
 

 

 

Besiktning av eldstäder i fastigheten Lovö prästgård 2 

 

Arbetet utfördes 2014-06-25 av Ronny Gustavsson 

 

Blivande eldstad på övervåning i rum till höger när man kommer från trappan 

I rummet finns ingen eldstad idag, det har tidigare varit en kamin ansluten. 

Skorsten 1, kanal A på skorstensskiss. 

Det är stopp i kanal ovan spjäll och upp. 

Vid kontroll av kanal genom rök från skorstenstopp noterades läckage till angränsande 

skorstenskanal. 

Vind var vid besöket ej besiktningsbar då lucka för vindsutrymme saknas, bedömning om 

brandtekniska brister kunde ej göras. 

Ska kamin anslutas  föreslås följande åtgärder: 

Stopp rensas bort genom håltagning i murstock ovan spjäll. 

Insattsrör monteras med hänsyn till blivande eldstads rökrörsdiameter. 

Eventuella ytterligare åtgärder kan tillkomma då vind ej var besiktningsbar. 

 

Blivande anslutning av vedspis i kök  

Vedspis kan anslutas till skorstenstocken i nuvarande imkanal om t.ex separat kanaler genom 

insattsrör monteras i kanalen för att separera imkanal och blivande rökkanal. 

Vind var vid besöket ej besiktningsbar då lucka för vindsutrymme saknas, bedömning om 

brandtekniska brister kunde ej göras. 

Skorsten 1, kanal B 

 

Vedspis övervåning 

Rum till vänster när man kommer upp för trappan 



Vedspisen ansluter på ca 2 meter från skorsttenstoppen. Renslucka ovan vedspis anslutning  synlig i 

kanal genom filmning samt ovanför vedspis. 

Det är stopp i kanal vid vedspisanslutning. 

Vid kontroll av kanal genom rök från skorstenstopp noterades läckage till angränsande 

skorstenskanal. 

Skorsten 2, kanal B  

Vind var vid besöket ej besiktningsbar då lucka för vindsutrymme saknas, bedömning om 

brandtekniska brister kunde ej göras. 

Ska vedspis tas i bruk föreslås följande åtgärder: 

Stopp rensas bort genom håltagning i murstock ovan spjäll. 

Kanal tätas genom godkänd metod. 

Eventuella ytterligare åtgärder kan tillkomma då vind ej var besiktningsbar samt att stopp hindrade 

filmning av delar av kanal. 

Kakelugn i rum mot baksida/gavel samt kakelugn mot framsida/gavel 

Kakelugnar är i mycket dåligt skick med läckage i fogar och i bakvägg, kakelugnar behöver sättas om. 

Matrial i väggar runt kakelugnar är av okänt matrial? 

Tak för kakelugn mot framsidan är mot kakelugn. 

 

Vid spårrök i kakelugn mot framsidan kom rök i skorsten 2, kanal B. Samma som för vedspis på 

övervåning, antagligen tar sig rök till annan kanal pga kraftigt stopp i kanalen. 

Vid spårrök från kakelugn i rum mot baksida kom ingen rök upp i skorsten. 

Stoppen kunde ej avlägsnas genom roterande rensningsverktyg. Håltagning i skorsten krävs för att 

avlägsna stoppen. 

 Vind var vid besöket ej besiktningsbar då lucka för vindsutrymme saknas, bedömning om 

brandtekniska brister kunde ej göras. 

 

Stopp rensas bort genom håltagning i murstock innan bedömning för ytterligare åtgärder för att få 

eldstäderna i bruk. 

 

Eldstad i mittenrum på bottenvåning  

Eldstad är i dåligt skick med kraftigt läckage i bakvägg. 



Vägg till vänster om och delvis bakom eldstad är av okänt matrial? 

Eldstadens sidokanaler saknar rensluckor. 

Skorsten 2, kanal A 

Kanal otät mot angränsande kanaler. 

Vind var vid besöket ej besiktningsbar då lucka för vindsutrymme saknas, bedömning om 

brandtekniska brister kunde ej göras. 

 

Sammanställning 

Skorsten ser bra ut på tak på grund av att den muratsom ovan tak, men vid filmning noterades 

frostsprängning och mycket dåliga fogar i skorstenen. Övergripande bedömning är att stopp måste 

avlägsnas i alla kanaler innan konkreta åtgärdsförslag ges. 

Eldstäder på bottenvåningen behöver åtgärdas, bedömning om eldstäder kan sättas om eller ska 

bytas ut bedöms av kakelugnsmakare. 

 

Takskydd 

Takstege behöver bytas ut till en som är fäst upptill samt nertill om eldstäder ska åtgärdas. 

Gångbryggans infästning ses över när vinden är åtkomlig. 

 

Väggar 

Väggar runt murstockarna genom husets passage är av okänt material och behöver tas bort för att 

säkerställa att det inte är trä mot rökkanaler. 

 

Eldstäder har inte används på väldigt länge, dom fanns ej heller registrerade i kommunens 

kontrollbok. 



 

 

 

Skorsten 1 

Kanal A = 26X14 cm. 2,5 m 

Kanal B = 26X14 cm. 6,5 m 

 

Skorsten 2 

Kanal A = 14x14 cm. 2 m 

Kanal B = 14x14 cm. 3,5 m 

Kanal C = 14X14 cm. 3 m 

Kanal D = 14X14 cm. 1,5 m 

 

(Kanalarea och längd är cirka angivelser.) 


