Tips inför badrumsrenoveringen.
Det finns en hel del att tänka på innan du går igång med att renovera ditt badrum. Här har
vi gjort en lista över saker att fundera över för att undvika många av de fallgropar som kan
kosta dig tid och pengar.

1. SÄTT EN BUDGET
Ibland är det enklare sagt än gjort för vad kostar det ungefär att renovera ett
badrum?
Här hittar du en fingervisning per kvadratmeter för din badrumsrenovering uppdelat
på materialkostnad och arbetskostnad.
Arbetskostnaden:
Givetvis varierar arbetskostnaden mycket beroende på vilken hantverkare du väljer,
hur mycket arbete som ska göras och var i landet du bor. Ska du renovera från
grunden kan du räkna med kr 5000 – 12 000/kvm innan rotavdrag.
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Materialkostnaden:
 För den enklaste lösning:
Materialkostnad kr 3000 – 5000/kvm


För en standardlösning:
Materialkostnad kr 5000 – 10 000/kvm



Lyxigare badrum:
Här går kostnaden utan problem loss på 10 000 – 30 000/kvm eller mera.
Tips!
Välj ett dyrare material till golvet och ett billigare till väggarna. Golvytan är dels
mycket mindre men gör väldigt mycket för helhetsintrycket. Dessutom utsätts
golvet för mer slitage.
Nu för tiden är det vanligt att använda samma klinker på både golv och vägg.
Tänk på att arbetskostnaden oftast är dyrare.

2. HANTVERKARE
Låt alltid certifierade hantverkare genomföra din badrumsrenovering.
Eftersom en badrumsrenovering genomförs av personer inom flera olika
yrkeskategorier rekommenderar vi att du tar in minst 3 offerter från varje kategori.
Räkna med ett timpris på ungefär kr 400 – 700/timmen eller mellan kr 5 000 –
10 000/kvm.
Ska du renovera från grunden rekommenderar vi att du vänder dig till en
badrumsentreprenör/projektledare som kan ta ett helhetsgrepp. Oavsett vad du
väljer så följ alltid detta:
 Gör en skriftlig offertförfrågan med dina specifika krav och önskemål. Vad
som ska ingå och inte.
 Ta in flera offerter! Be alltid om offert från flera företag för att kunna jämföra
pris. Titta på att både material, arbetskostnader och att de olika underarbeten
som innefattas (rörmokare, snickare, elektriker, VVS-installatör etc)
specificeras.
 Kolla upp företaget du väljer hos Byggkeramikrådet och GVK. Det är ingen
garanti, men finns dom inte här är det bäst att gå vidare med någon annan.
Gör också en kreditupplysning hos skatteverket så du vet att allt är som det
ska med deras ekonomi.
3. MÄTA OCH SKISSA DITT BADRUM
Planering är jätteviktigt i ett badrum, det kan spara både tid och pengar. Mät längd,
bredd, höjd, var dörr och fönster är placerade. Notera också om dörren går inåt eller
utåt. Om du renoverar ett befintligt badrum fundera på om du ska behålla
placeringen av installationerna eller om du vill flytta dem (till en extra kostnad).
Behöver du dra el i badrummet för belysning och handdukstork?
Fundera på vad du och familjen har för behov i badrummet nu och i framtiden.
Mycket förvaring, badkar eller dusch, ska det finnas tvättmaskin m.m. Rita in
möbler, belysning, handdukstork, dusch/badkar och wc på skissen.
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4. VILKEN STIL
Fundera på vilken stil du vill ha innan du beger dig ut för att välja material och
inredning. Superviktigt för att hitta ”den röda tråden” annars är det stor chans att du
förlorar dig på vägen i alla val och detaljer.
Gör till exempel en ”moodboard”, samla klipp från tidningar eller gå in på
pinterest.se för inspiration
Nu är du väl förbered när du sen ska göra dina val i butiken. Be att få låna hem
prover på material och färger för att se dom i rätta ljuset.











Lite att tänka på när du väljer inredning:
Det går bra att blanda porslin från olika tillverkare i badrummet.
Spegeln eller spegelskåpet bör inte vara bredare än handfatet.
Tänk på bra belysning.
Duschvägg – välj om du vill ha vikbar, fast, skjutbar, rund m.m.
WC – vill du ha en golvstående eller vägghängd.
Badkar – vilka är dina behov? Massage, ett badkar på tassar, inbyggt, standard
m.m.
Val av blandare till duschen, badkaret, tvättstället. Bäst att hålla sig till en serie.
Handdukstork, elektrisk eller vattenburen. Diskret eller som ett smycke på väggen.
Tänk lättstädat – till exempel vid att välja vägghängd.
Glöm inte alla tillbehören! Krokar, toapappershållare, handdukshängare m.m.
Resultatet blir oftast bäst om du håller dig till en serie.

Lycka till!
Dorte & Maria

Tipsen kommer från egen erfarenhet, våra samarbetspartners och från olika artiklar. Alla
prisindikationer är från 2019.

www.myhrescoey.se

info@myhrescoey.se
Maria Coey Tel.: +46 76 187 70 14
Dorte Myhre Tel.: +46 70 389 46 40

