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FINLANDS HEMBYGDSFÖRBUND 

KONDITIONSBEDÖMNING AV FÖRENINGSHUS 

 

Målet med konditionsbedömningen av föreningshuset är att producera sakkunnig basinformation om 

byggnadens skick som utgångsuppgifter för renoveringsplaneringen, samt ett förslag till husets 

underhållsplan. 

En stor del av de traditionella föreningshusen klassificeras som kulturhistoriskt värdefulla. En bedömning av 

föreningshusets kondition bör utföras genom att identifiera husets byggnadshistoria, dess olika skeden och 

särdrag. Den som utför konditionsbedömningen av föreningshuset ska vara en oberoende expert, som har 

utbildning inom byggbranschen och tidigare erfarenhet av att utföra konditionsbedömningar av byggnader 

från samma tidsperiod.  

Resultatet av konditionsbedömningen ger föreningshusets ägare en klar bild av det aktuella skicket och 

renoveringsbehovet hos föreningshusets och dess gårdsplans konstruktioner och tekniska installationer. 

Konditionsbedömningen kan begränsas till endast en del av byggnaden (till exempel yttertaket eller 

fönstren) eller till tekniska installationer (ventilation och uppvärmning eller elektricitet). 

Konditionsbedömningen ska inte begränsas till en viss aspekt, och t.ex. utgå från energibesparing eller 

jämförelse med kvalitetsmål som uppställts för nybyggen. 

Konditionsbedömningen beaktar husets kulturhistoriska värden och de skyddsbestämmelser som huset 

omfattas av. I konditionsbedömningen utreds föreningshusets byggnadsskeden, och de konstruktioner och 

hustekniska system som använts i olika skeden (VVSE). Det är vanligt att olika material och byggnadssätt 

använts i olika delar av huset, när delarna byggts under olika tider. I konditionsbedömningen anges 

dessutom användarnas iakttagelser och behov samt de förbättringsåtgärder som byggnadens omgivning 

kräver.  

Arbetsmomenten i konditionsbedömningen är utredning av utgångsuppgifterna, intervju av användarna, 

granskning av byggnaden och gårdsområdena samt upprättande av en konditionsbedömningsrapport. 

Utgångsuppgifterna för konditionsbedömningen av föreningshuset innefattar en utredning av byggnads- 

och renoveringshistoriken i stora drag.  

Konditionsbedömningen av föreningshuset baseras till största delen på sinnesbaserade 

expertuppskattningar och existerande dokument. Vid behov utförs mätningar som inte skadar 

konstruktionerna. I konditionsbedömningen ingår kartläggning av skadliga ämnen (t.ex. asbest). 

I konditionsbedömningsrapporten presenteras de granskade konstruktionerna, installationerna och 

byggnadsdelarna i tydliga konditionsklasser. I rapporten föreslås vid behov noggrannare undersökningar 

gällande till exempel fuktskador. Som en del av konditionsbedömningen ges en kort presentation av 

alternativa renoveringsåtgärder, tidtabellen för genomförandet av dem samt en uppskattning över 

renoveringsåtgärdernas kostnader. 

 

Vägledande innehåll i konditionsbedömning av föreningshuset: 

 
0. Utgångsuppgifter  

- föreningshus som bedöms, läge, volymuppgifter 

- fastighetsägarens uppgifter, kontaktuppgifter 

- utförare av bedömningen, kompetens, kontaktuppgifter  

- tillgängliga byggnadsritningar, tidigare renoveringsplaner eller konditionsbedömningar 
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- byggnadens skyddsläge, planbestämmelser  

- utredning av husets byggnads- och renoveringshistorik (eventuella olika byggnadsskeden) 

- sammanfattning av användarintervjuer 

1. Gårdsområden (markbyggnad) 

- markyta (ytvatten) 

- vägar, stigar, parkeringar 

- trappor, ramper (räcken) 

- belysning (lampor)  

- skyltar, utrustning 

2. Konstruktioner 

- grunder 

- bottenbjälklag 

- stomme (bärande ytter- och mellanväggar och mellanbjälklag) 

- fasader 

- yttertak (inkl. utrustning) 

- tak, verandor 

- fönster och ytterdörrar 

3. Byggnads- och utrymmesdelar 

- mellanväggar och -dörrar 

- inre ytor (golv, väggar, innertak) 

- fast utrustning och möblemang, i allmänhet 

- klädhängare och biljettluckor 

- rökkanaler och eldstäder 

- scen inkl. utrustning 

- läktare 

 

4. System och apparater  

- uppvärmning 

- vatten och avlopp 

- ventilation 

- el- och informationsteknik 

- brandskydd 

 

5. Hälso- eller säkerhetsrisker 

- brandsäkerhet (utrymningsvägar) 

- säkerhetsutrustning för yttertak  

- elapparater och belysning 

- inomhusluft 

- eventuella skadliga ämnen (t.ex. asbest) 

- fukt- och mikrobskador 

 

 


