll vs. akut underhåll? 
15. Ökad förståelse för behovet av planerat underhåll? 
16. Översikt (ekonomi, ritningar, fastigheter, o.s.v.). 
Nackdelar?Nackdelar?Nackdelar?Nackdelar?    
17. Svårigheter i allmänhet 
� Systemet? 
� Programmet? 
� Övrigt? 
Framtiden?Framtiden?Framtiden?Framtiden?    
18. Utveckling av underhållssystemet? 
19. Nya infallsvinklar, egna reflektioner? 
20. Personliga erfarenheter och åsikter om summarum? 
21. Ökat värde på fastigheterna och/eller ekonomiska vinster? 
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IntervjuerIntervjuerIntervjuerIntervjuer    
Lennart Öhberg, Kalix KommunLennart Öhberg, Kalix KommunLennart Öhberg, Kalix KommunLennart Öhberg, Kalix Kommun    
1.1.1.1.    Hur fungerade fastighetsunderhållet tidigare?Hur fungerade fastighetsunderhållet tidigare?Hur fungerade fastighetsunderhållet tidigare?Hur fungerade fastighetsunderhållet tidigare?    
� Planerat UH? 
� Akuta åtgärder? 
� Skicket på kommunägda fastigheter? 
2.2.2.2.    Vilka urvalsmetoder användes vid fördelning av underhållspenVilka urvalsmetoder användes vid fördelning av underhållspenVilka urvalsmetoder användes vid fördelning av underhållspenVilka urvalsmetoder användes vid fördelning av underhållspenggggar?ar?ar?ar?    
� Kriterier vid fördelning? 
� Uppföljning/erfarenhetsåterföring?  
3.3.3.3.    Underhållskostnader?Underhållskostnader?Underhållskostnader?Underhållskostnader?    
� Vad ingår? 
� Vad läggs ner på underhåll i kr/m2? 
4.4.4.4.    Långsiktiga strategier/mål?Långsiktiga strategier/mål?Långsiktiga strategier/mål?Långsiktiga strategier/mål?    
� Vad gjordes för att bibehålla fastigheternas skick? 
� Framförhållning i planeringsarbetet? 
5.5.5.5.    Varför ett undVarför ett undVarför ett undVarför ett underhållssystem?erhållssystem?erhållssystem?erhållssystem?    
� Effektivitet? 
� Ekonomi? 
� Samhällsklimat? 
� Övrigt? 
6.6.6.6.    Inköp av Summarum?Inköp av Summarum?Inköp av Summarum?Inköp av Summarum?    
� Vilket förändringsbehov fanns? 
� Fördelar för Kommunen? 
7.7.7.7.    Varför Summarum?Varför Summarum?Varför Summarum?Varför Summarum?    
� Allmänt? 
� Repab? 
� Vem? 
� Varför? 
� Nyttjandet? 

� Summarum? 
� Vilka delar används i dagsläget? 
� Utveckling? 
� Resursbehovet? 
� Underlag för inventering/besiktning? 

8.8.8.8.    Förväntat resultat?Förväntat resultat?Förväntat resultat?Förväntat resultat?    
� Nytta med Summarum? 
� Kommunen? 
� Fastighetsavdelningen? 
� Dagliga användarna? 

9.9.9.9.    Fördelar?Fördelar?Fördelar?Fördelar?    
� Ritningshantering? 
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� Planerat underhåll vs. akut UH? 
� Städytor? 
� Ökad förståelse för behovet av planerat UH? 
� Fastighetsbeståndet? (Nuvarande skick eller förbättringar?) 
10.10.10.10.    Nackdelar?Nackdelar?Nackdelar?Nackdelar?    
� Svårigheter i allmänhet 
� Systemet? 
� Programmet? 
� Övrigt? 

11.11.11.11.    Framtiden?Framtiden?Framtiden?Framtiden?    
� Interndebitering? (lokalytor)  
� Strukturomvandlingar? (incitament) morot! 
12.12.12.12.    Egna frågor?Egna frågor?Egna frågor?Egna frågor?    
� Exempel som påvisar vinsten med planerat underhåll, ex. skarpt ex. ???? 
 
Mathias Sandlund, FAABMathias Sandlund, FAABMathias Sandlund, FAABMathias Sandlund, FAAB    
1.1.1.1.    Hur för man in noteringar som gäller för hela byggnader? Generella åtgäHur för man in noteringar som gäller för hela byggnader? Generella åtgäHur för man in noteringar som gäller för hela byggnader? Generella åtgäHur för man in noteringar som gäller för hela byggnader? Generella åtgärrrrder som der som der som der som 

behöver ses över exempelvis dörrfoder som överlag är dåliga?! Ska synas!behöver ses över exempelvis dörrfoder som överlag är dåliga?! Ska synas!behöver ses över exempelvis dörrfoder som överlag är dåliga?! Ska synas!behöver ses över exempelvis dörrfoder som överlag är dåliga?! Ska synas!    
2.2.2.2.    Rapportsammanställning. Finns manualer för olRapportsammanställning. Finns manualer för olRapportsammanställning. Finns manualer för olRapportsammanställning. Finns manualer för olika kombinatiika kombinatiika kombinatiika kombinatiooooner? ner? ner? ner?     
3.3.3.3.    Fasta rapporter, t.ex. rum, lista… går det att ändra urvalet av uppgifter?Fasta rapporter, t.ex. rum, lista… går det att ändra urvalet av uppgifter?Fasta rapporter, t.ex. rum, lista… går det att ändra urvalet av uppgifter?Fasta rapporter, t.ex. rum, lista… går det att ändra urvalet av uppgifter?    
4.4.4.4.    Simulering, enklaste sättet för att ta fram alternativa åtgärdslistor? Ta fram rapport Simulering, enklaste sättet för att ta fram alternativa åtgärdslistor? Ta fram rapport Simulering, enklaste sättet för att ta fram alternativa åtgärdslistor? Ta fram rapport Simulering, enklaste sättet för att ta fram alternativa åtgärdslistor? Ta fram rapport 

med kostnader?med kostnader?med kostnader?med kostnader?    
5.5.5.5.    Vid felkombination blir vi utkastade, varför? InstallationsVid felkombination blir vi utkastade, varför? InstallationsVid felkombination blir vi utkastade, varför? InstallationsVid felkombination blir vi utkastade, varför? Installationsfel efel efel efel elllller?ler?ler?ler?    
6.6.6.6.    Kopieringskommandon? Enkla kopieringsfunktioner vid t.ex. en rad liKopieringskommandon? Enkla kopieringsfunktioner vid t.ex. en rad liKopieringskommandon? Enkla kopieringsfunktioner vid t.ex. en rad liKopieringskommandon? Enkla kopieringsfunktioner vid t.ex. en rad likkkkvärdiga rum värdiga rum värdiga rum värdiga rum 

med samma underhållsåtgärder, hur?med samma underhållsåtgärder, hur?med samma underhållsåtgärder, hur?med samma underhållsåtgärder, hur?    
7.7.7.7.    Kan ritningar läggas in under dokumentfliken (ex. förvaltningsbyggnaden 1101?) Så Kan ritningar läggas in under dokumentfliken (ex. förvaltningsbyggnaden 1101?) Så Kan ritningar läggas in under dokumentfliken (ex. förvaltningsbyggnaden 1101?) Så Kan ritningar läggas in under dokumentfliken (ex. förvaltningsbyggnaden 1101?) Så 

man direkt frånstrukturträdet kan ta fram ritninman direkt frånstrukturträdet kan ta fram ritninman direkt frånstrukturträdet kan ta fram ritninman direkt frånstrukturträdet kan ta fram ritning över byggng över byggng över byggng över byggnaaaaden/planet? den/planet? den/planet? den/planet?     
8.8.8.8.    Fördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synviFördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synviFördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synviFördelar för Kommunen sett ur ekonomisk och underhållsmässig synvinnnnkel?kel?kel?kel?    
9.9.9.9.    Resursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det aResursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det aResursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det aResursbehov vid införande av Summarum. Vad krävs för att få det annnnvändbart? vändbart? vändbart? vändbart?     
10.10.10.10.    Hur mycket krävs för att underhålla och följa upp systemet rent resurHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systemet rent resurHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systemet rent resurHur mycket krävs för att underhålla och följa upp systemet rent resurssssmässigt? mässigt? mässigt? mässigt?     
11.11.11.11.    FFFFörskjuta byggnads underhåll, exempelvis ett år? Finns kommando för att lätt lägga örskjuta byggnads underhåll, exempelvis ett år? Finns kommando för att lätt lägga örskjuta byggnads underhåll, exempelvis ett år? Finns kommando för att lätt lägga örskjuta byggnads underhåll, exempelvis ett år? Finns kommando för att lätt lägga 

till ett år på åtgärder som utfaller?till ett år på åtgärder som utfaller?till ett år på åtgärder som utfaller?till ett år på åtgärder som utfaller?    
12.12.12.12.    Vid t.ex. stor ROTVid t.ex. stor ROTVid t.ex. stor ROTVid t.ex. stor ROT----renovering, måste man då göra ändringar rum för rum?renovering, måste man då göra ändringar rum för rum?renovering, måste man då göra ändringar rum för rum?renovering, måste man då göra ändringar rum för rum?    
13.13.13.13.    Företagsvisioner? Repab!Företagsvisioner? Repab!Företagsvisioner? Repab!Företagsvisioner? Repab!    
14.14.14.14.    Användning av handdator?Användning av handdator?Användning av handdator?Användning av handdator?    
15.15.15.15.    Hur ser framtiHur ser framtiHur ser framtiHur ser framtiden ut?den ut?den ut?den ut?    
16.16.16.16.    Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?Utveckling går snabbt. Vilka bitar fokuseras det på?    
17.17.17.17.    Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?Vilken målgrupp är intressantast?    
18.18.18.18.    Vilka moduler är det som säljs mest? Vilka moduler är det som säljs mest? Vilka moduler är det som säljs mest? Vilka moduler är det som säljs mest?     
19.19.19.19.    De störta problemen med programmet enligt din mening ?De störta problemen med programmet enligt din mening ?De störta problemen med programmet enligt din mening ?De störta problemen med programmet enligt din mening ?    
20.20.20.20.    Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?Vad ingår i startpaketet och vad kostar det?    
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21.21.21.21.    Företaget FastighetsadmFöretaget FastighetsadmFöretaget FastighetsadmFöretaget Fastighetsadministration AB, FAAB.inistration AB, FAAB.inistration AB, FAAB.inistration AB, FAAB.    
    
Anders Dahlstål, Vattenfall Service LuleåAnders Dahlstål, Vattenfall Service LuleåAnders Dahlstål, Vattenfall Service LuleåAnders Dahlstål, Vattenfall Service Luleå    
    
1.1.1.1.    Vem är Anders Dahlstål?Vem är Anders Dahlstål?Vem är Anders Dahlstål?Vem är Anders Dahlstål?    
2.2.2.2.    Nuvarande Arbete?Nuvarande Arbete?Nuvarande Arbete?Nuvarande Arbete?    
3.3.3.3.    Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?Egna erfarenheter av Kommunalt fastighetsunderhåll?    
4.4.4.4.    Erfarenheter av Planerat underhållErfarenheter av Planerat underhållErfarenheter av Planerat underhållErfarenheter av Planerat underhåll    
5.5.5.5.    Konkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhållKonkreta fördelar med planerat underhåll    
6.6.6.6.    Miljövänliga och åteMiljövänliga och åteMiljövänliga och åteMiljövänliga och återvinningsbara material?rvinningsbara material?rvinningsbara material?rvinningsbara material?    
7.7.7.7.    Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska Kan man genomval av mer beständiga material (dyrare inköpspriser) minska 

underhållkostnaderna?underhållkostnaderna?underhållkostnaderna?underhållkostnaderna?    
8.8.8.8.    ADBADBADBADB----system (erfarenheter, åsikter)?system (erfarenheter, åsikter)?system (erfarenheter, åsikter)?system (erfarenheter, åsikter)?    
9.9.9.9.    Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?Framtiden, åt vilket håll går utvecklingen?    
 




