
 

 

  EXAMENSARBETE 15P 
  
  

 

 

Metodval i projekteringsfasen 

 

Bostadshus Ljusbojen 1 

 

 

 

Examensarbete vid Mälardalens Högskola 

i samarbete med  

Utfört av: Johan Eklund och Emil Larsson  Västerås, 2007-12-18 

Examinator: Torbjörn Johansson 

Akademin för hållbar samhälls- 

och teknikutveckling 



 

 

Abstract 

This major project in Building Engineering has its focus on inquiring into what 

methods has been used in the planning process of the residential building  

Ljusbojen 1. This project has been conducted in cooperation with Kadesjös 

Ingenjörsbyrå AB, an engineering contractor firm which also acts as the property 

developer. Initially several different general methods for planning residential 

buildings have been presented. After the methods from the process of building 

Ljusbojen 1 has been analyzed compared to the general methods presented in part 1. 

This shows what the determining factors are during the planning process; factors 

such as cost, quality, time management, know-how and environmental issues. 

Ljusbojen 1 has been a good building to study as it has a quite rare architecture and is 

meant to be perceived as a luxurious resident. The building has been divided into 

several different parts as this is how they are in the presented in offers, also the 

different parts are more easily analyzed; the parts are: foundation preparation, 

framework, exterior, rooming complements and installations. The basis of 

information has been extracted from relevant literature, planning project reports and 

in-person interviews. As the scope of this project covers a large field work has been 

concentrated on the most interesting methods. As a general result it can be 

determined that the building industry has been pressured to develop and try new 

methods mainly because of new and daring architectures. However, many existing 

and well known methods are still in use as the companies know that they work and 

can offer lower price from these. 

 

Keywords: Method choice, foundation preparation, framework, exterior, rooming 

complements, installations.  

 



 

 

Förord 

Examensarbetet har gjorts i nära samarbete med Kadesjös Ingejörsbyrå för att få ett 

verklighetsanknutet byggprojekt att utgå ifrån. Detta har varit väldigt nyttigt och vi 

vill tacka alla på Kadesjös Ingenjörsbyrå som har hjälpt till och bidragit till att 

examensarbetet har blivit så pass givande och utvecklande som det blivit. Ett extra 

tack till Erik Svahn som har fungerat som handledare åt oss. 
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1 Inledning 

1.2 Syfte 
Examensarbetet är det slutliga arbetet som görs under utbildning till 

byggnadsingenjör. Syftet är att visa de slutliga kunskaperna sammanknutna till ett 

mera verklighetsorienterat projekt och utreda problematiken runt detta. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att leta upp metodval i projekteringsprocessen för att 

sedan analysera de metodval som väljs under projekteringsgången av Kadesjös hus 

Ljusbojen 1. Examensarbetet ska alltså ge svar på varför huset är utformat som det är 

och vilka val som gjordes i de olika delarna av projektet. Frågor som kommer att 

besvaras under arbetets gång är: 

 Vad är avgörande i de val byggherren och projektörer gör?  

 Är det pris-, tids-, kvalitetsfaktorer som är avgörande i de olika skedena av 

byggprocessen? 

 Ges det tid eller diskuteras moderna metoder alternativt gör man som man 

alltid har gjort? 

 Är det en förlegad bransch eller är det en bransch i förändring? Mycket styrs 

av de val som görs i byggprocessen.  

 Att lägga mer pengar på vedertagna lite dyrare lösningar är det sådant som 

sägs kunna räknas hem redan några år efter insats genom minskade kostnader 

i kontot drift och underhåll? 

 Görs de rätta valen? 

Vi kommer besvara dessa frågor i examensarbetet med hjälp av den byggprojektering 

som Kadesjös projekt AB (byggherre) har startat. Detta examensarbete kommer visa 

varför huset ser ut som det gör och vilka frågor och val man stod inför som 

projektörer. 

1.4 Objektet 
Ljusbojen 1 ska byggas av Kadesjös och ligger i bostadsområdet på Lillåudden. 

Lillåudden etapp 1 uppfördes år 2003 och nu ska etapp 2 påbörjas, dit Ljusbojen 1 

tillhör. Lillåudden har redan blivit ett populärt område eftersom den har närhet till 

Mälarens vatten, Västerås city, tågstation och det promenadstråk som med hjälp av 

gångbroar sammansvetsar hela Västerås strandlinje. 

Byggnaden kommer att vara ett åttavåningshus där bottenplan kommer att 

disponeras som lokal, garage, undercentral, cykelförråd och övernattningslägenhet 
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medan resterande våningar kommer bestå av bostadsrättslägenheter och tillhörande 

förråd. Ljusbojen 1 kommer att utmärka sig från de andra husen i etapp 2 eftersom 

den kommer att vara högre än de andra husen och hela sydvästfasaden kommer att 

bestå av glas. Alla lägenheterna kommer också ha balkong mot sydväst och 

hamninloppet. Vilket tillsammans med glasfasaden kommer att ge en bländande 

utsikt. På taket finns även en stor terrass som alla boende kommer att ha tillgång till. 

 

Figur 1, Ljusbojen 

Posthantering kommer att ske genom att postboxar sätts på entréplan i trapphuset. 

Tidningar kommer dock att kunna placeras i en klämma utanför ytterdörren till varje 

lägenhet. Det kommer finnas fem stycken garage i byggnaden. Varje garage kommer 

att ha sin egen port. Det kommer också att gå att hyra garageplats i Ljusbojen 2, där 

det kommer upplåtas ca 30 stycken platser. Ljusbojen 2 kommer att ligga granne med 

Lusbojen 1, dock kommer ljusbojen 2 att byggas med en viss tidsförskjutning. 

Parkeringsplatser kommer även att förläggas utanför ljusbojen två. Alla lägenheter 

kommer att ha förråd på boendeplanet. Cyklar och barnvagnar kommer att ha ett eget 

utrymme på bottenplanet. 

Lägenheterna kommer att ha en förvald standardinredning med en hög standard. Det 

kommer även att gå att välja till och ändra en del inredningsdetaljer men då mot en 

tilläggskostnad. En rumsbeskrivning finns i bilaga 1. 

1.5 Metod och avgränsningar 
Huset har delats in i olika delar och valen man står inför i de olika delarna har 

studerats. Vi fokuserar på de delar vi själva anser vara viktiga och som har stor 

betydelse för byggprocessen och vårt eget intresse i denna rapport. Byggnaden har 



Metodval i projekteringsfasen 2007-12-18 

9 

 

delats in i grundläggning, stomme, ytterskalet, rumskompletteringar och allmänna 

installationer. Dessa delar har sedan analyserats tekniskt men även hur de ska 

upphandlas. För information och underlag till arbetet har vi använt oss av 

facklitteratur, kurslitteratur och produktinformation. Eftersom källorna är blandade i 

texten finns inga löpande källhänvisningar utan vi hänvisar till källhänvisningen. Vi 

har också haft tillgång till alla projekteringshandlingar från Kadesjös och intervjuat 

personer ansvariga för de olika delarna av byggnaden. 

 Grundläggning och stomme:  

o Anders Lindèn 

o Erik Svahn 

 Arkitektur och utformning:   

o Margareta Lövgren  

o Karolina Ljungqvist 

o  Erik Svahn 

 VVS: 

o Carl Gelius 

o Andreas Ericsson 

 Beställare: 

o Kadesjös Projekt AB, Håkan Kadesjö (VD) 

1.6 Förutsättningar 
Det är meningen att projekteringen av byggnaden skall följa examensarbetets gång 

under hösten 2007. Rambeskrivningen var ute i mitten av september för anbud. 

Pålning skulle ha börjat under oktober månad enligt första preliminär tidplan men 

blev förskjuten till januari 2008. Inflyttning i fastigheten ska ske under januari 2009 

enligt nuvarande förutsättningar. 

Vi har utgått från Kadesjös förfrågningsunderlag vilket innebär att under 

upphandlingsprocessen kan många ändringar komma att ske. Tidsplanen för 

byggnationen har blivit reviderad och stämmer inte längre helt överens med tiden för 

examensarbetet. Därför har vi gjort denna reservation. 
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2 Projektering 

 

 

 

Figur 2, ritningar 
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2 Projektering 

2.1 Byggprocessen 
Byggprocessen benämns den kedja av händelser som sätts igång i och med att 

byggherrens idéer utreds och resultatet blir det färdiga byggnadsverket. Godkänt 

enligt alla krav och normer. 

Innan byggprocessen startar återfinns oftast en exploateringsprocess där mark 

indelas i fastigheter och den byggklara marken iordningsställs.  

Efter byggprocessen tar den långa och ofta förbisedda förvaltningsprocessen vid. I 

denna process ligger ofta upp till 90 % av kostnaderna för en fastighet under dess 

livstid. I detta skede ligger alltså drift, underhåll, ombyggnad och slutligen rivning av 

fastigheten. 

Men tillbaks till exploateringsprocessen, där börjar man med att avgöra hur väl 

byggnadsverket passar in i omgivningen avseende form, utseende, verksamhet . Detta 

genom att skapa datoriserade modeller alternativ bygga skalenliga modeller och se 

hur byggnadsverket förhåller sig till omgivningen. Man vill skapa en produkt som är 

modern och fyller de funktioner som behövs. Idén ska kunna motivera byggnaden 

eftersom byggnaden trots allt ska stå i många år och bli en del av många människors 

vardag. Lyckas man skapa detta är man en kompetent projektör. 

Viktiga nyckelord i byggprocessen. 

 Process = en följd av aktiviteter som har en början och ett slut med en styrd 

inbördes ordning. 

 Projekt = en uppgift att exempelvis uppföra en byggnad med en tydlig start 

och ett tydligt slut. 

 Byggnadsverk = Samlingsnamn på byggnader och anläggningar. 

 Objekt = Föremål i fysikform. Det färdiga resultatet, byggnadsverket, och de 

fysiska aktiviteterna 

2.2 Tre skeden i projekteringen 
Man kan översiktligt säga att det finns tre olika skeden i projekteringsprocessen. 

Dessa är: 

 Idéstadiet. Här uppkommer en ide om vad som ska göras och man kan även 

kalla det för en vision. 

 Förslagshandlingar.  Här förtydligas byggnadsprogrammet. Man söker efter 

bästa lösningen och tar fram olika alternativ. Ett förhandsbesked begärs hos 



Metodval i projekteringsfasen 2007-12-18 

12 

 

byggnadsnämnden i kommunen där besked om bygglov medges eller nekas för 

att ligga till grund för den slutliga bygglovsansökan. Byggprogram har vissa 

olika krav. Dessa är: 

o Verksamhetskrav 
o Lokalprogram med krav på höjder, ytor och rumssamband. 

 Rumsfunktionsprogram med krav på ytor, ljud, ljus och klimat 

 Arbetsmiljömål 

 Tomtförutsättningar 
o Byggnadsspecifika krav 

 Estetiska, material 

 Tekniska  

 Kvalitativa 

 Drift och underhålls 

 Ekonomiska 

 Geotekniska 
 

 Systemhandlingar. Här plockar man bort de alternativ som inte blev aktuella i 
detta projekt. Man väljer ut hur objektet ska se ut och bestämmer dess läge. 
Stomsystem och planlösning bestäms. Systemhandlingarna kompletteras med 
mått, brandcellsindelningar, fasadritningar och tomtdisposition och utifrån 
detta skapas huvudhandlingar, som i sin tur används för att söka bygglov. 
 

 Bygghandlingar. I detta skede utförs all detaljprojektering. Bygghandlingar 
består av: 

o Detaljritningar 
o Sammanställningsritningar 
o Beskrivningar för bygg, el, ventilation, värme och sanitet osv. 
Man bygger efter bygghandlingarna. De blir juridiskt bindande i samband 

med upphandlingen mellan entreprenörer och beställare. Om man nu 

kommer på att man exempelvis vill ändra fönster måste man träffa ett 

tilläggsavtal om detta. En s.k. ÄTA (ändrings och tilläggsarbete) måste 

upprättas. Detta för att tiden för inflyttning ska kunna regleras och 

självklart även ekonomisk kompensation till entreprenören. Bygganmälan 

måste lämnas senast tre veckor innan byggstart. Bygganmälan följs då av 

ett byggsamråd då byggnadsnämnden kollar upp om man uppfyllt de 

tekniska egenskapskraven. Bygghandlingar utgör huvudinnehållet i ett 

förfrågningsunderlag. 

2.3 Upphandling 

2.3.1 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag (FFU) är en samling handlingar som är själva grunden i en 

förfrågan om att lämna anbud. Den gör det möjligt att lämna anbud på den ställda 

förfrågan. 
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2.3.2 Generella krav på FFU 

De ska vara: 

 Fullständiga dvs. beskriva produkten i sin helhet 

 Riktigt dvs. inte innehålla fel alternativt vara ofullständigt 

 Entydigt dvs. ska inte kunna misstolkas 

 Risk och ansvar ska vara fördelade mellan anbudsgivare och anbudstagare 

Ett FFU ligger nästan alltid till grund för ett avtal mellan två parter inom 

byggbranschen. I samband med avtalet parterna emellan ändras status på 

handlingarna till huvudhandlingar vilket leder till att dokumenten blir juridiskt 

bindande för de inblandade parterna. Eventuella ändringar kan nu få avtalsmässiga 

och rättsliga konsekvenser. 

2.3.3 Upphandlings form 

Om en byggherre ska upplåta en byggnad måste han bestämma sig för vilken roll han 

själv vill ha i upphandlingsskedet. Antingen kan han upphandla en konsult som utför 

den åt honom eller så kan han upphandla allting själv. Vilken form han ska välja 

beror på hans egen kunskap alternativt eget intresse. 

2.3.4 Att upphandla konsult 

Om en konsult ska upphandlas ska FFU bestå av två delar: 

 Tjänst, innehåll och resultat(byggprogram) 

 Upplysningar och föreskrifter strukturerar 

o Beställarinformation 

o Uppdragsföreskrifter 

o Avtalsföreskrifter 

För att upprätta denna rätt använder man sig av administrativa föreskrifter för 

upphandling av konsulttjänster utgåva 97 (AF Konsult 97). 

2.3.5 Att upphandla entreprenad 

Här ligger det ofta på konsulter att ta fram ett mycket omfattande FFU.  FFU varierar 

dock pga. vilken form av entreprenad upphandling berör. 

Vid exempelvis utförande entreprenad beskrivs hela byggnadsverket mycket 

noggrant. Man skapar även föreskrifter som gäller för entreprenadens genomförande. 

Vid totalentreprenad görs större delen av projekteringsarbetet av entreprenören själv 

vilket bidrar till att det självklart blir ett betydligt mindre omfattande FFU. 
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FFU byggs upp av ritningar och beskrivningar gjorda enligt bygghandlingar 90 och 

AMA. Formerna regleras i de generella avtalsvillkoren. 

 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenad, AB04 alt ABT06. 

 Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenad, AB04 alt. ABT06. 

Här regleras vilka kontrakt och handlingar som gäller mellan olika parter. 

Ett fullständigt FFU för en utförande entreprenad bör innehålla: 

 Administrativa föreskrifter 

 Byggnadsbeskrivningar upprättade enligt AMA (hus, anläggning) anpassade 

efter entreprenad 

 Rumsbeskrivningar med avseende ytskikt, installationer, inredning och färger 

 Ritningar, ritningsförteckningar. 

 Mängdförteckningar, reglerbara mängder som t.ex. pålning 

 Övriga handlingar som geoteknisk undersökning etc. 

 Formulär för anbud  

 Formulär för a´pris listor som är en uppställning över tänkbara arbeten som 

kan tänkas ändras. 

Vid totalentreprenad enligt ABT06 kan man upprätta FFU enligt följande: 

 Administrativa föreskrifter enligt AF-AMA 

 Ramprogram byggherrens vision, lokalförteckning sambandsscheman 

tekniska och ekonomiska krav 

 Geoteknisk undersökning 

 Övriga handlingar som verksamhetsbeskrivningar och en tomtkarta. 

Dock kan man göra det enkelt för sig och helt enkelt bara skriva ner sin vision och 

några enkla administrativa regler på ett papper. Men då medför även en risk för att 

man inte får den tänkta byggnadsfunktionen i slutändan. 
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3 Grundläggning 

 

 

 

Figur 3, grundläggning 
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3 Grundläggning 

3.1 Geologisk undersökning 
Enligt BKR ska en geoteknisk utredning utföras för alla typer av bärande 

geokonstruktioner. Det kräver utredningar om jorden och det underliggande bergets 

bärförmåga. De vanligaste problemen vid grundläggningar är sättningsskador som 

beror på för höga laster, för låga bärförmågor i marken eller en grundvattensänkning. 

Detta innebär för geoteknisk klass 2 (GK2) att man skaffar den kunskap som behövs 

om underliggande jordlager, grundvattenförhållanden. 

Geoundersökningen ska även fungera som underlag för dräneringsåtgärder och 

tjälisolering. Dränering utförs i alla byggprojekt pga. att det helt enkelt stärker det 

geologiska materialet då man genom att lägga ner rör får bort överskottsvatten. Man 

kan även få ut dessa egenskaper genom att packa materialet. Det som då sker är en 

ihop klistring av materialet med följd att materialet blir tätare.  

Den ska även beakta sådant som kan påverka konstruktionens beständighet t ex. 

avrostningen av stålpålar då korrosiviteten i jord och vatten är avgörande. Den 

geotekniska rapporten måste anpassas efter informationsbehovet för byggnaden. 

Kohesionsjordens främsta egenskaper är att den har en extremt låg permeabilitet dvs. 

förmåga att släppa igenom vatten. Själva skjuvhållfastheten byggs upp av friktion 

plus kohesion (vilket innebär en elektrisk ytaktivitet hos de korn som leran består av). 

I kohesionsjord (lera) mäts den odränerade skjuvhållfastheten in situ (på plats) med 

vingsondering. Men om jorden är blockig kommer det att bli svårt att föra ner 

sonden. Då blir man tvungen att förborra innan man för ner sonden. Inom 

byggbranschen använder man sig av skruvborrning. Detta är en meterlång skruv med 

50 mm i diameter som skruvas ner genom jordlagret tills den når den aktuella 

provningsnivån. Idag använder man sig av skruvborrningstekniken ODEX borrning 

som fungerar enligt principen att man samtidigt som borren arbetar sig neråt för man 

ner ett foderrör som minskar risken att hålet rasar in. 

Vid borrningen får man upp ett materialprov som tas in för analys. De uppmätta 

resultaten som man då får reduceras och efter ytterligare kompletteringar och 

modifieringar av värdena bedöms det om försöken är missvisande eller inte. Efter 

detta bestäms den karakteristisk värdet på skjuvhållfastheten. Detta försök kan även 

kompletteras med skjuvförsök i laboratorium. Om resultaten skiljer sig åt mycket kan 

man empiriskt räkna fram jordens sjuvhållfasthet genom att bestämma 

förkonsolideringstrycket med ett ödometerförsök. Detta torde ge en säker bild av 

skjuvhållfasthetens fördelning i jorden. 
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I vanliga lerjordar består ofta det översta lagret av en s.k. torrskorpa på ca 1-3 m. Den 

uppkommer pga. av de många frysningar och upptorkningar som inträffat under 

årens lopp. Det leder i sin tur till en mängd små sprickor vilka naturligtvis minskar 

jordens bärförmåga. Deformationsegenskaperna för leror beror framförallt av: 

 Förkonsolideringstrycket (om gjorden varit belastad förut) 

 Belastningstid 

Utifrån detta bestäms karakteristiska värden av ödometerförsök. 

3.2 Grundläggningsmetoder 

3.2 1 Platta direkt på mark 

Om man har ett litet avstånd till berg är det ett alternativ att grundlägga direkt på 

berg. Om man har berg i dagen sprängs det i regel ner till 300 mm under planerad 

golvnivå. Detta förutsätter dock att man inte är beroende av tjäldjupet. Man kan även 

lägga en platta på mark om man har morän eller annan jord med tillräcklig bärighet. 

Vid lutande berg kan man planspränga dvs. att göra en horisontell yta på olika nivåer. 

Man ställer som regel en pelare på en betongplatta. Men vid fast inspända pelare med 

mycket stora moment kan man använda sig av bergdubb, en injekterad 

armeringstång i berget. Detta för att ta upp dragkrafterna som uppkommer i plattan 

och vilket leder till att man kan reducera grundsulans tjocklek. Bergdubben används 

även för att förhindra glidning och för att ta tvärkrafter. 

3.2.2 Plintar 

Grundläggning på plintar är en rationell metod då avståndet till fastbotten är mindre 

än tre meter alternativt att lasterna är små. Plintarna armeras och gjuts oftast på 

plats. Förr förekom även en del prefabricerade plintar men dessa visade sig aldrig ha 

en så stor genomslagskraft genom att platsgjutna plintar visade sig vara mycket 

snabbare och mer ekonomiskt fördelaktiga.  

 

 

Figur 4, plintar 
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3.2.3 Pålning 

3.2.3.4Val av pålmetod 

Valet av pålmetod styrs av tekniska och ekonomiska faktorer där självklart målet är 

att få en så billig pålning som möjligt som är funktions mässigt möjligt.  

Olika Ekonomiska faktorer är: 

 Tidsåtgången 

 Rätt utrustning, material och kunnig personal att tillgå 

 Eventuella avbrott och extrakostnader 

o T ex skadliga sättningar på annan bebyggelse 

 Behov av pålkapning och pålplattor 

 Priset, påverkas av följande 

o Markförhållanden 

o Tillgänglighet och lokalisering av pålplatsen 

o De tekniska beskrivningarna hur pålningen ska ske. Priset höjs markant 

vid avvikelser från standardutförande. 

o Arbetsplatsförhållanden 

o Mätningsregler 

o Kontraktet med pålningsentreprenören vad gäller bestämmelser av 

risker, försäkringar, viten, garantier, betalningsplaner och avvikelser 

från regler eller praxis. 

 

Olika tekniska faktorer är: 

 Säkerhetsklass 

 Geoteknisk klass 

 Laster, både påförda laster och deformationslaster 

 Olika krav på åtkomst och arbetsutrymme 

 Belägenhet av arbetsplatsen 

 Närhet till känsliga byggnader, utrustning och installationer 

 Markförhållanden 

o Markens hårdhet, avgörande för pålbarheten 

o Pålens bärförmåga 

o Kringliggande jord och bergs bärförmåga 
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o Pålens deformationsegenskaper 

o Pålens beständighet mot utmattningslaster som hård slagning, 

avrostning eller andra kemiska angrepp. 

 Olika kontrollinstansers krav 

Dessa faktorer har alla påverkan i valet av påltyp. Dock är den viktigaste faktorn 

områdets markförhållande. 

3.2.3.5 Påltyper 

Pålar kan delas in efter vilket material de är tillverkade av: 

 Betong 

  Stål 

  Trä 

 Alternativt vilket funktionsätt: 

 Spetsburna 

 Mantelburna 

Alternativt efter utförandesätt: 

 Slagna 

 Borrade 

 Vibrerade 

 Schaktade 

Eller efter omgivningspåverkade: 

 Massförträngande 

 Icke massförträngande 

Förtillverkade slagna betongpålar 

De förtillverkade slagna betongpålarna är de vanligaste använda pålningstypen. De 

har i allmänt tal namnet betongpålar och dessa används i stor utsträckning i hela 

Sverige. Betongpålarna står för ca 80 % av hela landets pålningsmetrar. Detta gör att 

många svenska normer, forskning och utveckling inom pålningsområdet har skett 

och görs fortfarande runt just betongpålarna. 
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Figur 5, betongpålar 

Betongpålarna tillverkas idag i stort sett enbart i fabriker där de kan massproduceras 

och gjutas inomhus. De tillverkas i enmetersintervall i längder mellan 3 och 13 meter. 

För att klara längre pålningsdjup måste pålarna skarvas vilket förbereds redan i 

fabrik. Dessa skarvar klarar samma styvhet som det övriga tvärsnittet i betongpålen 

under förutsättningen att det är standardimensioner. Tvärsnittet är oftast kvadratiskt 

då det är den lättaste formen att gjuta pålarna i, men det finns även andra former på 

betongpålarna som t ex runt, trekantigt och åttkantigt. Standarddimensionen på en 

betongpåle är kvadratiskt med kantmåtten 235 och 270 mm. Avvikande former och 

längder blir dyrare men förekommer och specialbetongpålar kan tillverkas med 

kantmått upp till 500 mm. Om betongpålen ska stoppslås mot berg eller ett fast 

jordlager kan en bergssko monteras. I Sverige slakarmeras betongpålarna enbart men 

det skulle kunna gå att spännarmera dem vilket är bevisat genom att i USA är det 

enda utförandet av betongpålarna. Betongkvalitet som används i Sverige är C40/50 

eller bättre. 

När betongpålarna gjuts i fabriken vill man ha en så snabb gjutprocess som möjligt. 

Alltså man vill kunna ta bort gjutformarna från betongpålarna för att sedan få den 

erfordliga hållfastheten för slagning så snabbt som möjligt. Detta betyder att man vill 

ha en snabb härdning och det kan man få genom olika metoder där härdningen får 

ske med ånga eller varmvatten. Eftersom man vill ha en snabb process övervakas 

fabrikstillverkade betongpålar av Kontrollrådet för Betongvaruprodukter (KRB) för 

att upprätthålla standarden. 

Betongpålar har vissa nackdelar, dessa kan undanröjas genom att använda sig av 

vissa speciella tekniker för att just undvika dessa nackdelar. I lös lera får man 

massförträngelser när man pålar och för att minska dessa kan man dra bort 

lerproppar (lera som tas bort motsvarande själva pålen). Denna metod fungerar i upp 

till 8 meters djup och är viktig att använda intill slänter eller hamnkonstruktioner. Ett 

annat problem kan vara bortslagning av pålar i grov fyllning eller blockiga jordlager 

och detta kan minska genom att driva ner en kraftig förkörare av stål innan pålningen 

börjar (prylning) alternativt borrning alternativt gå över till stålpålar. 
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Slagna träpålar och kombinationspålar 

Trä har länge används som pålmaterial för att grundlägga olika byggnader. Men 

träpålar har gått ned i användande sedan betongpålarna tagit över allt mer och idag 

används istället träpålarna nästan bara till ställningspålning (kohesionspålar), 

pliggpålning och bankpålning. 

 

Figur 6, träpålar 

Bankpålningen är till för att ta bort eventuella rörelser under bankuppfyllningar och 

används främst vid väg- och järnvägsbyggande. Varje påle har en egen pålplatta som 

hatt och över dessa läggs en geotextil för att sprida lasterna och göra så att inte 

bankfyllningen tränger ned mellan plattorna. Pliggpålning är en 

jordförstärkningsmetod där korta pålar slåss tätt ihop för att packa friktionsjord. 

När träpålar ska användas måste de vara av friskt virke och diametern måste minst 

vara 150 mm vid längder upp till 14 m. Det går att skarva träpålarna men då ska det 

ske med en rund hylsskarv som inte får ha en lutningsförändring på mer än 1:75. Om 

pålspetsen ska skyddas kan en pålsko av plåt påföras men det är inte lämpligt att slå 

träpålarna mot berg. 

En kombinationspåle är en påle med betong som överdel och trä som underdel. 

Skarvningen sker med special hylsskarvar. Betongdelen används genom de material 

där träpålen kan brutna och därefter tar träpålen vid. Denna typ av pålning används 

oftast till kohesionspålning. 

Slagna pålar av stål och järn 

Alla dessa typer av pålar har gemensamt att de inte har så stor massförträngelse vid 

slagning och de har också en bättre nedslagningsförmåga i hårda jordarter än 

betongpålar. De kan alltså användas helt eller som komplement till betongpålar vid 

stor bortslagning och där man antar att stora massförträngelser kommer att uppstå. 

Olika slagna pålar av stål och järn är: 

 G-pålen består av centrifugalgjutna rör av segjärn med konisk muff och 

statiskt gjutna beslag. Bergsko till spetsen och tryckfördelande platta till 



Metodval i projekteringsfasen 2007-12-18 

22 

 

pålhuvudet är separata. Pålen finns i dimensionerna 118x10, 170x11 och 

170x13 mm och har länger upp till 6 meter. Skarvningen sker till en 

sammanhängande jämnstark påle utan extra skarvelement. Denna typ av påle 

används som en spetsburen påle och kan användas med varierande 

lasteffekter. Om det är ett högt material utnyttjande medför det högre krav på 

verifiering av bärförmåga och funktion. Detta sker genom stötvågsmätning 

och analys av dessa resultat. 

 H-balkar slås i marken direkt eller i förborrade hål. Denna metod är relativt 

ovanlig i Sverige men används desto flitigare utomlands. 

 X-pålen har som på namnet antyder en kryssprofil som är special framtagen 

för just pålning. Genom detta kompakta tvärsnitt får man en liten 

massförträngning med en god styvhet. Längderna kan vara upp till 14 m och 

pålen används som en spetsburen påle. Pålen kan beställas med eller utan 

bergssko och skarvningen kan ske genom en lös hylsskarv av specialstål.  

 Rälspålar är begagnade järnvägsräls som slås ned som pålar. Skarvningen av 

dessa rälspålar sker med plåtar som dras ihop med bultar. Det som man måste 

ta med i beräkningen när man ska dimensionera denna typ av påle är att den 

har olika böjstyvhet i x- och y-led och att tidigare användning av rälsen kan ha 

gjort att de har korroderat. På grund av dessa faktorer är det osäkert hur 

tunga laster man kan använda pålen till men rälspålarna klarar i alla fall 

lättare byggnader som t ex villor eller mindre lagerhus. 

 Rörpålar är stålrör som slås ner till fast mark. Det finns olika dimensioner 

och används till olika ändamål. I den fortsatta texten går det att läsa mer om 

varianterna stålkärnepålar, grova stålrörspålar och slanka stålrörspålar.  

 

Grävpålar 

Utförandet av en grävpåle är att man först borrar ned till ett fast jordlager eller berg 

för att därefter gjuta betong ned i hålet. Denna påle kan vara armerad eller oarmerad 

och kan ha väldigt olika diameter. Denna metod ger en icke massförträngande påle 

och en påle som kan överföra stora laster. Den är även lämplig när man har krav på 

låga buller- eller vibrationsnivåer i marken. Problemet med grävpålarna och varför de 

inte används mycket i Sverige är pga. att det är svårt att bedöma kostnader och 

kapaciteter på pålarna och framför allt när det gäller att påla under grundvattenytan i 

blockiga eller hårda moränjordarter eller i flytbenägna siltjordarter. 
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Figur 7, grävpålar 

En typ av grävpålar är injekterade grävpålar. Detta är en metod som utvecklats i 

Tyskland för att kunna användas i friktionsjord. Man monterar vertikala 

injekteringsrör med manschetter för injektering på olika nivåer längs med pålens 

mantelyta. Efter det att pålen har gjutits och betong har fått härda en dag utförs en 

injektering längs mantelytan. Efter ytterligare en dag utförs en injektering vid spetsen 

under domkraften som täcker pålens spetsyta. Injekterade grävpålar är på fram 

marsch i Sverige och används idag allt mer. 

Ytterligare en typ av grävpåle är CFA-pålen som fungerar genom att man genom 

jordborrskruven gjuter själva grävpålen. Denna typ av pålning lämpar sig bra för 

mantelburna pålar i homogena friktionsjordar. 

Stålkärnepålar 

Stålkärnepålen är inte en massförträngande påle då den är förborrad i berget och 

lasternas överförs genom stålkärnan i berget. Diametern på stålkärnan kan vara ca 

50-150 mm. Den korrosionsskyddas genom att man lämnar kvar borröret och att 

man injekterar cementbruk i utrymmet mellan stålkärnan och borröret. Skarvarna 

svetsas eller göra i någon form av gängad skarv. Användningsområde av 

stålkärnepålar är pålning genom blockig jord. 

 

Figur 8, stålkärnepålar 

Grova stålrörspålar 

Grova stålrörspålar använd främst inom anläggningssammanhang där de kommer väl 

till pass med sin stora diameter som kan vara ca 0,3–1,5 meter. Efter det att stålrören 

har slagits ned fylls de oftast med armerad betong. Stålrören är spiralsvetsade eller 

valsade och godstjockleken väljs utifrån hur mycket belastning den ska klara men 

vanliga godtjocklekar brukar vara 10 till 16 mm. Formen på pålen är oftast cylindriskt 

men kan också vara konformade. Som spets används en påsvetsad plansko eller 

bergssko. 
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Figur 9, svetsning av grov stålrör 

Slanka stålrörspålar 

Ett annat namn för slanka stålrörspålar är mikropålar. Dessa är spetsbärande och 

används i Sverige till grundförstärkningar i befintliga byggnader. Men de kan även 

användas till andra lättare konstruktioner. De används just till ombyggnader för att 

de har korta längder (1-4 meter långa) och diametern brukar ligga mellan 60-100 

mm. Pålarna förses oftast med en bergssko och har anpassade topplattor för 

lastöverföringen. 

Det går också att förse de slanka stålrörspålarna med en utvidgad spets. Detta görs 

om det inte går att nå ett bärkraftigt jordlager. Den utvidgade spetsen kan bestå av 

svällkroppar som utvidgas med injekteringsbruk till en ballong när pålen är på rätt 

djup. 

 

Figur 10, slank stålrörspåle 
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Tabell 1, påltyper (Olsson och Holm, 1993: Pål Grundläggning) 

Påltyper 
 

      
Påltyp Dim. Längd Fördelar Nackdelar 
  bärförmåga  (m) 

 
  

  (MN)       

Förtillverkade 0,3-1,5 3-100 Normer finns Massundanträngande 
slagna betongpålar 

  
Fabrikstillverkade Hög ljudnivå 

  
  

Lagervara Vibrationer 
  

  
Standardiserade Tunga Maskiner 

  
  

Skarvbara   
  

  
Lång erfarenhet i landet   

  
  

Ekonomiska   
          

Slagna pålar  0,1-1,5 <50 Olika påldimension Korrosivkänsliga 
av stål och järn 

  
för olika bärförmåga Relativ hög kostnad 

  
  

Liten massförträngelse För räler risk för sprödbrott 
  

  
Skarvbara   

  
  

Typgodkända   
  

  
Lagervara   

  
  

Inspekterbara   
          

Grävpålar 3,0- 20 <60 Stora laster Relativt höga kostnader i 
  

  
Inte massförträngande hårda jordlager, block och 

  
  

Låg ljudnivå vid släntberg under vatten 
  

  
Små vibrationer Känslig för flytjord 

  
  

Knäckstyva   
  

  
Små deformationer   

          

Stålkärnepålar 0,5-3,5 <50 Inte massförträngande Inga normer 
  

  
Spetsburna Hög kostnad 

  
  

Små rörelser Hög ljudnivå 
  

  
Borrade   

  
  

Klarar hårda jordlager   
  

  
Korrosionsskyddade   

          

Grova slagna 1,0–4,0  <50 Stora laster Konservativt mtrl.Utnyttjande 
 stålrörspålar 

  
Svetsad skarv Massförträngande 

  
  

Knäckstyva Hög ljudnivå 
  

  
Klarar hård slagning Vibrationer 

  
   

Korrosionsrisk 
  

   
Tunga maskiner 

          

Slanka  0,14–0,35 <35 Lätta pålelement Slanka 
stålrörspålar 

  
Lätt skarvbara Korrosionskänsliga 

  
  

Liten massförträngelse Små laster 
  

  
Typgodkända   

  
  

Lätta maskiner   
  

  
Lagervara   

      Kontrollerbara   
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3.3 Ljusbojen 1 
Enligt intervju med Erik Svahn ansvarig för upphandlingen av Ljusbojen 1:s 

grundläggning på Kadesjös Ingenjörsbyrå ser grundförhållandena ut enligt följande.  

De frågor som vi utgått ifrån i intervjun går att läsa i bilaga 2. 

3.3.1 Rådande geotekniska förhållanden 

Den översiktliga geotekniska undersökningen i Detaljplan DP 1616 Lillåudden etapp 

2 gjordes 2006-05-05  av Geolog Hans Lindquist AB. Den visar att den idag befintliga 

halvön Lillåudden är uppbyggd av fyllnadsmassor ända från 1900-talets början och 

uppfyllningen avslutades under 1980-talet. Området har fram till nu varit 

industrimark som utnyttjats av Lantmännen m.fl. i form av lager- och 

hamnverksamhet. Utifrån Västerås lokala höjdsystem ligger markytan på en nivå på 

+5 och +6 m. Detta kan jämföras med Mälarens medelvattenstånd som ligger på 

+4,17.  

Fyllningens mäktighet i undergrunden ligger normalt i detta område på mellan 3-4 m 

med enstaka avvikelser på 6-7 m. Fyllningen består av en blandning av sten, grus, 

sand, silt och lera. Det finns även vissa lokala inslag av tegel, slag, mulljord och 

växtdelar. Under fyllningsmassorna finns ett lager av lös lera med mäktighet på ca 

20-30 m. Under leran finns friktionsmaterial bestående av morän på berg.  

Grundvattennivåer i fyllnadsmassorna har uppmätts genom grundvattenrör till 

nivåer mellan +3,7 till +4,4 m. Sättningarna kommer att uppstå under de kommande 

30-40 åren med som mest 80 cm detta pga. leran inte har konsoliderats färdigt för 

den belastning som råder. Området är klassificerat som ett lågrisk område ur 

radonsynpunkt. Diverse radonmätningar har uppmätt radonhalter i jordluften på  

1-4 kBq/m3.  

Lillåudden utgörs av en udde som successivt byggts upp med fyllnadsmassor sedan 

början av 1900-talet. Den första utfyllnaden utgjordes av en pir. Den senaste delen av 

utfyllnaden utgörs av den sydvästra delen av nuvarande udde.  Huvuddelen av de 

senare massorna är schaktmassor från 1960- talets och 1970- talets byggnationer i 

Västerås. Tjockleken på fyllnadsmassorna uppgår till mellan 2 och 5 m. 

Olika industriverksamhet och magasinsbyggnader har förekommit i området, men 

även vildvuxen oexploaterad mark finns. Angränsande verksamhet är 

avfallsanläggning och Svenska Lantmännens siloanläggning. 

Föroreningar förekommer i området. Vid exploatering av södra delen av Lillåudden, 

användes en geoduk för att täcka över PAH- föroreningar. Föroreningar av PAH 

konstaterades i en begränsad del av Lillåudden. Det bedömdes att det skulle påverka 

miljön mer negativt om massorna skulle ha sanerats på plats. En tät typgodkänd 

geomembranduk monterades. Cirka 2 000 m2 geomembran monterades under etapp 

ett av Lillåudden och täcktes med 0,5 m rena fyllnadsmassor och vegetationsmaterial. 

Dessutom tillkommer föreläggande om markens användning efter områdets 
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färdigställande. Schaktning får inte ske djupare än 0,5 m utan tillstånd av Miljö och 

hälsoskyddsförvaltningen. Denna typ av övertäckning  är dock inte aktuellt för etapp 

2 och Ljusbojen.  

Kartläggningen av föroreningar i etapp 2 skiljer sig något från etapp 1. Förhöjda 

halter av alifater och kvicksilver finns lokalt i området. Även förhöjda halter av 

koppar och arsenik förekommer inom etapp 2. Mark innehållande arsenik och 

kvicksilver kommer att saneras direkt på plats för destruktion hos SAKAB. Alifater 

förekommer i området.  Lokalt, där höga halter av alifater påträffas planerar sanering 

att utföras. Det skall dock undersökas om olja i fri fas förekommer.  Kompletterande 

utredningar behövs innan slutgiltiga beslut av åtgärder kan tas. In situ sanering kan 

bli aktuellt beroende på utgång av resultat.  

En räls har gått genom delar av området och denna har kreosotimpregnerade slipers. 

(Kreosot erhålls oftast genom torrdestillation av stenkol och innehåller en blandning 

av ett hundratals olika ämnen. Den kemiska sammansättningen tiotal aromatiska 

kolväten och fenoler. Redan under 1800-talet började kreosot användas för 

träimpregnering för att skydda främst stolpar och sliprar mot röta. Fortfarande 

används kreosot för tryck- och vakuumimpregnering). 

Under produktionsskedet kommer provtagningar kontinuerligt att ske i massor från 

ledningsschakter, hisschakt och pumpgropar. Upplysningsplikt föreligger om 

föroreningar påträffas under produktionsskedet.  

3.3.2 Vald metod 

Grundläggning kommer att utföras med stötpålar av betong s.k. SP2 (se bilaga 3) 

vilket innebär en dimension av 270*270 mm armerade med 8 Ф 12 B500B i betong av 

kvalitet C50/60 vct<0,45 vattentät.  Pålning väljs före plintar pga. av det stora djupet 

ner till fastbotten. Plintarna skulle heller inte klara av den last som uppkommer ner i 

fundamentet.  Pålarna ska klara den dimensionerande lasten 1000 kN/påle, den 

säkerhetsställs genom stötvågsmätning av ca 10 % av pålarna. Man måste även ta 

hänsyn till en påhängslast från omkringliggande lera. För Ljusbojens projektering 

innebär det att man räknar den till 135 kN/påle vilket gör att den maximala lasten 

varje betongpåle får vara belastad av blir cirka 865 kN. Eftersom jordlagret består av 

3-5 m tjockt lager av fyllnadsmassa som har hög blockighet måste prylning göras. 

Prylning har man räknat med behövs på cirka 50 % av pålarna då området är ganska 

blockrikt. Prylning innebär att man trycker ner en stor stålpinne cirka 4 meter för att 

förhindra att man slår bort pålen. Eftersom befintlig kaj består av TT-kasseter 

kommer prylning även att ske av kajen efter grundlig undersökning av hur  

TT-kasseterna är belägna och vart deras tunnaste delar befinner sig. Genom att pryla 

före pålning räknar man med att kunna minska antalet bortslagna pålar till totalt 

cirka 5 %. Det kan dock bli problem med betongpålarna, t ex kan grundläggaren få slå 

ned fler pålar än vad han räknat med i sitt anbud om det blir för mycket 

bortslagningar. Konstruktörerna gynnas heller inte eftersom de får rita och räkna om 

sitt underlag när pålarnas placering ändras. Är felslagningen mer än 100 mm måste 
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konstruktörer kontrollera uppgifterna och se om man måste göra några ändringar. 

Avslagningarna av pålarna skulle då kunna medföra ändringar i byggnadsstommen. 

Vid väldigt stora block kan borrning göras. Pålarna kommer att skarvas på två ställen 

eftersom pålarna kommer att behöva vara ca 30 m och leveras i max 13 m längder. 

Skarvning av pålarna sker enligt tillverkarens standard (se t ex bilaga 4) eller enligt 

entreprenörens eget tycke. Pålarna kommer att slås ner mot stopp på moränen. Pålen 

förses med pålsko för att förhindra glidning på berget då moränlagret är relativt tunt. 

För pålarnas exakta lägen se bilaga 5. 

3.3.3 Kvalitet och kontroller 

För att undvika framtida ersättningskrav på skador på omkringliggande fastigheter 

framtas ett noggrant kontrollprogram. Bl.a. SWECO VIAK utför kontroller genom att 

sätta vibrationsmätare på de närmaste belägna fastigheterna och testar att inte för 

stora vibrationer uppkommer från pålningen som kan leda till skador på 

fastigheterna i området. En ordentlig översyn över dessa fastigheter görs även innan 

pålningen startar för att veta vilka skador de hade innan pålningen började. Det 

troliga i Ljusbojen 1 fallet är att det inte kommer bli några problem med vibrationer 

då det är ett relativt stort avstånd till intill liggande byggnader och betongpålen 

kommer att slås mot morän vilket dämpar fortplantning av vibrationer till intill 

liggande byggnader.  

3.3.4 Upphandling 

Upphandlingen av pålningsarbetet har Kadesjös projekt AB skrivit in ramar för hur 

pålningsarbetet ska utföras. Förfrågningsunderlaget gick ut som en inbjudan till tre 

firmor: Peab Grundläggning, Herkules och Skanska. Peab grundläggning och 

Herkules var de som lämnade anbud. Den stora frågan under upphandlingen var om 

man skulle använda stål- eller betongpålar. Om man ska använda betongpålar måste 

man som tidigare nämnt ta med prylningskostnaderna. Dessa ligger på ca 56 000 kr 

totalt. Detta gör att en betongpåle totalt kommer att kosta ca 13 720 kr plus 

prylningskostnad per påle på ca 720 kr vilket gör att betongpålen totalt kommer att 

kosta ca 14 440 kr/st. Detta pris kan jämföras med en stålpåle som enligt anbud 

kommer att kosta 16 000 kr/st. 

Valet föll slutligen på Peab eftersom deras anbud var mest fördelaktigt avseende 

priset. Herkules kunde inte mäta sig i det totala priset. Peab var även 

pålningsentreprenör när Lillåudden etapp 1 byggdes vilket gör att man har tidigare 

goda erfarenheter av dem och de känner till området bra vilket torde ge en bra 

kvalitet. Andra exploatörer på Lillåudden ska även använda Peab grundläggning som 

entreprenör vilket borde vara en fördel. 
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4 Stomme 

 

Figur 11, stomme 
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4 Stomme 
Stommen är byggnadens skelett. Den ska alltså hålla huset stående och det är 

konstruktörens roll att utforma den på bästa möjliga sätt. Med det menas att man 

måste ta hänsyn till arkitektens planer och därefter försöka anpassa sig till dem och 

försöka välja bästa möjliga lösningen för ljust det specifika projektet. Stommen kan 

också ha begränsningar vilket gör att arkitekten inte kan leva ut sina estetiska 

ambitioner till fullo. 

Att välja stomsystem för en byggnad innebär att väga samman många olika aspekter 

och ett stort antal parametrar styr valet.  

 Tid 

 Kostnader 

 Kvalitet 
 

Det finns olika sätt att bygga upp en byggnad på med hjälp av olika 

konstruktionselement. I detta arbete kommer de vanligaste bärverken att tas upp. 

4.1 Konstruktionselement 

4.1.1 Plattor 

Betong har en dålig egenskap, den är mycket dålig på att motstå dragspänningar och 

därför armerar man konstruktioner av betong för att klara de dragspänningar som 

uppkommer. Material i plattor är till mycket stor utsträckning armerad betong 

alternativt oarmerad betong. 

För utbredda plattor och andra geokonstruktioner finns kravet att de måste föras ner 

till tjälfritt djup dvs. cirka 2 m detta för att undvika tjälskador på byggnaden. Man 

kan dock minska grundläggningsdjupet om man tillför värme till grunden. Man 

måste se till att få bort allt vatten mot konstruktionen och detta löses i regel genom 

dränering och att göra marken lutande från huset. Betongplattan kan utföras med 

prefabricerade betongsockel då slipper man ett form moment dvs. man får en enhet 

med ett färdigt ytskikt mot en sida och form mot den andra. Dock måste man 

säkerhetsställa att man motfyller ordentligt så att formen håller emot trycket vid 

gjutningen. Själva sockelelementet består ofta av en kärna av cellplast av olika 

dimensioner med en tunn puts som används som färdig yta. 

Plattor kan ses som ett oändligt antal balkar i alla riktningar. Spänningar kan upptas i 

flera riktningar och plattorna får en styvhet mot vridning. En platta verkar på det sätt 

att i varje punkt bärs en del av lasten genom böjning i två riktningar och genom 

vridning. Hur det dock förhåller sig i verkligheten kan inte vanliga jämviktekvationer 

svara på. En platta är alltså en statiskt obestämd konstruktion. 
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Plattors tjocklek är väldigt liten jämfört med dess utbredning i sidled. Plattor bär last 

vinkelrätt mot sitt plan.  De kan göras med en liten tjocklek om de är upplagda på 

minst tre av fyra sidor, detta för att de då tar last i två riktningar. Man korsarmerar 

plattan och därmed lägger man alltså armering i två vinkelrätta riktningar. En platta 

med bara två stöd kallas för en enkelspänd platta och bär last endast i en riktning. 

Man armerar den i spännvidsriktningen, och detta leder till att man får en sämre 

utnyttjande av material än ett traditionellt balksystem. En fyrsidigt upplagd plattas 

styvhet gör att hörnen vill böja upp under last. Om man vill utnyttja plattan till max 

måste man fixera hörnen. Detta sker oftast genom att väggarna står på hörnen och 

fungerar då som mothåll för plattan. En armerad platta blir bäst om de båda 

riktningarna är lika långa.  Alltså ska plattan vara så kvadratisk som möjligt för att få 

ett maximalt utnyttjande av materialet. 

4.1.2 Linor 

I en lina kan man fästa en last och den andra änden kan vara fäst i en fästpunkt. 

Linan tar upp lasten och vi har då den enklaste formen av hur en lina fungerar. Men 

linan kan även användas till mer komplicerande laster än så. Den kan fästas i båda 

ändarna och sedan belastas med flera laster. Men eftersom en lina inte har någon 

styvhet mot böjning kommer den att ändra sin form efter fallet så att den bara tar 

upp dragspänningar. Alltså där en kraft verkar på linan kommer linan ändra sin form 

så att krafterna endast går i linas riktning. Linan anpassar sig alltså och gör att dess 

material blir maximalt utnyttjat. Om en lina är obelastad kommer den bara att hänga 

mellan sina fästpunkter och ha en form som kallas för kedjelinje eller draglinje. Men 

med laster måste man noga utreda vad som händer med linan och dess form, så att 

den kan ta lasterna. 

Linorna är känsliga för vindbelastningar, asymmetriska laster och dynamiska laster 

pga. linornas låga egentyngd och dåliga styvhet. För att minska dessa problem kan 

man öka tyngden på linorna vilket ger en större andel egentyng och mindre 

formändringar. En annan metod är att koppla ihop två förspända linor med dragna 

eller tryckta stänger vilket ger en ökad stabilitet. När man använder sig av denna 

metod minskas även lasterna i huvudlinorna. Man föredrar alltså att använda sig av 

kedjeformen på linan eftersom när linan är plan måste man ha större laster i den för 

att kunna uppväga de yttre lasterna. 

4.1.3 Bågar 

Bågar fungerar ungefär tvärt om som linor. De har kedjeformen som en lina men är 

vända åt andra hållet och tar tryck istället för drag. Två olika bågar finns: lätta och 

tunga. De tunga bågarna tar bara tryckkrafter, alltså ingen draghållfasthet, och har en 

böjstyvhet som är variabel. En lätt båge däremot har en konstant böjstyvhet och kan 

ta en del dragkrafter.  En jämförelse mot linans draglinje är trycklinjen för bågarna. 

En båge med trycklinjens form tar allstå bara tryck. Men det är viktigt att trycklinjen 

ligger i bågens tvärsnitt annars kan böjspänningar uppstå och då även dragning. 

Detta är inte bra för den tunga bågen. Dragspänningarna innebär att bågen kommer 
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att spricka och gå sönder. Bågen kommer även att gå sönder om man ökar 

belastningen för mycket eller koncentrerar lasten för mycket. 

Den lätta bågen är inte lika känslig om den hamnar utanför trycklinjen. Detta 

eftersom den klarar av att ta en del dragkrafter som uppkommer. Men det är att 

föredra att även den lätta bågen bara utsätts för tryck och symmetriska laster. Detta 

eftersom man måste göra en asymmetrisk båge om man har asymmetriska laster.  

En stor skillnad på en båge och en lina är att med en båge finns en risk för en plötslig 

kollaps. Detta eftersom en båge kan vara för slank och därmed kan bågen plötsligt 

buckla, vippa eller knäcka ut. Detta kan undvikas genom att: 

 Öka dimensionerna på bågen 

 Avstyva bågen i sidled av en annan konstruktion 

Pågrund ut av dessa risker får bågen oftast en stor dimension. 

När man ska dimensionera bågen kan man även se den som en balk med en stor 

överhöjning. Detta gör att man får in tryckkrafter i själva konstruktionsdelens 

längdriktning. Dessa tryckkrafter stabiliserar och stärker bågen så att den får sin 

hållfasthet. Men för att bågen ska kunna utnyttjas måste även upplagen klara av 

dessa horisontella krafter som kommer från bågens inre tryckkrafter. Detta kan vara 

svårt att åstadkomma men ett sätt att lösa det är att sätta dragband mellan bågens 

upplag. 

Bågen har ett verkningssätt som är statiskt och med det följer att den är beroende av 

hur många leder som den har. Lederna tillåter att krafter går från båge till båge men 

är ändå fria att rotera i förhållande till varandra och kan inte överföra böjande 

moment. Därför kan man säga att om en båge har fler än tre leder är den instabil. De 

vanligaste utföranden av bågen är: 

 Nolledsbågen 

 Enledsbågen 

 Treledsbågen 

4.1.4 Balkar 

En balk kan ta upp laster från alla riktingar. Detta är en viktig egenskap. Men 

vanligaste sättet att belasta en balk är vinkelrätt mot dess längd. Man säger då att 

balken böjs av ett moment. Olika exempel på detta är takbalkar, bjälklagsbalkar och 

balkbroar som alla är böjda balkar som har en dimension som styrs av det böjande 

momentet. En balk kan ha två eller flera upplag och avståndet mellan dessa upplag 

kallas fält. 
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Den totala hållfastheten beror på vilket material balken är gjord av och vilken 

geometri den har. För att få störst hållfasthet vill man helst ha stor balkhöjd. Man 

dimensionerar inte bara balken mot brott utan även nedböjning. Men vilket som 

kommer bli den dimensionerande faktorn går inte att säga på förhand. Man får räkna 

sig fram eller ta från egna erfarenheter, men det man kan säga är att både nedböjning 

och risken för brott minskar i och med en högre balkhöjd. Detta kan vara besvärligt 

då vissa bjälklag t ex har vissa angivna tjocklekar som balken inte får vara högre än. 

Då kan man sätta balkarna tätare, förändra balkens tvärsnitt eller byta material för 

att öka bärförmågan eller styvheten. Det som inverkar mest på nedböjningen är 

spännvidden. Man kan säga att om spännvidden dubbleras kommer nedböjningen bli 

åtta gånger så stor. En mindre nedböjning kan man alltså få genom att placera t ex en 

pelare eller vägg mitt under balken som upplag för att minska dess spännvidd. 

En balk kan vara statiskt bestämd eller statiskt obestämd. Balkar som är statiskt 

bestämda kan vara fritt upplagda eller vara konsolbalkar. Fritt upplagda balkar har 

ändar som kan röra sig upp när balken böjs ner. När den böjs ner kommer 

undersidan av balken bli längre och översidan kortare. Det leder till att man får 

tryckspänningar på ovansidan och dragspänningar på undersidan. Här kommer 

material aspekten in i bilden, om vi t ex har betong som klarar tryck bra men drag 

sämre måste vi lägga armering i underkant för att klara draget. Den fritt upplagda 

balken kommer även att bli belastad av skjuvspänningar. Dessa uppkommer oftast 

vid upplagen där man i betongbalkar alltså får lägga in byglar om betong inte klarar 

av dessa tvärkrafter själv. Om vi går över på den andra statiskt bestämda balken 

konsolbalken är den fritt upplagd i ena änden och fast inspänd i den andra. Den fria 

änden kan både böjas och vridas medan den fast inspända delen inte kan röra sig i 

överhuvudtaget. Det är i den fast inspända delen de stora påkänningarna kommer att 

ske och där av kommer även behovet av dimension att vara som störst här. Till 

skillnad mot den fritt upplagda balken kommer en konsolbalk att ha dragspänningar i 

överkant och tryckspänningar i underkant, det betyder alltså att en konsolbalk i detta 

fall måste armeras i överkant istället. 

Då en balk är statiskt obestämd har den flera stöd än två eller en inspänning och mer 

än ett stöd. En flerstödsbalk kan också kallas för en kontinuerlig balk. En statiskt 

obestämd balk är en mycket mera komplicerad balk men man kan göra mycket mer 

med den när det gäller dimensioner, utformning och spännvidder. I denna sorts balk 

kommer krafterna fördelas till de ställen där balken är som styvast. Man kan alltså 

anpassa balkens storlek efter vart krafterna kommer att uppstå. Det är en fördel att 

kunna göra det ur perspektiv som t ex: ekonomiska, produktionsmässiga, tekniska 

och gestaltningsmässiga. Men detta kan också vara ett risk moment vid 

grundläggning då ett stöd kanske sjunker en bit och krafter därmed blir omfördelade. 

Ett problem med balkar som är långa och slanka är att de har en tendens att bli 

instabila. Likt bågen kan balken då vippa. Det betyder att den tryckta kanten knäcker 
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ut i sidled. För att undvika vippning kan man avstyva kanterna, ändra formen eller 

minska längden.  

4.1.4 Pelare 

Pelare är ett vanligt förekommande konstruktionselement. De kan vara centriskt 

belastade eller excentriskt belastade. Om den är excentriskt belastad kommer 

belastningen ge upphov till ett tillskottsmoment. Pelare ska klara normallaster 

ovanifrån men också laster i tvärled från t ex vind. Hur mycket pelaren har som 

hållfasthet mot drag beror på materialets draghållfasthet och tvärsnittet.  

Hållfastheten mot tryck beror på materialets tryckhållfasthet, längd, infästning och 

tvärsnittets form. 

Det instabilitetsfenomen som en pelare kan utsättas för är knäckning. Det är ett 

plötsligt stabilitetsbrott som uppstår när pelarna blir för slanka i förhållande till sitt 

tvärsnitt. Den kritiska lasten är den kapacitet som pelaren har. Om den kritiska lasten 

uppnås kommer pelaren helt plötsligt böja ut tills den helt knäcks av. Denna 

utböjning drivs på av avståndet mellan pelarens tvärsnittsmitt och lastens 

verkningslinje. Då lasten vill gå rakaste vägen men måste gå genom den böjda 

pelaren uppkommer ett inre moment. Det inre momentet är lika med lasten gånger 

utböjningen. Pelare med stora laster och små utböjningar kan alltså få stora moment. 

Det ger att pelaren har en maximal last vid den kritiska lasten och att en pelare måste 

vara rak. Om pelaren även har en sidolast kommer den få en mindre kapacitet. Även 

initialkrokigheten får inte vara för stor för att inte få för stora dimensioner på 

pelaren. 

En begränsning som pelaren har är att de inte kan vara för långa.  För att undvika 

slankhet sätter man strävor på pelarna eller använder bjälklaget som stabiliserare till 

pelaren. Man kan också ha fast inspända ändar på pelaren vilket leder till kortare 

knäcklängd. 

4.1.5 Fackverk 

Ett fackverk är uppbyggt av flera trianglar. Triangeln byggs upp av raka stänger som 

är ledat infästa i sina knutpunkter. En triangel i ett fackverk är stabil i och med sin 

form utan att man behöver överföra böjande moment i knutpunkterna. Detta gör att 

stängerna bara kommer att ta tryckkrafter eller dragkrafter om lasterna påförs i 

knutpunkterna. Genom att stängerna samverkar i trianglarna utnyttjar man 

materialet effektivt och konstruktionen kommer att bli både slank och lätt. En annan 

fördel är att man kan uppnå väldigt stora spännvidder. Installationer är det heller 

inget problem med eftersom man inte behöver göra några håltagningar. Enda 

nackdelen med ett fackverk är när den ska tillverkas. Det krävs mycket arbete för att 

tillverka de enskilda stängerna så att fackverket passar ihop.  
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Figur 12, fackverk 

Dimensionering av stängerna i fackverket går ut på att analysera vilka stänger som 

kommer att vara tryckta respektive dragna. Detta eftersom tryckta stänger måste 

kontrolleras mot knäckning medan dragna stänger kan betraktas som en lina. Men 

eftersom det en snöfri blåsig dag kan vara tryck i alla stänger måste man räkna med 

detta värsta fall och därmed kontrollera alla stänger mot knäckning. Det går att räkna 

hela fackverket för hand men pga. det omfattande arbetet används idag datorn. När 

man dimensionerar fackverket måste man även ta hänsyn till slankheten precis som 

med pelare och balkar. Men eftersom fackverket med sina stänger är slank från 

början blir problemet ännu större här. Detta kan undvikas genom att man avstyvar 

fackverket med jämna mellanrum eller ger den tryckta kanten en större dimension. 

Olika sorters fackverk kan vara: 

 Parallellfackverk, används till plana tak eller pulpet tak 

 Sadelfackverk, används till brutna tak och har lutningarna 1:40 till 1:8 

 Omvänt sadelfackverk, ger en lägre takhöjd än ett vanligt sadelfackverk men 

med en bibehållen inre takhöjd 

 Nockfackverk, större taklutning och lägre bygghöjd än sadelfackverket 

 Primärfackverket, är parallellfackverk som används som avväxlande 

sekundärbalkar 

  Specialfackverk, stora spännvidder 

 Rymdfackverk, ett 3-dimensionellt fackverk 
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4.1.6 Ramar 

En ram består av pelare och balkar som är hopsatta med momentstyva hörn. 

Eftersom hörnen överför krafter och de böjande momenten från balk till pelare eller 

tvärtom blir en ram en stabil och bärande konstruktion i ramens plan. Ramar kan 

vara både statiskt bestämda och statiskt obestämda beroende på hur komplicerande 

de är. De Statiskt obestämda är mer komplicerade men man använder då istället 

materialet mera effektivt och får därmed mindre dimensioner. Nackdelen är att de 

kan bli mer känsliga för deformationer i grunden än de statiskt bestämda. 

En ram kan ha inre leder precis som med bågen. Om en led sätts in i en ram kommer 

dess beteende ändras. I en led finns det inget moment eftersom en led tillåter 

rotation. Man kan då minska dimensionerna mot leden men även öka den mot de 

momentstyva hörnen. Genom dagens datorutveckling kan man idag göra väldigt 

stora ramar med väldigt olika utformning.  

4.1.7 Skivor 

En skiva är belastad i sitt plan och ingår aktivt i en bärande konstruktion. En skiva är 

bra på att ta laster i planet men inte lika bra om den blir belastad på tvären. Detta 

fenomen kallas ofta för skivverkan. Skivan har som störst kapacitet om den blir 

belastad med en dragkraft i skivplanet. En trycktkraft på samma sätt ger risk för 

knäckning av hela den tunna skivan. En skiva används ofta i statiska sammanhang 

som stabiliserande element mot horisontella krafter. Exempel på horisontella krafter 

kan vara vind, snedställning, påkörning och jordbävningar. En skiva tar upp dessa 

krafter bäst genom att ta dem i den övre kanten. För att förbättra skivans vertikala 

förmåga ännu mer kan man spänna fast nedre delen av skivan eller ställa flera skivor 

i olika riktingar. För att stabilisera en byggnad måste minst tre väggar vara 

stabiliserade. 

Om en skiva belastas ovanifrån kommer den att utsättas för böjning. Då fungerar 

skivan som en hög och tunn balk. En skiva kan också vara krökt eller veckad. Detta 

gör att de rumsavgränsande ytorna kan utgöra den bärande konstruktionen. Man kan 

alltså bygga upp hela hus med skivor. För att ett hus som är uppbyggt av skivor ska 

vara stabilt måste alla skivor i byggnaden vara stabila. För att en skiva ska vara stabil 

ska den vara stödd av tre krafter som inte skär varandra i samma punkt och inte är 

parallella.  

4.2 Prefabricerade stomelement 
Prefabricerade stomelement har blivit allt populärare att bygga med och har lyckats 

komma upp på en nivå att man näst intill har lyckats gå om platsgjutna byggnader. 

Den stora fördelen med att använda sig av prefabricerade stomelement är att man 

kan förkorta byggtiden väsentligt genom att produktiviteten ökar. Kortare byggtid 

betyder minskat behov av arbetskraft och byggarbetsplatsens kostnader kan sänkas. 

En annan fördel är att man har räknat fram att livscykelkostnaderna kan sänkas om 

man använder sig av prefabricerade element. 
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Det finns olika system som man kan bygga upp en prefabricerad byggnad. Man kan 

använda sig av pelarbalksystem, väggsystem eller en kombination av dessa är 

vanligast. Pelarbalksystem används oftast till hallar medan väggsystem används till 

bostäder. Projekteringen av prefabricerade element är lite låst av hur man kan 

utforma byggnaden. Men det är inte alls omöjligt att variera både byggnadens 

utformning och planlösning. Viktigt är att samordna modulindelningen med de 

övriga systemen som t ex installationer i ett tidigt stadium av projekteringen. Man 

ska även ha med i projekteringen att man ska föröka hålla sig till diverse företags 

olika standarder för att kunna hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. 

 

Figur 13, generell prefab tidsvinst 

4.2.1 Bjälklag 

Bjälklag av prefabricerade element har ökat stort de senaste åren och används både i 

hela prefabricerade hus och som komplement till t ex stålhallar.  

4.2.1.1 Plattbärlag 

Plattbärlag är en samverkanskonstruktion som består av en tunn underkantsarmerad 

betongplatta med ingjutna armeringsbalkar. Plattorna tillverkas oftast som en 

enkelspänd platta. De är prefabricerade och levereras till byggarbetsplatsen i den 

ordning de ska installeras på bygget. Plattorna läggs ut på bockryggar. Antalet 

bockryggar minskar mycket i jämförelse med en traditionell platsgjutning. 

Plattbärlaget fungerar som en kvarsittande form. Man monterar överkantsarmering 

och de installationer som ska in i bjälklaget sedan gjuter man på bjälklaget med ca 

200 mm. Armeringsbalkarnas uppgift är att göra elementet styvare under transport 

och under montage. Plattbärlaget sparar i snitt 25 % av tiden mot vanlig platsgjutning 

pga. att man inte behöver formsätta och härdningstiderna minskar. Fördelen är att 
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man även får färdiga ytor. De slakarmerade plattbärlagen blir ca 50 mm och de 

spännarmerade blir ca 70 mm. Dessa kan tillverkas i längder upp till 10 m. Problem 

kan det dock bli om det är väldigt trångt och transporten kan ha problem att komma 

fram till arbetsplatsen. Det är viktigt att även hålla koll på elementvikten då det i den 

rådande byggboomen kan bli svårt att hitta byggkranar med tillräcklig kapacitet. Ofta 

har många stora företag exempelvis JM, Skanska, NCC löpande avtal med element 

tillverkarna som säger att de ska köpa exempelvis 100 000 m2 plattbärlag/år. De kan 

då sälja den vidare till dem som är i stort behov av den om de inte har behov av dem 

för egen produktion. 

4.2.1.2 HD/F plattor 

Håldäck har låg egentyngd i förhållande till bärförmågan. Ett håldäck klarar av 

måttliga laster och spännvidder (se bilaga 6) och lämpar sig därför till bostäder, 

skolor, kontor, vårdbyggnader och lättare industrier. 

 

Figur 14, HD/F tvärsnitt 

Tillverkningen av håldäck sker med stränggjutningsmetod där elementets undersida 

gjuts mot en stålform. Kanterna, ovansidan och hålen formas av maskinen som går 

över plattorna. Det som skiljer håldäcksplattorna åt är deras tjocklek och hålens 

utformning och antal. Håldäckens betong har oftast en betongklass på C40/50 och 

armeringen ligger alltid i underkant av elementet. Undersidan av plattan är slät för 

att det ska vara lätt att måla den medan översidan oftast pågjuts med ett tunnare 

lager. Pågjutningen är självklart inte obligatorisk om man inte behöver en finare 

överyta på bjälklaget men om en plastmatta t ex ska läggas in måste en pågjutning på 

håldäcken ske. 

Dimensionering av håldäcksplattorna kan enkelt ske genom att prefabföretagen har 

noggranna datorprogram.  Man räknar oftast med en exponeringsklass på XC 1 och 

en livslängd på 50 år. Om man vill öka momentkapaciteten kan mera armering läggas 

in enligt prefabföretagets standard. Skjuvkapaciteten kan också ökas men då genom 

att man gjuter igen kanalerna en viss längd där skjuvkapaciteten behöver ökas. Alla 

dessa ökningar kan göra att man slipper öka tjockleken på HD/F bjälklaget och man 

spar då plats till annat. 

Tack vare att håldäcken har genomgående hål lämpar det sig bra att lägga 

installationer i plattorna. Det går bara att dra installationerna i längds led plattan 

men håltagning måste göras för att komma ner till själva kanalen. Dessa hål gjuts 
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sedan igen. Andra hål som finns från fabriken i håldäcket är dräneringshålen som 

måste finnas för att inte snö eller vatten ska läggas sig i håldäcket. Dräneringshålen 

sätts igen efter det att håldäcket inte kan utsättas för väta. Viktigt vid projektering av 

håldäck är att se till att man har tillräckliga upplagslängder. Ett grundvärde som man 

använder är att håldäcket ska ha en upplagslängd på 80 mm. Det gäller alltså att 

plattorna kan ligga på någon balk eller vägg som har plats för upplagslängden och 

toleransen på ca 20 mm. 

4.2.1.3 TT/F plattor  

TT/F plattorna kan ta större laster och längre spännvidder än håldäcken kan. Detta 

gör att de används till tyngre industrier, parkeringsdäck, sjukhus och affärshus. Det 

kan också vara bra att använda TT/F plattor när man ska göra stora håltagningar i 

bjälklaget eller när man har extremt långa spännvidder. 

 

Figur 15, TT/F tvärsnitt 

En TT/F platta är uppbyggd som två T. Alltså två balkar som samverkar med en 

överliggande betongplatta. TT/F plattorna tillverkas oftast med en bredd på  

2400 mm men bredden 3000 mm förekommer också ibland. Tillverkningen sker i 

stålformar med förspända linor och betongkvalitet C45/55 används. 

Dimensionering av TT/F plattor sker på samma sätt som med håldäcken. De kan 

också få en ökad momentkapacitet genom att sätta in fler linor i underkanten. För att 

klara skjuvkrafter kan skjuvarmering läggas in vid tillverkning av plattan. Något man 

ska tänka på vid dimensioneringen är att sprickmomentet ökar vid större 

spännvidder. För att se hur stora spännvidder en TT-platta klarar se bilaga 6. 

4.2.2 Väggar 

Det finns olika sorters väggar från prefabindustrin: massivelement, sandwichelement 

och skalväggar. De olika väggarna har minst en sak gemensamt och det är att de 

kommer att få fogar. Det kan uppstå problem med fogarna om man inte tar hänsyn 

till dessa i projekteringen. Om elementen ska synas som fasad kommer fogarna att 

synas och arkitekten måste beakta detta i sina beräkningar. Det är en faktor en annan 

är att fogarna måste vara täta och kunna ta rörelser för att byggnaden skall kunna 

upprätthålla rätt kvalitet. 
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4.2.2.1 Massivelement 

Som namnet påvisar är denna väggtyp uppbyggd av enbart betong. Denna enkla skiva 

är tänkt att fungera som fasadbeklädnad eller som att själv beklädas av en annan 

fasadbeklädnad. Om massivelementet ska fungera som bakomliggande 

fasadbeklädnad kan den vara bärande. Den kan då också på fabrik förses med 

isolering på insidan och då fungera som en halv sandwichvägg. Om den däremot är 

tänkt att använda som fasadbeklädnad är den inte bärande. De monteras då på en 

bakomliggande stomme med hjälp av hängslen eller konsoler. 

4.2.2.2 Sandwichelement 

Ett sandwichelement består av två sammanhängande betongskivor som har isolering 

emellan sig. Isoleringen är oftast cellplast men mineralull används också. Detta gör 

att detta element blir väldigt ekonomisk eftersom man får med alla funktioner som en 

vägg behöver. Elementen har en höjd som en våning ungefär och kan levereras med 

insatta fönster om man fort vill ha ett tätt hus. Det man då riskerar är skador på 

fönstren. Enligt prefabindustrins undersökningar har det visat sig att dessa skador 

ska vara väldigt få. 

4.2.2.3 Skalväggar 

Skalväggen består av två stycken betongskivor som har en luftspalt emellan sig. Man 

använder den ofta tillsammans med ett plattbärlag då man kan platsgjuta både 

plattbärlagets övergjutning och skalväggens luftspalt. 

 

Figur 16, skalvägg 

4.3 Platsgjuten betong 
En orsak till att platsgjutningen kan behålla sina marknadsandelar är att tekniken har 

utvecklats rejält under årens lopp. Med plattbärlag och pumpbetong har metoden 

kunnat rationaliseras. 
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Självkompakterande betong är på väg att slå igenom och när alla barnsjukdomar är 

lösta finns möjligheter att ytterligare rationalisera den platsgjutna betongtekniken. 

Även armeringstekniken förändras. Idag finns till exempel armering på rulle som gör 

arbetet betydligt snabbare. Metoden uppges förkorta armeringstiden med 75–80 % 

samtidigt som armeringsåtgången minskas med 10–20 %. 

Formsättningen utvecklas även den ständigt. Arbetskostnaderna för att sätta form 

svarar för 47 % av den totala kostnaden för platsbyggda stommar medan 

formmaterialet bara står för 6 %. Därför pågår en ständig utveckling för att ta fram 

enkla smidiga formsystem som går snabbt att montera. Formen ska enligt BBK kunna 

uppta de laster som påverkar den så att den färdiga konstruktionen får sin avsedda 

funktion. En formkonstruktion är uppbyggd av formytmaterial och ett system av 

reglar, stämp, stag och balkar. 

Olika krav på en form kan vara: 

 Formytmaterial ska vara sådant att den färdiga betongytan blir som den 

önskas 

 Formytan ska vara tät för att minska arbete med skrotning, slipning och 

lagning 

 Formen ska kunna ta de laster som uppkommer utan att deformeras 

 Formen får inte behandlas med material som kan vara skadliga för betong 

 Skarpa hörn och kanter ska om möjligt undvikas 

 

Självklart varierar tiden för formbyggande pga. av oregelbundheten i det som ska 

formsättas. Från o,1 h/m2 till flera timmar för mer avancerade saker kan skilja. Här 

kan arkitekt och konstruktören påverka genom att produktionsanpassa byggandet. 

Exempel på saker som ökar tidsåtgången. 

 Många hål 

 Många ingjutningsdetaljer 

 Speciella krav på betongytan 

4.3.1 Formrivning 

Rivning tar tid och den glöms ofta bort i planeringsskedet. Det mest kritiska skedet 

under formrivningen är att bestämma när betongen i bjälklaget har hårdnat 

tillräckligt för formrivning. 
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4.3.2 Armering 

Att armera tar mycket tid i anspråk. Arbetet utförs före gjutning men efter 

formbyggnad. Detta medför att det ofta råder en stor tidspress i armeringsskedet 

eftersom gjutningen ofta är bestämt långt i förväg. Detta leder till att man ofta strävar 

efter att göra armering med stor förtillverkningsgrad dvs. iläggningsfärdig så långt 

som möjligt. En hög förtillverkningsgrad leder till liten tidsåtgång på arbetsplatsen. 

Men även här har konstruktören ett stort ansvar. En konstruktör kan underlätta 

arbetet på plats genom att: 

 Begränsat antal armeringstyper, dimensioner och bockningstyper vilket leder 

till mindre sorteringsarbete, mindre upplagsplatser och mindre risk för fel 

 Användning av så klen stångdiameter som möjligt för att underlätta vid 

gjutning. Den minskar sprickrisken och har en högre vidhäftningsarea. En 

klen stångarmering är även lättare att arbeta med. Nackdel är dock en högre 

kilopris. 

 Användning av nät istället för lösarmering 

 

Armeringsleveranser kan förekomma i en mängd varianter de vanligaste är dock: 

 Armering i lagerhållna längder dvs. stänger 12 m. Klippning och bockning sker 

då på arbetsplatsen 

 Iläggningsfärdig armering. Stänger levereras färdiga för montering dvs. 

klippta och bockade enligt armeringsförteckningen 

 Förtillverkade armeringsenheter exempelvis armeringskorgar för pelare och 

balkar 

 

4.3.3 Monteringsskedet 

Monteringen omfattar allt från transport av armeringen till iläggning i formen och 

fixering genom najning. Transport inom arbetsplatsen sker ofta med byggkran. Om 

konstruktionen ska fungera som önskas måste armeringen ligga på plats under 

gjutningen. Detta leder till att överkantsarmeringen måste förankras genom najning 

och användning av hållbara distansklossar med ett lämpligt inbördes avstånd. 

Används nät så kompletteras dessa med överkantsbyglar för överföring av laster 

mellan näten. Ett annat monteringsproblem är installationer som inkräktar på 

armeringens läge. Man kan även få kollisioner på flera ställen om inte underlagen är 

kontrollerat av exempelvis en installationssamordnare. Men det största problemet 

med nät är att de ska skarvas och i vissa hörn kommer näten att bygga fyra gånger 

nätets diameter. Detta måste tas med i beräkningarna när man som konstruktör 
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sätter minsta täckande betongskikt. Ett sätt att minska dessa uppbyggnader är att 

använda sig av nät som är anpassade för att passa ihop i hörnen. Dessa bygger bara 

upp två gånger nätets diameter. 

4.3.4 Gjutning 

Före gjutning kontrolleras att formen är isfri och skräpfri. Om formen är snöig rensas 

de med ånga före gjutning. Gjutningshastighet väljs normalt så att man hinner 

fördela betongmassan, normalt cirka 30-40 cm horisontella etapper. Stighastigheten 

i de vertikala formarna är begränsad av det sidotryck som uppkommer. Under 

gjutning får inte uppehållen vara så långa att den utlagda betongen börjar härda 

innan färsk betongmassa hunnit påföras. Under detta skede innehåller betongen 

mycket luft i porer och fickor. Dessa komprimeras genom att betongen vibreras och 

då avgår den luft betongen innehåller. Vibreringens huvudsyfte är att få betongen tät 

och armering ordentligt omsluten. 

Finns krav på planhet kan tre metoder tillämpas. 

 Höjdkontroll med mätsticka 

 Höjdkontroll med bygglaser 

 Avdragning med vibrobrygga. 

Man kan också ibland ha krav på vilken yta man vill ha på betongytan. Det finns olika 

metoder för olika sorters yta. Dessa är: 

 Avjämning: Inga krav på utseende. Ytan dras enkelt av med en sloda eller 

skyffel 

 Avdragning: utförs när man ska göra en efterbehandling. Utförs med rätskiva 

eller vibrobrygga 

 Brädrivning: man får en jämn och porfri men rå yta. Utförs med rivbräda eller 

med en planskiva 

 Stålglättning: När man vill ha en slät yta. En del cirkelformade ränder kan 

förekomma från glättningsmaskinen 

 Borstning: en rå betongyta fås genom att man drar av ytan med en mjuk eller 

hård borste 

 Rullning: ger en vågig yta. Utförs med en vals 

 Intryckning av mönster: när man vill ha ett speciellt mönster i betongytan 

Oftast använder man sig av lättflytande betong. Transporten sker från betongfabriken 

med betongbilar med tråg och roterande behållare för att förhindra att betongen ska 

stelna under transporten. 
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Man kan förlänga möjligheten att transportera betong genom att tillsätta 

luftporbildande medel för att förbättra stabiliteten och använda sig av retarder för att 

förlänga tiden innan betongen börjar härdar. Betongen kan vid anländande till 

arbetsplats pumpas in alternativt användning av rännan på bilen för uthällning av 

betong men vid större byggen används oftast en separat betongpumpbil. 

Ofta görs betongetapper ganska korta för att undvika att låsa byggkranen om bask 

används för gjutning. 

4.3.5 Vägg 

En platsgjuten vägg är uppbyggd av betong med en utanpåliggande isolering. För att 

undvika organiska material i konstruktionen används allt mer stålprofiler för att bära 

upp isoleringen. Beroende på vilken sorts fasadmaterial man använder kommer de 

sista lagren i väggkonstruktionen vara olika uppbyggda. Mer om fasadmaterial 

kommer under punkt 5.3. 
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4.4 Ljusbojen 1 
Enligt intervju med Anders Lindén ansvarig för konstruktionen av Ljusbojen 1 på 

Kadesjös Ingenjörsbyrå har projekteringen av stommen sett ut enligt följande.  De 

frågor som vi utgått ifrån i intervjun går att läsa i bilaga 7. 

4.4.1 Rådande förhållanden 

Inga speciella förhållanden avseende laster finns på ljusbojen. Man dimensionerar 

alltså stommen utifrån BKR (boverkets konstruktionsregler), BSK (Bestämmelser för 

Stålkonstruktioner) och BBK (boverkets handbok om betongkonstruktioner). Det 

som gör byggnaden svår att dimensionera är den stora lokalen längst ner i 

byggnaden. Den gör att man inte får några bärande väggar här vilket gör att hela 

stabiliseringen blir svår att räkna hem. Då hela byggnaden kan vrida sig. En annan 

ovanlig förutsättning är att det är väldigt stora lägenheter vilket leder till få bärande 

väggar. 

4.4.2 Vald metod 

Stommen kommer att utföras i platsbyggd betong. Att det inte blev prefabricerad 

betong föll på att projekteringen drog ut på tiden samt långa leveranstider på prefab 

betongelementen vilket gjorde att platsbyggt bedömdes som ett billigare alternativt.  

Som går att läsa under rådande förhållanden har byggnaden vissa försvårande 

egenskaper vid dimensioneringen. Då tänker man främst på stabiliseringen av 

byggnaden. P.g.a. den stora lokalen på bottenvåningen och de få bärande väggarna 

fick man verkligen tänka till hur man skulle kunna stabilisera byggnaden. När man 

räknar stabiliseringen vill man ju helst ha genomgående bärande väggar ända från 

bottenvåningen till tak. Detta går inte där den stora lokalen på bottenvåningen finns. 

Detta löstes genom att en del av de genomgående väggarna börjar på första våningen 

och inte på bottenvåningen. Under dessa avslutande väggar tas de vertikala krafterna 

upp av pelare och man ser dem då som ledat inspända. Detta gör att de horisontella 

krafterna som tas i de genomgående väggarna som börjar på första våningen måste 

föras över genom det första bjälklaget och till de genomgående väggarna som börjar 

på bottenvåningen.  För att förtydliga det hela visas det första bjälklaget i figur 17. De 

väggar som är blåmarkerade tar bara horisontella krafter från första bjälklaget och 

uppåt i byggnaden medan de röd markerade väggarna tar horisontella krafter ända 

från bottenvåningen och uppåt i byggnaden. De rödmarkerade väggarna på 

bottenvåningen kommer då också att få ta de överförda krafterna från de 

blåmarkerade väggarna. 
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Figur 17, bjälklag över plan 1 

 

Lasterna och momenten som uppkommer på väggarna beräknas i ett dataprogram 

som heter Kopski. Utifrån dessa data kan man sedan beräkna fram vilken erfordlig 

armering som behövs för att sätta fast väggen i bjälklaget eller bottenplattan. 

Självklart beroende på hur mycket väggen belastas kommer armeringen att bli olika 

mycket. I figur 17 går även att läsa vilken armering som behövs för att spänna fast 

väggen. Armering som visas sätts i båda ändarna av väggen så att den kan belastas 

med horisontella krafter från bägge hållen.  För att öka kapaciteten på 

inspänningarna i väggarna i bottenvåningen armeras även pålen in i bottenplattan. 

Detta gör att även pålarna kommer att få ta en del av de horisontella krafter. 

För bärning mot glasfasaden används stålpelare. Stålpelarna kommer att sättas på ett 

c-c avstånd på ca 3,5 m vilket är ett måste då man har en frikant som ger upphov till 

kraftig nedböjning. Om den alltså inte stöds av stålpelarna kommer den böjas ned 

och glasfasaden kommer att skadas. Stålpelarna kommer att bestå av en VKR-profil 

100x100xt. Stålpelarna kommer att få ta olika last beroende på vilken våning de 

befinner sig på och därför kommer godstjockleken(t) att variera. Profilens yttermått 

är alltså lika och då slipper man ändra detaljlösningar för varje våning. 
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För bärning inne i byggnaden kommer bärande väggar av betong att användas. På 

bottenplan finns få med bärande väggar och för att klara de vertikala lasterna 

kommer betongpelare att användas i den stora lokalen (se bilaga 8). Själva fasaddelen 

kommer inte att ta upp någon last alls. Bjälklagen kommer att bestå av 240-250 mm 

tjock betong. Detta för att klara ljudkraven. Då byggnaden byggs som platsgjuten 

kommer överhörning inte bli några bekymmer. 

Bottenplattan kommer att vara en kombination mellan påldäck och balkar (se bilaga 

5).  Där pålarna går upp direkt till plattan och inte in i någon balk görs förtjockningar 

för att inte genomstansning ska ske. Tjockleken på bottenplattan kommer att vara 

200 mm. Detta kan anses som ganska tjockt. Men det är byggnadsnämnden som har 

satt krav på att plattan ska utföras som en radon säker platta. Detta för att det kan 

finnas en del föroreningar i marken och med 200 mm tjock platta omöjliggör man för 

föroreningarna att tränga upp genom plattan. Garage kommer att finnas på 

bottenplattan men detta medför inte någon mer last pga. att en bil tar upp så pass 

stor yta för sin tyngd, det som blir dimensionerande i garaget är punktlasterna. 

Under bottenplattan kommer 100 mm isolering att läggas. Jämfört med ett vanligt 

bostadshus är det väldigt lite men det behövs inget mera då det inte kommer att vara 

några boende på bottenplan (se bilaga 1). 

4.4.3 Upphandling 

Förfrågningsunderlag för stomme gick ut till fem stycken entreprenörer. Intresset på 

en överhettad marknad var relativt svalt och man fick bara in två stycken anbud från 

Peab och Ångström & Mellgren. Båda två var platsbyggda stommar. Den som fick 

entreprenaden var Peab eftersom de kunde lämna bäst pris genom att de kunde få 

samordningsvinster genom att de skulle bygga Riksbyggens byggnader i samma 

område. Ungefärligt pris för stommen enligt anbud låg i intervallet mellan 6 – 7 

miljoner kronor. Som tidigare nämnt gick det inte att bygga prefabricerat eftersom 

man fick tidbrist och det skulle även bli ca 2 miljoner kronor dyrare. 
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5 Ytterskal 

 

Figur 18, ytterskal ljusbojen 
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5 Ytterskal 
När fasader och tak diskuteras brukar man benämna detta för byggnadens ytterskal. 

Ytterskalet har en lång rad krav som ställs på sig anseende täthet och ljud för att 

nämna några. Ett ytterskal ska även vara isolerande från vädrets makter. 

Det ställs även höga krav på estetik. Alltså måste ett samarbete ske mellan konst, 
formgivning, verklighet och arkitektur eftersom detta är det första som omgivningen 
kommer att se av byggnadsverket. För att ytterskalet ska bli bra måste det även passa 
in i omgivningen. Omgivningen är då både landskapet och omgivande byggnationer. 
Detaljplanen anger riktlinjer för byggnadens utformning. 

5.1 Tak 
Ett tak är en viktig funktion i en byggnad. Hur taket utförs avgör mycket hur man 

upplever byggnaden och dess form. Ur ett mera tekniskt perspektiv ska taket skydda 

mot regn och sol men också hålla värmen. Detta gör att ett yttertak har krav på 

värmeisolering, lufttäthet och fuktskydd. 

Det finns olika former på ett yttertak. Formen väljs utifrån faktorer som tekniska, 

ekonomiska och estetiska. De olika takformerna kan vara: 

 Sadeltak som är den vanligaste takformen för hus med trätakstolar 

 Mansardtak är ett sadeltak som är brutet på båda sidorna 

 Valmat tak är ett sadeltak med avskurna gavelspetsar 

 Pulpettak som är ett tak med ett ensidigt takfall. Görs ofta med en liten lutning 
på breda hus 

 Motfallstak är ett omvänt sadeltak där takavvattningen måste ske invändigt 

 Cylindriskt tak har som namnet utger en cylinderkrökt takyta 

 Flackt tak som ofta är vanligt på flervåningshus för att huset inte ska bli för 
högt 

Eftersom Ljusbojen 1 är ett flervåningshus kommer följande fakta baseras på att taket 

ska vara av typen flackt tak. Ett flackt tak har en lutning på 1:100 – 1:16. Det medför 

att vatten kan bli stående på taket. Därför måste taktäckningen eller 

vattenisoleringen vara helt vattentät och tåla de tryck som kan uppstå när vattnet 

lägger sig på taket. Att vattnet blir stående på taket kan bero på: 

 Dålig lutning och ojämnheter i taktäckningen 

 Nedböjningar av egenvikt och snölast 

 Uppdämning av snö och is 
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 Igensatta avlopp 

 

Figur 19, flackt tak med vatten 

Om vattnet blir stående på dessa flacka tak kan det lätt bli läckor som medför stora 

problem och skador. Man bör jämnt försöka få den lilla lutning som finns på ett flackt 

tak att luta mot ett avlopp. Detta eftersom en defekt i en lågpunkt utan avlopp medför 

att mer vatten kan rinna igenom taket än om defekten skulle vara längre upp på taket. 

Avloppen eller stuprör måste också förses med rensgaller som kan rengöras. Detta för 

att inte få stopp i avvattningen som också kan göra att vatten blir stående. 

Viktigt att tänka på är att vatten oftast inte läcker igenom själva taktäckningen utan 

vid dess skarvar eller genom fogar runt genomförningar och anslutningar. För att 

kunna ha ett flackt tak måste alltså arbetsutförandet ge en tillräcklig täthet kring 

dessa svaga punkter. 

Ett annat problem som vi har i Sverige är snön. Snön medför under vintern snölaster 

som under våren måste kunna smälta bort utan att skador uppkommer. Under vinter 

måste alltså taket vara tillräckligt dimensionerat för att klara denna snölast. 

Byggnaden kommer säkert att vara dimensionerad för snölasten när den byggs men 

huset måste även bibehålla samma funktion om 20 år. Långtidslaster kommer då att 

ha påverkat taket under en längre tid. Dessa faktorer kan ha gett taket sämre 

hållfasthet. Under våren när snön ska smälta behövs egentligen en lutning på 1:16 för 

att smältvattnet ska kunna rinna av. På flacka tak har vi inte det vilket leder till att det 

kommer att bli mer vatten stående än vanligt. Varierande temperaturförhållanden 

kan också medföra att isvallar kan bildas, då är risken att vatten blir stående ännu 

större. För att få bort smältvattnet på ett relativt bra sätt gäller det att avlopp och 

brunnar är isfria för att ge smältvattnet en chans att rinna ut. Ett sätt att hålla avlopp 

och brunnar isfria är att ha elektrisk uppvärmning runt dessa. Ett annat alternativ för 
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att avlasta taket från snö och smältvatten är att regelbundet skotta bort snön från 

taket. Detta kan dock leda till att tätskiktet skadas, med läckage som följd. 

Det är självklart att man måste använda sig av ett taktäckningsmaterial som klarar av 

dessa låga lutningar. Enligt Fukthandboken tabell 31.1 är den lägsta lutningen för 

taktäckningsmaterial 1:40. De material som klarar denna lutning är: 

 Bituminösa mattor(takpapp) 

 Duk av termoelaster (gummiduk) 

 Duk av termoplaster(plastfolie) 

 Plan sömsvetsad rostfri plåt 

Det skall också tilläggas att dessa material klarar lutningen 1:40 om arbetsutförandet 

är rätt och uppfyller vissa kravspecifikationer. 

Enligt BBR kapitel 6.5 ska byggnader utformas så att så att varken konstruktion 

eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Vad som står om tak är att vid val 

material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn tas till taklutningen. BBR 

hänvisar också till Fukthandboken. Om man då går till Fukthandboken säger den 

enligt under 1993 gällande normer, NR, skulle yttertak ha en lutning av minst 1:40 

och definitionsmässigt kallades alla tak med lägre lutning för terrasstak. 

Terrasstaken skulle dock alltid ha en lutning av minst 1:100.  

5.1.2 Avvattning 

För att det inte ska bli några fuktskador på taket är det viktigt med en bra fungerande 

takavvattning. Det finns invändig och utvändig takavvattning. Vilken man väljer av 

dessa beror på många aspekter men lämplig metod för dimensionering av 

takavvattning finns i svensk standard och gäller för båda metoderna. Avståndet 

mellan stuprör bör inte överstiga 20 m. Ett tak som ska avvattnas med brunnar ska 

ha minst en brunn per 225 m2 takarea, dock med högst 15 m inbördes avstånd. Vid 

risk för igensättning bör avståndet vara högst 12 m. Risk för igensättning är när det  

t ex finns närbelägna träd som kan orsaka lövnedfall. 

En utvändig takavvattning ger synliga rör på utsidan av fasaden. Detta kan vara ett 

störande problem som arkitekten måste ta i beaktning. Detta för att rören inte ska gå 

mitt för något fönster eller hindras att gå ner i marken. Men ett utvändigt 

avvattningssystem är det mest fuktsäkraste och är att föredra om det går. 

En invändig takavvattning kan lämpligen användas när man t ex har ett motfallstak. 

Om en invändig takavvattning används får man inga synliga hängrännor men man 

måste vara säker på att de invändiga ledningarna är täta då det kan bli stora 

fuktskador om de läcker. Invändiga rör kan även leda till vissa ljudproblem som 

måste beaktas i dimensioneringsstadiet. 
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5.2 Glasparti 
Glaspartier i en byggnad har blivit väldigt populärt att använda på nybyggda hus. 

Detta eftersom de har många goda egenskaper. Glaset kan t ex släppa in dagsljus, ge 

utblick, skydd mot väder och buller samt fyller glaset även estetiska funktioner. Den 

stigande populariteten hos glas har också att göra med att glastekniken har gått 

framåt och gjort att glasets många dåliga egenskaper har minskat. 

 

Figur 20, glasrum 

För att glaset ska fungera fullt ut för en specifik byggnad kan vissa krav komma att 

ställas på det. Dessa kan vara värmeisolering, ljustransmission, solskydd, kondens, 

bullerskydd, personsäkerhet, inbrottsskydd, självrengörande och brandskydd. 

5.2.1 Värmeisolering 

Ett av glasets problem är att den har en mycket dålig värmeisolerande förmåga. Detta 

eftersom fönster ofta har en värmekonduktivitet på ca 1,0 W/mK och dessutom är 

väldigt tunt. För att kunna undvika detta problem byggs ett fönster upp av flera 

glasskivor med ett visst avstånd glasen emellan som bildar ett isolerande skikt. Om 

värmen ska ta sig förbi ett isolerande skikt kommer den alltså att reduceras kraftigt. 

Värmen tar sig genom ett fönster genom de tre värmeöverföringsmekanismerna: 

Strålning, konvektion och ledning.  

Strålningen hindras att ta sig ut genom fönstret genom att man minskar glasytans 

emissionsfaktor. Denna minskas lättast genom att använda sig av ett 

lågemissionsglas som är uppbyggt av ett floatglas belagt med ett mycket tunt skikt av 

metall eller metalloxid. En sådan beläggning på glaset gör att solens kortvågiga 

strålning släpps in medan den långvågiga strålningen inifrån rummet hindras att gå 

ut.  
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Figur 21, treglasfönster 

För att förhindra konvektion och ledning måste man titta närmare på själva 

luftspalten mellan glasen. För att förbättra luftspaltens funktion kan man fylla den 

med en gas. Gaser som används för detta ändamål är argon och krypton, där 

argongasen används mest eftersom den har rimligast pris. För att optimera 

luftspalten och gasen krävs att man använder rätt spaltbredd. För argonglas ska den 

ligga på 15–16 mm medan det för kryptonen ska vara 9–10 mm spaltbredd. 

För att optimera hela fönstrets värmeisolerande förmåga måste man också tänka på 

att ramen och distanslisten kommer att släppa igenom värme.  Helst ska en ram bestå 

av trä och distanslisten kan istället för av metall bestå av termoplastiska material. 

5.2.2 Ljustransmission 

Solljus kan både vara bra och dåligt beroende på vilken aktivitet som utförs. Man 

strävar alltså ofta efter att kunna styra solinstrålningen. Det finns olika metoder för 

att räkna fram vilken styrka, kvalitet och fördelning av dagljuset man vill ha i olika 

rum. Minsta glasarean ska vara ca 10 % av golvarean. Dagsljuset varierar också efter 

var fönstren placeras. Ett lågt och brett fönster ger sämst dagsljusfaktor. Ett 

kvadratiskt fönster ger däremot en bättre dagsljusfaktor och ger ett acceptabelt 

resultat. Bäst dagsljusfaktor får ett högt och smalt fönster.  

Solenergi består av flera olika våglängdsområden: Kortvågig UV-strålning (280-380 

nm), synligt ljus (380-780 nm) och infraröd strålning (780-2500 nm). Fördelningen 

dessa emellan är ca 4 % UV-strålning och ca 55 % synligt ljus. Beroende på 

solstrålarnas infallsvinkel, solhöjden och reflektioner från omgivningen får man olika 

effekt från strålarna. Om solen står högt får man en mindre infallsvinkel mot ett 

vertikalt fönster. Det är detta faktum som leder till att man får störst solinstrålning på 

ett söderfönster under april och september. 

Den totala mängden solenergi som går genom ett fönster till ett rum kallas solfaktor. 

Solfaktorn är direkt transmission av solenergi samt sekundär värmetillförsel från inre 

solvärmd glasruta. Sekundär solenergi tillförs genom värmestrålning och konvektion. 

Ett problem med solljus kan vara bländningen. Ofta är det problem med bländning 

när man ska titta på en bildskärm som har en luminans på ca 200-400 cd/m2 medan 

ett solbelyst fönster kan ha en luminans uppemot 10 000-20 000 cd/m2.  För att då 

kunna se något på bildskärmen måste luminansen från fönstret minskas. 
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Ett solskyddsglas kan minska bländning, strålningsvärme och höga temperaturer 

inomhus. Det finns fyra olika solskyddsglas: 

 Genomfärgade solskyddsglas där om man ökar tjockleken kommer solskyddet 

öka 

 Hårdbelagda solskyddsglas som fungerar genom att en solskyddsbeläggning 

läggs på glaset. Dessa kan ibland också vara genomfärgade 

 Mjukbelagda solskyddsglas som har solskyddsbeläggning 

 Mjukbelagda solskyddsglas som har funktionen som både solskydd och 

lågemmisiv 

Av dessa fyra har den sistnämnda blivit vanligast då den inte bara har solskyddande 

egenskaper. 

På senare tid har även ett förbättrat solskydd för fönster uppkommit. Det går ut på att 

man trycker ett mönster på det yttre glaset. Detta tryck görs digitalt eller med ett 

screentryck. Mönstret ska skyddas av en lamell eller att den vänds mot luftspalten. 

Man kan utföra trycket på många sätt t ex kan man ha olika kulör, mönster och 

täthet. Om ett vanligt ljust tryck väljs får man en solenergitransmission mellan  

12-25 %.  

För att säkerhetsställa att solskyddet fungerar kan det vara nödvändigt att använda 

fasta eller rörliga solskydd. När ett fast solskydd ska monteras måste solhöjder 

dimensioneras efter vilka månader man vill att solskyddet ska fungera. Ett rörligt 

solskydd finns det olika varianter på utvändiga, mellanglas och invändiga. Oftast är 

det utvändiga solskyddet mest effektivt men det kommer att bli utsatt för yttre 

påverkan av väder och vind. Detta problem har inte mellanglassolskyddet som istället 

har problem med att solskyddet blir inbyggt i konstruktionen. Ett invändigt solskydd 

är också skyddat från väder och vind och är bra att reglera ljuset och undvika 

bländning. Men det invändiga solskyddet har dålig effektivitet då mycket värme kan 

tillföras till rummet genom konduktivitet. 

5.2.3 Kondens 

Kondens bildas när ett fönsters yttemperatur är lägre än daggpunktstemperaturen i 

omgivningen. Vid hög luftfuktighet och kalla glasytor ökar risken för kondens.  Den 

kan bildas på såväl in- och utsidorna som mellan glasen. Man kan med beräkningar 

se när kondens kommer att uppstå på en glasruta. Man utgår från glasrutans  

U-värde, yttemperatur, lufttemperaturen inne och ute samt den  

relativa fuktigheten (RF). Dock kan det uträknade resultatet bli missvisande pga. att 

ett flertal faktorer är svåra att bestämma. 
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Figur 22, kondens på fönster 

Om kondens bildas invändigt beror det på för dåligt isolerade fönster. Kondens bildas 

oftast i fönstrets undre del där eventuella luftrörelser är som minst. Med en isolerruta 

med distanslist av aluminium skapas en köldbrygga i randzonen, vilket ökar risken 

för att kondens uppkommer. Risken för kondens i randzoner är större i tvåglas- än i 

treglasisolerrutor. Om glaset är placerat i ett dåligt läge kan även isbildning på 

glasytan förekomma.  

Kondens mellan glas beror ofta på att varm inneluft läcker in i spalten mellan glasen 

vilket leder till att den fukt luften innehåller kommer att kondenseras på det kallare 

ytterglasets insida. Ytterligare en variant är då karmen är av trä och virket är blött 

och då avger vatten som sedan kan kondenseras på den kalla ytterglasrutan. Om 

kondens uppkommer mellan glasen i ett isolerfönster beror det på att rutan har gått 

sönder och argon- alternativt kryptongasen har läkt ut. Kondens som bildas på en 

isolerrutas insida bildas oftast i mitten på rutan. 

Vid kallt vindstilla väder kan ytterrutan avge mycket värme genom utstrålning mot 

himmeln att den får lägre temperatur än utomhusluften. Om då luftfuktigheten är 

hög vilket inträffar under hösten kan rutans temperatur vara lägre än den lokala 

daggpunkten för luften vilket leder till kondens. Energiförlusterna inifrån är nu för 

små för att kunna värma upp ytterrutan vilket leder till att ytterglasets temperatur 

blir lägre än daggpunktens temperatur. Utvändig kondens bildas under natten och är 

ofta kortvarig och försvinner troligen snabbt på morgonen. Det finns ett flertal 

faktorer som påverkar risken för kondens på ytterrutan. Bättre U-värde och lägre 

innetemperatur ökar risken för utvändig kondens. Fönstrens placering är också 

viktigt pga. avkylning av glasrutan hindras av takutsprång, markiser, utvändiga 

jalusier.  Även närhet till träd och andra byggnader kan minska risken för kondens. 
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5.2.4 Bullerskydd 

Man kan få bättre ljudreducerande egenskaper genom att ändra egenskaperna för 

glasrutorna eller spalterna mellan glasen. Om man gör glaset tjockare blir rutan 

tyngre vilket i sin tur leder till att ljudvågor får svårare att sätta den i svängning. En 

schablon är att ljudreduktionstalet ökar med 6 dB för varje fördubbling av tjockleken 

av glasrutan. Om glasets tjocklek är given är det spaltbredden man har kvar att spela 

med. Om kraven på ljudreduktion är väldigt stor så använder man sig av stora 

inbördes avstånd mellan glasen samt att man placerar glasen i separata bågar för att 

skapa mindre resonans mellan rutorna. Placering av glasrutor för att få bästa 

ljudreducerande förmåga är i liv med fasaden. 

5.2.5 Självrengörandeglas 

Här finns en hel del nya tekniker att tillgå exempelvis belägger man floatglas med 

titandioxid. Beläggningen reagerar med den ultravioletta strålningen i dagsljuset. 

Först bryts den organsiska smutsen upp vilket sedan gör det möjligt för regn att spola 

bort smutsen. Beläggningen fungerar som en katalysator dvs. den finns kvar i 

oförändrat tillstånd och alltså förbrukas den inte utan används för att få igång 

processen.  

5.2.6 Säkerhet 

Man kan behöva ett säkerhetsglas till två kategorier, personsäkerhet och skydd mot 

inbrott. Då kan man välja i princip två typer av glas. 

Det ena sättet är när glaset uppnår sin styrka genom att det i tillverkningen först 

värms upp till 650 °C så det blir mjukt och spänningar i glaset upphör, därefter kyls 

glaset snabbt ner så att det uppstår tryckspänningar i ytskiktet och dragspänningar i 

mitten. Man säger då att glaset är termiskt härdat. Detta är bra då glaset ska kunna ta 

stora laster från exempelvis en människa som faller mot glaset utan att det går sönder 

och spricker över personen i fråga. Det tar också bort risken för att termiska sprickor 

ska uppstå vilket är viktigt i glas som ska absorbera mycket solenergi.  Det kan dock 

spricka om belastningar ökar så mycket att tryckspänningar övergår i dragspänningar 

om något skadar ytskiktet. Glaset är dock mycket känsligt för skador från vassa 

föremål.  Ett härdat säkerhetsglas spricker upp i ett granulat dvs. bryts upp till gryn- 

eller kornform vilket minimerar risken för allvarliga skador.  

Det andra sättet är lamineringsglas. Här lamineras två eller fler glas samman med 

plastfolier. Detta sandwichelement värms upp tillräckligt för att plastfolien ska fästa 

mot glaset. Efter detta placeras konstruktionen i en autoklav där plasten smälter ihop 

med glaset till en klar ruta. Det är just plastskiktet som gör det laminerade glaset segt 

och starkt. När glaset utsätts för ett för stort tryck spricker det, dock håller 

glassplittret fast vid plastfolien vilket undviker skador på personer. Laminering av 

glas minskar även den skadliga UV-strålningen. UV-strålningen är bara 2 % genom 

ett laminerat glas att jämföra med ca 50 % för ett floatglas. 
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Användningsområden för säkerhetsglas med tanke på personsäkerhet kan tänkas 

placeras i områden och lägen där många människor vistas och är i rörelse exempelvis 

korridorer och trappor. Ska balkongen vara inglasad ska räcket vara härdad upp till 

en halvmetershöjd och över det alltid vara laminerat. Ytterrutan i ett fönsterparti görs 

med fördel härdad, då för att skydda mot skador och yttre laster. 

Om skyddsglaset istället ska vara till för skydd mot inbrott krävs ett laminerat glas. 

Kraven på inbrottsskyddade glas ställs genom försäkringsbolagen (SSF 200:3, 

Mekaniskt inbrottsskydd) och europeiska standarden (SS-ENV 1627, Fönster och 

dörrar – Inbrottsskydd). Kraven sätter upp vilken risk för stöld som finns och utgår 

därefter vilket skyddsglas som ska användas. De största kraven ställs då glaset måste 

klara av skott eller explosioner vilket inte är en omöjlighet för ett modernt 

säkerhetsglas.  

5.2.7 Brand 

Idag ställs höga krav på brandcellsindelning i en byggnad. Det har förut varit ett 

problem med att ha glas i en brandcellsgräns men går idag att lösa. Det ställs krav på 

ett glas utifrån den avskiljande förmågan då det gäller: 

 Täthet = E 

 Isolering = I 

 Värmestrålning = W 

Utifrån dessa förmågor finns det brandklasser uppsatta. 

 Klass E: Glaset ska här hindra direkt spridning av rök och flammor men får 

släppa igenom värmestrålning som kan antända branden. 

 Klass EI: Ska förhindra värmestrålningen också. 

 Klass EW: Här ska glaset vara ett E-klassat glas där den uppmätta strålningen 

1 m framför icke exponerad glasyta ligger under 15 kW/m2.  

Alla dessa klasser följs av en tid, alltså hur länge glaset ska klara kraven. 

Ett vanligt fönsterglas isolerar dåligt mot brand. Strax efter en brands uppkomst 

spricker glaset och faller ur sin ram pga. spänningsskillnader mellan ram och glas.  

Ett lamellglas spricker även det lika snabbt men folien gör att det inte ramlar ut lika 

snabbt. Ett härdat glas klarar av en högre brandbelastning men vid snabba 

brandförlopp går även ett härdat glas sönder. Ett specialhärdat glas som har väl 

slipade och oskadda glaskanter kan dock bli klassat som E30. För att ett vanligt glas 

ska få en E-klassning måste glaset utföras med ett trådnät. Trådnätets uppgift är att 

hålla glasbitarna på plats när glaset spricker och genom det upprätt hålla tätheten. 

Om man vill ha ett ännu säkrare brandglas kan man ändra glasets sammansättning 

genom att byta ut en del natrium och kalcium mot bor. Men för att uppnå EI-klass 
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måste man laminera ihop glas med speciella fasta skikt av brandlaminat eller så kan 

man fylla isolerrutan med en vattenbaserad gel.  

5.3 Fasader 
En ytterväg har många krav på sig och det är många skilda faktorer som inverkar på 

den. I första hand ska ytterväggen vara värmeisolerande, fuktavvisande och vindtät. 

Men förutom dessa uppgifter är den även i vissa fall bärande och den ska också tillåta 

infästningar för fönster, balkonger och dörrar. De vanligaste fasadtyperna som ska 

fungera som en skyddande beklädnad åt byggnaden är träpanel, putsfasad, tegelfasad 

och plåtfasad. 

5.3.1 Träpanel 

I norden har träpanelen länge varit det vanligaste fasadmaterialet pga. att det finns 

gott om virke i detta område. Trä är också ett relativt billigt material och miljövänligt. 

Det är också ett hållbart material om det sköts på rätt sätt. Träet kommer inte att 

ruttna om snickeriarbetet och ytbehandlingen är av rätt kvalitet och korrekt 

genomfört och underhållet. En träfasad kan även vara helt utan ytbehandling bara 

träet får torka ordentligt efter nedblötning.  

Man kan få en träfasad att se ut på många olika sätt genom att det finns olika 

alternativ att välja på när det gäller virkeskvalitet, paneltyp och ytbehandling. Genom 

att variera dessa faktorer kan man få olika typer av träfasader. Figur 22 visar de 

vanligaste träpanelerna. Där nummer: 

1. Lockläktpanel 

2. Slätspontpanel 

3. Lockpanel 

4. Falsad enkelfasad spårpanel 

5. Fjällpanel 

6. Förvandringpanel 
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Figur 23, panel typer 

Man kan enligt figur 22 alltså också lägga till ytterligare en faktor till de tre senast 

nämnda, liggande eller stående panel.  Om man väljer en stående panel kan man 

förstärka intrycket av husets höjd en aning och med en liggande panel får man en 

mera vilande känsla. Om en liggande panel väljs måste man även vara noggrann med 

att se till att vattenavrinningen från fasaden fungerar då det inte blir lika naturligt för 

vattnet att rinna av.  

Det finns speciella problem som lätt kan uppstå med en träfasad om utförandet inte 

är rätt gjort. I underkanten av panel kan det lätt bli stående vatten om inte en 

snedsågning görs. Målningen här är extra viktig. Runt fönster och öppningar kan 

även vatten hitta in i konstruktionen detta undviks med fönsterbläck och tätningar. 

Det sista problemet kan vara panelens anslutning mot grunden. Det får inte bli så att 

det står och rinner vatten på grunden, utan detta måste hindras. Det är en del 

underhållsarbete med en träfasad. Men det är mest måleriarbete som man behöver 

göras. Det kan även uppkomma en del solsprickor och då bör virket bytas ut. 

5.3.2 Putsfasad 

Putsfasad är också en populär lösning på en fasad, då framför allt på flerbostadshus. I 

norden har vi t ex putsat byggnader ända sedan medeltiden. En putsad fasad har en 

livslängd på ungefär 50 år om den underhålls rätt. Ett vanligt utförande på en 

putsfasad är tre-skiktsputset. I denna metod har man en putsbärare som man först 

lägger ett grundskikt på 1-2 mm för att reglera vattensugningen. På detta grundlager 
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lägger man sedan själva grovputset som är ungefär 6 mm tjockt och fyller ut 

ojämnheter. Det sista lagret ska vara en ytputs eller färgskikt. Ytputsen går att göra i 

olika utförande för att få den yta som önskas. Dessa är: 

 Slätputs som har en helt slät yta 

 Spritputs som har en kornstorlek över 5 mm 

 Stänkputs som har en kornstorlek mindre än 5 mm 

 Rivputs som har en skrapad yta 

 Slamning är ett tunt putsskikt som framhäver t ex fogar 

Som putsbärare kan man ha lättklinker, lättbetong, tegel, betong eller isolering. Den 

sist nämnda (tunnputs) har det dock framkommit problem med och omfattande 

fuktskador har uppstått. Fuktskadorna uppkommer genom att man stänger inne 

fuktigt organsikt material som t ex träreglar eller kartongen på gipsskivan.  

Själva putsbruket betstår av sand, vatten och ett bindemedel (kalk eller cement). 

Dessutom kan man tillföra en del konsistensgivare och frostmedel. Om man 

använder kalkbruk kommer putsen att härda långsamt, vara elastisk och 

fuktgenomsläplig. Ett cementbruk däremot kommer att vara starkare och hårdare. 

Cementbruket är styvt och kommer att vara tätare och vara mera vattenresistent. 

Därför används ofta en blandning av dessa två typer och blir då en kalkcementputs. 

Då kan de bådas goda egenskaper tas tillvara.  

Underhållet på en putsfasad består mest i att reparera sprickor och fylla i puts där 

den har ramlat bort. Sprickorna kan uppkomma av flera olika skäl. Om en spricka 

sträcker sig diagonalt över väggen har det skett en sättning i hela huset. Om det 

däremot är en liten spricka är det oftast en krympspricka som inte är lika farlig. 

5.3.3 Tegelfasad 

Tegel är väldigt bra ur underhållssynpunkt. Detta kan man se genom att bara titta sig 

omkring och se alla gamla välbevarade tegelbyggnader. Men för att få tegelfasaderna 

kvar måste de vara rätt skyddade mot snö och regn. Detta kan ske genom plåttäckta 

murkrön, tillräckliga taksprång m.m. Det som då endast kan behöva åtgärdas under 

årens lopp är murbruket som kan urlakas. 

En tegelsten tillverkas av lera som bränns i vid ca 1 000 ˚C. Beroende på vilken lera, 

bränningsteknik och sammansättningar kan man få olika färg på teglet. De brukar 

vanligen vara röda eller gula. Eftersom en tegelfasad är tung får man ingen 

egenresonans i materialet vilket leder att den är en bra ljudisolerare. 

Värmeisoleringen är däremot sämre och teglet används idag bara som skalmurar. 

Här får fasaden bara en funktion att vara estetiskt tilltalande och klimatskyddande. 
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Standard formatet på en tegelsten brukar vara 250*120*62 mm. Men det är en 

svensk tegelsten, om en tegelsten kommer från utlandet kan det vara andra mått som 

gäller. Murning av en tegelfasad kan ske enligt olika metoder för att få olika mönster 

på fasaden. Det finns: 

 Löpförband med ½ stens förskjutning. 

 Löpförband med ¼ stens förskjutning. 

 Löpförband med växelvis förskjutning. 

 2-skifts munkförband. 

 Blixtmunkförband. 

Om det är nått som kan orsaka problem för tegelfasaden kan det vara fukten. Det är 

då oftast fönsterbläck som har skadats, stuprör som gått upp eller skadade taksprång 

och avtäckningar. Detta är lätt att underhålla bara man gör ordentliga översyner av 

fasaden. Om det blir för mycket vatten på tegelfasaden finns det risk att teglet fryser 

sönder. Sur nederbörd har också en negativ påverkan på tegelfasaden. Det är fogarna 

som inte tål det sura regnet och kommer att urlakas med tiden. 

5.3.4 Plåtfasad 

Plåtfasader är ett ganska nytt byggmaterial. Det var i början på 1960-talet som den 

började dyka upp för första gången. Plåten sågs då som ett underhållsfritt material 

och ökade markant i användning runt om i Sverige. Nu i ett senare skede vet vi att det 

finns en del problem med plåten och den används nu helst inte på hela fasader utan 

hellre till takkupor, burspråk och andra utbyggnader. Om man ska använda plåten 

som fasadmaterial används oftast en brännlackerad aluminium, men varmförzinkad 

brännlackerad eller plastbelagd stålplåt förekommer också. Själva lackskiktet ska ge 

plåten rätt kulör men även fungera som ett rostskydd. 

Bra egenskaper: 

 Låg vikt 

 Lätt montage 

 Enkel och snabb montering 

Dåliga egenskaper: 

 Begränsat färgsortiment 

 Färgen kan blekas med tiden 

 Begränsade möjligheter till vackra foder, knutbräder osv. 

 Den jämna profileringen gör fasaden mindre livfull 
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 Svårt att hitta samma profil och kulör vid behov 

 En tillbucklad plåt kan aldrig bli den samma igen 

 Skarvarna kommer att synas 

 Ljudproblem vid värmespänningar i plåten 

Vid montage av plåtpanelen spikas eller skruvas den fast med speciella tätande 
skruvar. Man väljer i montage skedet om man vill ha en liggande eller stående panel 
men i vilket fall man än väljer måste man ha en luftspalt bakom plåten. Detta 
eftersom det annars lätt uppkommer kondens bakom plåten och fuktskador kommer 
att uppstå. 

5.4 Balkonger 
Balkonger var från början något för de rika, man använde sig då av konsoler av 

natursten inspända i en tjock yttervägg. Balkongerna hade en ganska liten spännvidd 

utifrån husen, max 1 meter. De låg ofta på I- eller U-profiler som låg som en ram runt 

balkongen i plan och inspända i ytterväggen. 

Om en modern balkong tillverkas på plats spänns den in med överkantsarmering, 

ingen annan armering behövs då för stabilitet. Det finns även förtillverkade 

balkonger. Det svåra med dessa är att undvika köldbryggan som bildas vid en 

konsolbalkong. Olika typer av lösningar för beläggningen på en balkong är: 

 Beläggning med gjutasfalt 

 Beläggning av cementmosaik 

 Beläggning av överbetong 

 Keramiska plattor i bruk på glidskikt 

Ett balkongräcke ska ha en höjd på 1,1 m och räckeståndarna ska vara fästa vid 

betongkantens framkant. 

Inglasning av balkongen gör den korta säsongen för balkongen naturligt förlängd. 

Men den avgörande faktorn var från början tänkt som energibesparing. Man såg helt 

enkelt att man kunde spara pengar genom minskade energiförluster. Man kunde nu 

använda dem under en längre tid på året. Inglasning av balkongerna gör även att 

boytan känns större. Ur energiperspektiv har balkongens läge en viss betydelse om 

den exempelvis är indragen i fasadlivet eller inte.  

5.5 Dörrar och portar 

5.5.1 Dörrar 

Man brukar som regel säga att ytterdörren ska öppnas utåt men förr i tiden ansåg 

man att det var mer välkomnande om den öppnades inåt. Det finns en hel rad krav på 

en modern ytterdörr. Den ska exempelvis vara inbrottssäker, hålla kyla ute och värme 
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inne, vara ljudreducerande och även vara motståndskraftig mot mekanisk påverkan. 

Den ska även vara enkel att öppna och lätt för rörelsehindrade att passera igenom. 

Dörren bör även vara skyddad av ett mindre tak för att gör det möjligt att stanna och 

ta fram nycklar ifall det regnar . Detta brukar lösas genom att en konsol går ut från 

väggen med en skiva på som då fungerar som ett tak. 

Ytterdörren ska som sagt fungera som en klimatskärm mellan inre och yttre miljö. 

Det är möjligt tackvare en stomme av trä och däremellan en cellplast som 

värmeisolerande material. In- och utsidan kläs med en tunn plåt och olika fanerskikt. 

Dörrar bör ha väl fungerande tätningslister då det är här det största energispillet 

förekommer. Tätningslister finns i en mängd utföranden med en rad olika specifika 

funktioner.  

För att en dörr ska kunna fungera som det är tänkt måste den vara fastsatt med en 

del dörrbeslag. Exempel på dessa är gångjärn för att kunna öppna dörren och även 

dörrstängare och olika typer av uppställningsbeslag. Inbrottsskydd är först och 

främst ett bra lås. Men även en stark karm och dörrblad är bra i kombination med 

moderna lås. Man kan även montera en säkerhetsdörr av stål med stålkarm. Men 

även en ljus miljö runt själv entrén kan minska risken för inbrott, tjuvar vill ju inte bli 

upptäckta. 

5.5.2 Portar 

Vad söker man hos en port? 

 Design 

 Säkerhet (personlig och egendom) 

 Smarta lösningar 

 Stor valfrihet i lösningars 

Några exempel: 

 Färg urvalen finns i näst intill oändliga kombinationer. Man kan få portar i en 

uppsjö av mönster 

 Skydd mot klämskador i panelerna tack vare s.k. finger pinch protection 

 Skydd mot inbrott. Då främst genom ett gott fungerande låssystem, det finns 

här en uppsjö av olika tillval med flera typer av säkerhetslösningar. 

Man använder sig av kompositmaterial istället för stål och plåt i de delar som 

ansluter till portens skenor vilket leder till en väl anpassad form. Portarna går 

tystare och jämnare. För att ytterligare öka portens smidighet utnyttjas 

tandemhjul. 

 Portar kan millimeteranpassas både i höjd och sidled och är en stor fördel när 

en ny port ska monteras i befintlig garageöppning eller då måtten inte 
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stämmer till hundra procent på bygget. Denna millimeteranpassning behöver 

inte ens påverkar portens mönster. Det finns även en uppsjö av lås, handtag 

och inbrottsskydd 

Takskjutsportar utförs normalt med en täckande plåt i dimensionen 0,5 mm i 

kombination med 40 mm tjock isolering . Isolering är ofta av Polyuretanskum som är 

fritt från miljöskadliga CFC-föreningar. 

Modern portautomatik är försedd med robust kuggrem vilket resulterat i en tyst gång 

och ett betydligt lägre servicebehov i och med inget behov av smörjning och 

infettning. Även den automatiska spärrningen genom självhämmande kuggväxeln 

vilket omöjliggör obefogad öppning utifrån.  

Det finns även fjäderbrottsäkring då nerfallande portbladet blixtsnabbt fixeras och 

förhindrar att en trasig port orsakar skador på person alternativt egendom. De 

enskilda portsektionerna är utformade att öppningsslitsar överhuvud taget inte kan 

uppstå. Alla gångjärn har skyddskåpor som endast kan öppnas med specialverktyg. 
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5.6 Ljusbojen 1 
För att ta reda på vilka metoder som har valts vid projekteringen av ytterskalet har vi 

gjort intervjuer med Karolin Ljungqvist. De frågor som vi utgått ifrån i intervjun går 

att läsa i bilaga 9. 

5.6.1 Rådande förhållande 

Byggnaden ska ligga alldeles intill Mälaren och utsätts därför för lite mer vind och 

fukt än vad som är vanligt för en byggnad i Västerås. Detta är dock inget som har 

tagits hänsyn till vid projekteringen. I detaljplanen har man bl.a. tagit upp att 

taklandskapet ska ha en spännande lösning vilket man försökt jobba efter. 

5.6.2 Vald metod 

5.6.2.1 Tak 

Taket kommer att utföras som ett flackt tak. En sarg kommer att gå runt hela 

byggnaden och det lilla fall som kommer att byggas kommer att göras med fallbetong. 

Som mest kommer 18 cm att byggas upp om man räknar nollpunkt vid utkastare. 

Utkastare kommer att vara tre stycken och kommer att betjäna en total takyta på ca 

300 m2. Inga hängrännor kommer att behövas då all avvattning leds efter sargen och 

till utkastarna som är anslutna till stuprören. Runt utkastarna kommer det finnas 

uppvärmda elslingor för att undvika att utkastarna sätts igen av is. Taket kommer att 

bestå av Derbigum eller likvärdig som är vedertaget vid flacka tak. På taket kommer 

även en gemensam terrass om 25 m2 att finnas. Detta för att hänvisa till detaljplanen 

och det ”spännande taklandskapet”. Runt denna kommer ett 1,1 m högt skyddsräcke 

att finnas för att inte människor ska ramla ner och för att de inte ska ut på övriga 

delar av taket. Övriga taksäkerhetsåtgärder är öglor ute på taket som man ska kunna 

spänna fast skyddslinan i. Det finns även på taket olika genomföringar för schakt och 

ventilationer. Det är här viktigt att anslutningarna blir täta och utförandet blir 

korrekt utfört. Vid genomföringarna byggs en träsarg upp runt genomföringen och 

taktäckningsmaterialet kommer att dras upp runt denna. 

5.6.2.2 Fönster 

Lusbojen 1 kommer att bestå av mycket glas och det medför vissa problem som 

tidigare tagits upp. Det största problemet med mycket glas är energiförlusterna på 

vintermånaderna och värmeinstrålningen på sommaren. Man har alltså fått laborera 

med U-värde och transmittens. Man har kommit fram till att man måste ha ett glas 

med ett väldigt lågt U-värde för att klara energikraven och ett glas med högt 

transmittensvärde för att förhindra övervärmning under sommarmånaderna.  

U-värdet kommer att ligga på 0,6 W/m2K vilket är ett extremt lågt värde. Detta kan 

medföra att det blir kondens på fönstren men man tror ändå att det kan undvikas. 

För att få ett så pass lågt U-värde som 0,6 W/m2K ska fönstret vara ett treglasfönster 

med dubbel emissionsbeläggning och vara fyllt med argongas. Fönstret måste även 

vara hermetiskt tillslutet. På vissa ställen kommer det att behövas speciella brandglas 

eftersom avståndet mellan fönstren på olika våningsplan kommer vara mindre än  
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1,2 m. Ljudproblem behöver man inte oroa sig för eftersom ett treglasfönster har 

mycket god ljudisolerande förmåga och är tungt i sig.  

5.6.2.3 Fasader 

Fasaderna var tänkta att bestå av prefabricerade skalväggar som vi skrev om i punkt 

4.2.2.2. Dessa skulle sedan målas i en gul nyans. När nu hela byggnaden blev 

platsbyggd kommer även väggarna att vara platsgjutna. Betongen kommer att vara 

160 mm tjock. Utanpå betongen kommer 170 mm stålreglar sättas för att bära upp 

den 170 mm tjocka isoleringen. Isoleringen ska även fungera som putsbärare åt den 

20 mm tjocka putsen. 

 

Figur 24, fasad på Ljusbojen 

Längst ner på byggnaden kommer en träpanel sättas, se figur 23. Träpanelen kommer 

att vara spontad och ska vara liggande. Med en liggande panel kan man få problem 

med vattenavrinningen från materialet men i detta fall kommer inte träpanelen att 

utsättas för så mycket regn eftersom den övriga fasaden sticker ut över träpanelen. 

Runt utsatta delar kommer plåt att sättas. Utsatta delar är de utstickande burspråken 

som sticker ut ur fasaden dessa är väldigt utsatta vilket gör att de kläs in i plåt. 

Utförandet blir också enklare när man klär in dem i plåt. 

5.6.2.4 Balkonger 

Balkongerna kommer att vara prefabricerade balkonger som fästs in i byggnaden 

med överkants armering. Golvet kommer bestå av en stålglättad rollad yta vilket gör 

att det inte blir för halt. Taken och därmed också undersida på balkongerna kommer 

att målas. Terrasserna som finns kommer att ha laserad trätrall alternativt 

tryckimpregnerat trä som golv. 

5.6.2.5 Portar 

Portarna kommer att vara av märke Crawford och vara av aluminium med kulör 

gående i silvermetallic. Porttypen kommer vara takskjut port och kommer vara 

elektriska med fjärrkontroller som gör att man kommer att kunna öppna porten 

inifrån bilen. Det kommer dock inte att finnas några larm på portarna. 
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5.6.2.6 Ytterdörrar 

Ytterdörren är uppbyggd av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 eller likvärdig. Detta 

betyder att dörren i största del består av glas och upprätthålls av en stålram. Dessa är 

inte vanliga på bostadshus utan används oftare till affärer och liknande vilket gör att 

det är ett litet nytt grepp för att få ett litet annorlunda hus. 

5.6.2.7 Upphandling 

Tiden drog ut för upphandling av ytterskalet vilket medför att det inte kan redovisas 

något under den här punkten i detta examensarbete. 
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6 Rumskompletteringar 

 

Figur 25, rumskompletteringar 
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6 Rumskompletteringar 

6.1 Golvbeläggningar 
Olika golvbeläggningar har länge använts som sätt att skapa olika upplevelser av olika 

rum. Vi förknippar olika golvmaterial med olika saker. Om det ligger ett trägolv som 

golvbeläggning vill man helst ta av sig skorna till skillnad om det är ett grovt stengolv. 

På detta sätt kan man resonera sig fram vad man ska använda rummet till och vilken 

känsla och upplevelse man vill ha när man stiger in i rummet. Men funktionen som 

golvbeläggningen ska ha är också en viktig faktor när man ska projektera materialet. 

Men detta är ofta inget problem eftersom golvbeläggningens känsla ofta går hand i 

hand med dess funktion. 

I entrén vill man ha ett material som är vattentåligt och slitstarkt eftersom man ska 

kunna kliva in med skor direkt utifrån. Detta medför att klinker-, laminat- och 

plastgolv lämpar sig väl till entrén. Det kan även vara bra med uppvärmt golv i entrén 

då golvet lättare torkar och det är även skönt för fötterna att gå på. I sovrum 

vardagsrum och allrum är det mer vanligt att man väljer golvbeläggning efter vad 

man anser smakfullt. Men det är ofta vanligt att ett parkettgolv väljs för dessa 

utrymmen eftersom det länge ansetts att trägolv är lite mer exklusivt. Köket är ett 

rum där slitaget är stort vilket gör att man ska välja ett slitstarkt material som t ex 

klinker-, plast- eller linoleumgolv. Om ett klinkergolv läggs bör det inte vara för stora 

fogar då det ofta kan bli nersmutsade. Av samma anledning bör man heller inte 

använda sig av trägolv. Ett badrum behöver vara fuktsäker och detta sköts med 

golvbeläggningar av klinker eller plast. 

6.1.1 Trä- och laminatgolv 

Ett trägolv kan vara ett parkettgolv eller ett riktigt plankgolv. Båda sorterna av trägolv 

fungerar bra i hela huset förutom i entréer och våtrum där stort slitage och väta 

förekommer. Eftersom trägolv används till golvmaterial i många fall finns det också 

ett stort sortiment på detta sorts material. Trägolvet kommer också få olika utseende 

beroende på att trä är ett naturmaterial som ser olika ut från fall till fall. Faktorer som 

gör att trägolvet ser annorlunda ut är graden av kvistar, kärnvirke eller ytved, ådring 

och ytbehandling. Man kan även göra variationer i trägolvet genom att variera 

mönstret. 
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Figur 26, trägolv 

Olika träslag har olika hårdhet vilket avgör om det kommer bli märken i golvet om 

man t ex tappar något. Ek och ask är träslag som har hög hårdhetsgrad medan mer 

vanliga träslag som gran och furu är mer mjuka. 

Ett laminatgolv är uppbyggt av flera lager tunna skikt trä. Ungefär 7-8 mm kommer 

den totala tjockleken på ett laminatgolv att bli. Själva kärnan är uppbyggd av en hård 

HDF-board. Översidan kommer att ha ett mönsterskikt och för att skydda mönstret 

läggs även ett slitskikt av melamin. På undersidan läggs ett skikt för att stabilisera 

och skydda kärnan och även ett ytterligare för att minska stegljud. 

 

Figur 27, laminatgolv 

6.1.2 Plast- och linoleumgolv 

Linoleum- och plastgolv lämpar sig till ungefär samma sorts utrymmen. Linoleum 

består av oxiderad linolja, trämjöl, stenmjöl och färgpigment. Det betyder att 

linoleum nästan endast består av naturråvaror vilket i sig säger att linoleum är ett 

bättre alternativ ur miljösynpunkt än plasten. Mönster i linoleummattorna är vanliga 

och idag förkommer mest marmorerade mönster. Man kan använda linoleummattan 

i alla utrymmen förutom i våtutrymmen och möjligen entréer. Detta eftersom 

linoleumet inte tål väta och alkaliska rengöringsmedel så bra. Men materialet är 

riktigt slitstarkt om det bara sköts på rätt sätt. 
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Figur 28, plastmattor 

Plastgolv är som tidigare nämnt alltså inte riktigt lika bra ur miljösynpunkt och detta 

pga. att den är uppbyggd av PVC (polyvinylklorid). Men mattorna är ändå populära 

och det finns olika plastmattor för olika ändamål. Det finns t ex plastmattor för 

bostadsrum, våtrum och för att minska stegljud. Uppbyggnaden för plastmattan 

kommer då också se olika ut beroende på ändamål men mattorna brukar oftast vara 

uppbyggda av ett slitstarkt ofärgat PVC-skikt med en förstärkning av en 

polyuretanbeläggning. Mattorna kan även de ha olika mönster som gör att de kan se 

ut om andra material som t ex keramik- eller trägolv vilket gör golvet mycket billigare 

än om man skulle valt ett äkta material. Om plastmattan ska användas i ett våtrum 

kommer mattan att klistras fast mot underlaget och skarvarna måste fogas ihop. Om 

plastmattan bara ska läggas in i ett bostadsrum kan det läggas löst på undergolvet. 

6.1.3 Naturstens- och keramikgolv 

Sten- och keramikgolv är väldigt beständiga golvmaterial. De är också eftertraktade 

med tanke på dess utseende och det anses idag som mera exklusiva material. 

Beroende på vad man väljer för sten får man olika slitstyrkor på materialet. Granit är 

en väldigt hård sten medan marmor är mera mjukt. Keramik och sten tål mycket väta 

vilket gör att de blir lämpliga till vissa våta utrymmen. Dock bör man tänka på att 

dessa material kan bli väldigt hala om de är våta vilket gör att man ska använda sig av 

grovglaserade keramikplattor i duschen t ex. Man kan även använda materialen till 

att lägga runt öppna spisar eftersom de är brandsäkra. När man ska lägga ett 

naturstens- eller keramikgolv måste man ha ett stabilt underlag vilket gör att man 

måste ha tätare träreglar om sådana används. 

 

Figur 29, stengolv 
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6.1.4 Textilgolv 

Om en matta av textil används kommer man få ett bekvämt och mjukt golv. Men den 

kan vara svår att få ren och kan efter ett tag bli ohygienisk. Man kan lägga in mattan 

som en hel matta eller som mindre plattor. Materialet kan vara av naturråvara eller 

syntet. Exempel på naturmaterial kan vara ull, bomull, jute, sisal och kokos. Exempel 

på syntetiska material är rayon, nylon, akryl, polypropylen, polyester och polyamid. 

6.2 Väggbeklädnader 
I olika rum har väggytor naturligt olika funktion och utseende. Detta har sitt 

ursprung i de olika kraven man har på rummen. Exempelvis skyddar kakel 

bakomvarande vägg mot fukt genom att vara ett diffusionstät material och fungerar 

bra hygieniskt genom att vara lätt att torka av.  

Golvträlister döljer svällningszonen för trägolvet som är ett måste då fukt kan få trä 

att svälla. Om man söker material till trapphus söker man efter goda mekaniska 

nötningsegenskaper. Exempelvis föredrar att ha målad betong i trapphus framför en 

tapet eller skivvägg. Köket ska kännas hygieniskt och då föredras ljusa ytor med en 

blank glans som upplevs rent och fräscht. Förutom kraven på individuell funktion 

finns även krav på upplevelser. Det löser man genom att använda sig av mönstrade 

tapeter eller ombonade väggar.  

6.2.1 Underlag 

Underlag för väggbeklädnader inomhus är oftast gips alternativt betong i 

flerbostadshus.  Båda dessa underlag är platta och utgör goda underlag för antingen 

beklädnad av färg eller tapet.  Även träpaneler förekommer och de kan med lätthet 

beläggas med lack eller lasyrfärg i en rad olika nyanser. Om husets stomme ska vara 

murad brukar insidan ofta bestå av puts. Den kan även bredspacklas för att senare 

tapetseras. Betong brukar målas direkt om inte om underlaget är för ojämnt då 

uppspackling görs.   

6.2.2 Tapeter och väv 

Idag används tapet främst tillverkad av papper, säljs i rullar som är 53 cm breda och 

10,05 m långa. Detta blir ungefär fyra våder (kallas varje kolumn) om våningshöjden 

ligger på standard 2,4 m. Tapeterna finns förklistrade och oklistrade. Olika typer av 

tapeter är: 

 Vävtapeter som består av en väv av jute eller glasfiber klistrad på underlag av 

papper. Normalt i bredden 1 m 

 Glasfibertapet med olika mönster som kan målas 

 Vinyltapet består av en typ av plastpapper som är lätt ett rengöra och är därför 

mycket lämplig att ha i rum med högre krav på hygien. Finns även i en styvare 

variant där man genom att svetsa fogarna kan utnyttja den även i våtrum 

 Strukturtapet som finns i en mängd varianter 
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Microlith fiberväv kännetecknas av att de är starka och tåliga samt fuktbeständiga 

och brandsäkra. De fungerar även mycket bra som ljudisolerande material. Sätts på 

väggen och stryks med färg av valfri kulör. Fiberväv kan fås i olika mönster och 

grovlekar. Om väggen som väven ska sättas på är jämn kan en fin eller mellangrov 

version väljas, eftersom alla ojämnheter kommer att synas genom väven. Grov 

glasväv eller Struktur är lite mer toleranta när det gäller ojämnheter 

6.2.3 Träpanel 

Passar bra överallt och kan monteras liggande, stående eller diagonalt eller i en 

kombination av dessa. De kan målas, laseras, betsas, oljas eller lackas. 

Träpanelen fästes i bakomvarande regelkonstruktion genom spikning eller 

användande av skruvar (bör förborras). Man kan behöva montera s.k. spikreglar för 

att förenkla montaget av träpanelen. Spikarna försänks sedan med dorn och hörn 

löses med hjälp av speciella hörnlister. 

6.3 Undertak 
Undertak används ofta för att dölja installationer och även för att minska 

rumshöjden.  Undertak görs nästan uteslutande i vit färg pga. den enkla anledningen 

att man är van vid det. Det ger ljus till rummet vilket ger intrycket av ett varmare 

rum. Undertak kan utformas nästan hur som helst av den enkla anledningen att vi 

inte sliter på tak i samma utsträckning som på andra ytskikt. Det ska vara lätt att göra 

rent då är ju alltid en slät yta att föredra framför en mer korregerad yta. Man skiljer 

på två typer av undertak bärande och plocktak. 

6.3.1 Stabiliserande undertak 

Det bärande undertaket har som uppgift att vara stabiliserande för icke bärande 

inneväggar. Väljer man denna typ av lösning för innertaket låser man planlösningen 

en hel del för om man skulle flytta en vägg finns risk att hela innertaket kommer ner. 

Denna typ av tak har dock bra ljudisolering pga. av mindre risk för överhörning 

mellan rum. Det är också ett bra undertak att sätta downlight i. 

6.3.2 Plocktak 

Den andra typen är plocktak som har egna bärprofiler som bär upp de lätta kvadrater 

eller rektanglar plockundertaket ofta består av. Det finns även undertak med ljud 

absorberande egenskaper då för att dämpa ljud används i lokaler eller andra 

utrymmen med högre krav på ljud. Det finns undertak som för ljudet vidare de 

används i lokaler där krav ställs på detta är exempelvis i hörsalar eller aulor. Plocktak 

har en mängd goda egenskaper de kan vara energisparande och ljudreducerande och 

även brandhämmande pga. de är ofta uppbyggda av stenull vilket är obrännbart 

material. De så kallade plocktaken stöds av metallprofiler uppbyggda som fyrkanter 

och finns vanligast i någon av de två typerna T16 alternativt T24 som är mått på 

profilerna. Viktigt att tänka på ett visst spelrum mellan undertak och installationer 

det kan då skapas problem om man senare vill demontera några plattor. 
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Figur 30, plocktak 

6.3.3 Gipstak 

Man använder sig också ofta av gipstak. De kan när de är monterade och spacklade i 

skarvarna och bilda en slät och lättmålad yta som sprider ljus, är ljudreducerande och 

brandhindrande. Skivorna kommer i dimensionerna 0,6; 0,9; 1,2 m och i längderna 

2,4–2,7 m . Om man önskar öka ljudisoleringen kan man sätta flera lager gips skivor 

det finns även specialreglar att fästa gipsskivorna i som ytterligare kan förbättra 

ljudisoleringen. Gipsskivor fästs i underlag med gipsspik alternativ gipsskruv i rader 

med c/c 300 mm för att inte skivorna ska böja ner för mycket mellan upplagen. Om 

underlaget är av betong eller annat likvärdigt hårt material måste ett skruvbart 

material typ reglar sättas upp. De monteras då i rader med c/c 300. Det kan även 

vara en fördel att använda sig av reglar om det vanliga bjälklaget är ojämnt. Man kan 

då skapa ett helt plant undertak och dölja det skeva bjälklaget. 

6.3.4 Rumsakustik 

För att erhålla en tillfredställande rumsakustik behöver man ofta öka den 

ljudabsorberande ytan i en lokal. Ljudabsorbenter i taket är i många fall det enklaste 

och mest effektiva för att minska ljudets utbredning i ett rum dvs. efterklangstiden. 

Ljudisolering med takabsorbenter är en förutsättning för att kunna förbättra 

akustiska miljön i en lokal med hög ljudbelastning, då ljudabsorption är beroende av 

ytan. Kravet på ljudabsorption och design styr valet akustikskiva/ljudabsorbent. 

Vilken typ av takabsorbent eller ljudisolerande undertak som skall väljas beror också 

på lokalens förutsättningar. De ljudabsorbenter som används till undertak har ofta en 

kärna av stenull eller mineralull. Akustikskivor finns i många olika färger med olika 

ytskikt och struktur. 

6.3.5 Träskivor 

Hårda och porösa träfiberskivor är ett ganska nytt takmaterial av speciella spontade 

skivor. De finns i en rad utföranden och format. Sponten gör att man kan dölja 

infästningen. Skivorna kan fås i olika mönster och även med färdigmålade ytor. De 

monteras på samma sätt som gipsskivor. 

Träpanel i taket kan ge rummet en skiftande karaktär. Man kan utnyttja pärlspont för 

en enkel rejäl yta som sen kan målas i önskad färg. 
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6.4 Badrum   
Badrummet ska vara lätt att hålla rent och ska tåla vatten. Det behöver alltså ha bra 

ytskikt som skyddar bakomvarande konstruktion från dålig fukt. Viktigt i badrum är 

även en god ventilation för att ventilera bort den fuktiga luften från rummet. 

Fuktspärrar och kakel på väggarna är det som håller bäst och på golv läggs antingen 

klinker eller plastmatta. Klinker då ofta i kombination med golvvärme för att få en 

skönare yta att gå barfota på. Golvvärme gör dessutom att golv torkar snabbare, både 

efter duschen och efter de blöta skorna i hallen. 

Själva porslinet dvs. tvättfat, wc-stol och badkar finns i en uppsjö former i alla 

prislägen.  Det finns också gott om installationer i badrummet dessa bör vara lätta att 

byta ut om så skulle behövas. 

 

Figur 31, vägghängd WC-stol 

6.4.1 Materialkrav i badrum 

Spån och träskivor får inte användas som underlag. Är det ett våtutrymme ska det 

istället förstärkas med en från tillverkare rekommenderad spackelprodukt. Om fall 

förekommer på golvet till golvbrunnen bör inte stora plattor användas pga. mindre 

plattor följer fallet vilket leder till ett bättre slutresultat. Tätskikt är väldigt viktigt i ett 

våtrum speciellt då kakel ska sättas. Detta innebär att ytan bakom måste rollas. Detta 

är ett viktigt moment som förhindrar fuktskador. I badrum gäller följande att bakom 

tätmaterial dvs. fixen och klinker alt kakel får ingen diffusionsspärr finnas dvs. ingen 

plastfolie får användas då risken finns att man bygger in fukt som senare inte kan 

ventileras ut då täta material finns åt båda håll. Därför byggs väggar i badrum och 

andra lokaler med hög fuktighet utan plastfolie. 

 

6.5 Kök 
Köket är en viktig plats i huset och det är ofta mycket folk som vill vara i köket. Det 

ska finnas plats till att laga mat men också till att äta maten. Detta gör att köket måste 

planeras väldigt noggrant så att alla får plats. På senare tid har det blivit populärt 

med öppna planlösningar vilket gör att köket smälter samman med resten av 

rummen. Köksöar har också visat sig bli en allt vanligare trend i köket. 



Metodval i projekteringsfasen 2007-12-18 

76 

 

6.5.1 Bänkskivor 

För att få bra arbetsytor att arbeta på måste man ha bänkskivor. Dessa kan bestå av 

flera olika material t ex. trä, laminat, sten och kompositmaterial. Sten är ett hårt 

material som gör att det kan kännas osäkert att ställa ned fina glas på. Men fördelen 

är att stenen inte kommer att förändra utseende utan att bibehålla sin standard 

genom åren. Man ska helst välja en sten som har små porer eftersom den inte kan 

suga åt sig någon smuts. Det gör att marmor är direkt olämplig som 

bänkskivsmaterial med sina stora porer. Om man använder trä till bänkskivsmaterial 

måste man vara beredd på att de kan ändra färg, mörkna och även gå upp i 

limningen. Bra träslag för bänkskivor är ask, ek och teak. Laminatskivorna är 

tåligare. Deras enda problem är att de är limmade och ytskiktet kan lossna från 

stommen. Därför är det viktigt att man gör fogarna rätt och försöker ansluta diskhoar 

på ett bra sätt. 

 

Figur 32, bänkskiva 

6.5.2 Diskbänk 

Diskbänken utförs ofta i rostfritt stål som både kan vara infällningsbara eller 

heltäckande. Plåten i sin tur kan vara slät eller präglad. På den präglade plåten syns 

inte repor och skador lika mycket som på den släta plåten men den blir också svårare 

att hålla rent. Diskbänkarna har ofta standardiserade mått men kan också 

specialbeställas i andra dimensioner. 

6.5.3 Köksluckor 

Utseendet på köket bestäms mycket i hur utformningen på köksluckor och lådfronter 

ser ut. Det finns en uppsjö av olika varianter på luckor men de vanligaste idag är med 

spånskiva, masonite, boardlamell eller MDF-board. 

6.5.4 Vitvaror 

För att kunna tillaga och förvara matvaror sätter man ofta in många olika vitvaror i 

ett kök. Dessa har blivit allt fler ju bekvämare vi människor blivit. Men det viktigaste 

för att kunna tillaga mat är spisen. Idag använder vi oss nästan uteslutande av 

elspisen. Denna har ett stort behov av elkraft och måste vara ansluten till en tre-fas 

ledning med 380 volts spänning. På spisen har man gjutjärnsplattor eller en 
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glaskeramikhäll. Gjutjärnsplasttorna är den gamla varianten som är på väg ut från 

marknaden till fördel för glaskeramikhällen. På glaskeramikhällen ligger själva 

plattorna i samma plan som övriga ytorna. Den nyaste glaskeramikhällen är en 

induktionshäll där det skapas ett magnetfält under hällen. 

Ugn är också en viktig funktion i ett kök. Här finns det också olika varianter på ugnar 

dessa är: värmeugn, varmluftsugn och mikrovågsugn. Den vanligaste är värmeugnen 

som är en traditionell ugn men varmluftsugnen kommer allt mer eftersom den är mer 

energibesparande. Mikrovågsugnen används mer för att värma mindre saker snabbt, 

den är även energisnål.  

Köksfläkten är en viktig funktion i ett kök. Detta för att det inte ska lukta stek os i 

hela rummet. Utförandet av fläkten kan se ut på olika sett beroende på hur husets 

ventilationssystem ser ut. 

För att kunna förvara matvaror i köket har man kyl och frys. Sortimentet här är näst 

intill oändligt och olika utformningar och storlekar finns. En bekvämlighets maskin i 

köket är diskmaskinen som sköter all disk åt en. Även diskmaskinen finns i olika 

utföranden och olika storlekar för att passa till olika personer och till olika många 

människor. 
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6.6 Ljusbojen 1 
För att ta reda på vilka metoder som har valts vid projekteringen av 

rumskompletteringar har vi gjort intervjuer med Karolin Ljungqvist. De frågor som vi 

utgått ifrån i intervjun går att läsa i bilaga 11. De val som är gjorda går även att läsa i 

rumsbeskrivningen (se bilaga 1). 

6.6.1 Rådande förhållanden 

När man skulle välja vilken standard rumskompletteringarna skulle ha utgick man 

från att man ville ha en högre standard än vad som är ”normalt”. Detta för att om 

man vill flytta in i Ljusbojen 1 ska man veta att man får en högre standard. Byggherre 

Håkan Kadesjö vill också att byggnaden ska sticka ut ur mängden och verkligen ge 

bostadsrättsinnehavaren det där lilla extra. Det förra Kadesjöhuset som byggdes på 

Lillåudden hade också en högre standard på rumskompletteringarna vilket gör att 

Kadesjös byggnader på Lillåudden kommer att utmärka sig som lite mer lyxigare från 

de övriga byggnaderna.  

Priset på lägenheterna kommer att vara i högsta laget för gemene man, de som kan 

flytta in i byggnaden är i snitt 40- och 50-talister som har sålt sin villa och på ålderns 

höst vill flytta in till city. Detta gör att man måste tänka på hur dessa människors 

behov ser ut och hur de vill att lägenheten ska se ut. 

Självvalen har man försökt att begränsa. Detta eftersom man i utvärderingen av det 

förra huset på Lillåudden märkte att alla olika självval medförde extremt mycket mer 

jobb projekteringsmässigt och allra mest ur administrativ synvinkel. Dessa ändringar 

ökade även risken för fel under byggnadsskedet i och med ändrade underlag som inte 

byggaren fått ta del av. Planlösningen kommer att ligga fast och om 

bostadsrättsinnehavaren önskar ändra på den får han själv kontakta byggare eller 

göra ändringarna då byggnaden är färdigställd. De självval som kommer att kunna 

göras är som tidigare nämnt begränsade. Men man kommer att kunna göra självval 

inom vissa liner och i vissa olika kulörer. 

6.6.2Vald metod 

6.6.2.1 Golv 

I hela lägenheterna kommer golvvärme att läggas in. Det kommer att medföra en 

större komfort och ge en varm känsla till rummet. I trapphus och entré kommer det 

att läggas in granitkeramik. Granitkeramik tål större laster och är slitstarkare vilket 

gör att den lämpar sig väl för trapphuset och entrén där det rör sig fler människor än 

inne i lägenheterna. Det är även ett billigare material än natursten men ger en 

likvärdig känsla. 

I lägenheternas hallar och badrum läggs keramiska plattor av fabrikat Höganäs. I 

hallen har man funderat på om man kunde lägga trägolv men man valde att lägga 

keramiska plattor eftersom det av erfarenhet visat sig att trägolvet reser sig nästan 

direkt av all fukt som följer med in vid hallen. För att upprätthålla fuktkraven i 
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badrummet och samtidigt upprätthålla en högre standard fanns det inga andra 

alternativ än de keramiska plattorna. 

I resten av lägenheten läggs en ekparkett av typ Tarkett in. Den är 14 mm och är 

lackad med Proteco Natura. Denna lack ger golvet en karaktär av oljat trägolv som 

både syns och känns. Golvet kommer kunna gå att slipas tre gånger eftersom det är  

14 mm tjockt. Något som gör att man kommer att kunna bevara golvet i ett fint skick 

under lång tid. Eftersom trägolvet kommer att läggas i resten av lägenheten och även 

i klädkammaren kommer det att ge en skön upplevelse. I detta fall blir det inte heller 

dyrare att lägga trägolv i klädkammaren då det skulle bli dyrare om man skulle ta in 

en mattläggare för att lägga in en plastmatta bara här. Det som är tveksamt är om 

trägolvet kommer att fungera i köket. Men man har valt att lägga trägolv i köket 

eftersom det är svårt att lägga klinker i köket när man har öppet mellan kök och 

vardagsrum. Då det skulle sett konstigt ut. 

Socklarna i lägenheterna kommer också att vara i ek för att matcha mot trägolvet. I 

badrummet används inga socklar. I entré och trapphus kommer låga socklar av granit 

keramik användas. 

6.6.2.2 Väggar 

I entréhallen kommer en fondvägg av grafisk betong finnas. Resten av väggarna i 

entrén och på vilplan kommer att putsas. Utrymmen på plan 1 (garage, elcentral, 

förråd osv.) kommer vara målad betong. Fondväggar kommer även att finnas på 

övriga vilplan och kommer att bestå av en tapet. Väggarna i lägenheterna kommer att 

bestå av en väv, typ Microlith. Alternativen som fanns till väven var att tapetsera 

vilket skulle gett likvärdiga kostnader och resultat. Men valet föll till slut på väven 

som målas i en bruten vit kulör. Detta gör att väggen kommer att bli väldigt jämn och 

stilren. I badrummen kommer väggarnas ytskikt bestå av keramiska plattor som i sig 

är fukttäta. 

6.6.2.3 Tak 

I lägenheterna kommer betongtaken att målas. Över hall, badrum och kök kommer 

taket vara ett nedpendlat undertak av gipsskivor. Detta för att i första hand dölja 

installationer men också för att minska rumshöjden för att får en visuell känsla. 

Rumshöjden utan undertak ligger på 2,75 m och med undertak kommer höjden att bli 

2,55 m. I övriga delen av byggnaden kommer taket att målas. För att minska stegljud 

i entréhall, trapphus och vilplan kommer stora akustikplattor att sättas upp. 

Akustikplattorna har storleken 900*2700 vilket är större än normalt. Denna storlek 

kommer att göra att undertaket kommer att kunna monteras snabbare men även 

minska antalet ramar. Man får även en annan struktur på taket då det inte kommer 

att bli så fyrkantigt. I garagen har det satts träullsplattor för att kraftigt reducera 

ljuden från fordonen. 
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6.6.2.4 Dörrar 

I lägenheterna kommer innerdörrarna vara av ekfanér alternativt vita spegeldörrar. 

Detta är inte en normal standard. Att just ek har valts beror på att ek kanske är det 

mest klassiska träslaget och det kommer att gå bra ihop med golvet. Ytterdörrarna till 

lägenheterna är av typen swedoor och har en säkerhetsklass 1 och brandklassning på 

EI 60. Säkerhetsklassen kan anses låg men eftersom det är en högre säkerhet på 

entrédörren kan man dra ner säkerheten på dörrarna till lägenheterna. 

6.6.2.5 Kök 

I köket kan man direkt se att en högre standard har använts. Detta eftersom alla 

vitvaror är i rostfritt. Kyl och frys är av typ side by side och har bland annat inbyggd 

ismaskin. Fabrikat på vitvarorna ska vara av fabrikat Miele eller Siemens. Kökets 

planlösning är modern och förbinds ofta med en öppen planlösning med 

vardagsrummet. Man har även använt sig av köksöar i en del av lägenheterna. 

Skåpluckor kommer att vara i ek eller i vitt vilket blir ett självval man får göra. Eken 

är ett dyrare material med detta är något som köparen inte behöver betala. 

Diskbänken kommer att vara en hel diskbänk och inget lösa hoar. Bredvid 

diskbänken kommer en inbyggnadshäll placerad i bänkskiva av granit och övriga 

bänkytor beläggs med ekskivor. Granitskivorna är mycket tåligare än ekskivan men är 

mycket dyrare. Det är därför man lägger granitskivorna där det är blött och 

användningen är hög. Om det skulle ligga ekskivor här skulle dessa kunna bli skadade 

och missfärgade. Ett annat tillval man kan göra i köket är att man kan förlänga 

ekskivan så att den går att använda som bordsskiva. 

6.6.2.6 Badrum 

Allt porslin är av fabrikat Ido och går i vitt. Toaletten kommer att vara vägghängd 

vilket känns helt rätt i tiden och till den satta standarden. Duschen kommer att 

utgöras av glasväggar och glasdörrar. Om man vill kan man välja att även sätta in ett 

badkar. I den stora lägenheten kommer en bubbelpool att finnas. 

6.6.3 Kvalitet 

Som vi nämnt tidigare kommer allt hålla en hög standard. När man valt vilket 

fabrikat man har man ofta gått på dess goda namn. Ett exempel på det är att 

tvättmaskinen kommer att vara av fabrikat Elektrolux som är ett inarbetet svenskt 

varumärke även om ett annat fabrikat kan vara bättre funktionsmässigt. 

6.6.4 Upphandling 

Alla ytmaterial kommer att utföras av den upphandlade byggaren(PEAB, Aros bygg 

och förvaltning, Ångström & Mellgren). Köket kommer att utföras i en enskild 

entreprenad och gick ut på förfrågan till två stycken kända köksfabrikörer, 

Ballingslöv och Kvänum. Den som fick bygg entreprenaden var Peab. Detta eftersom 

de fick de andra delarna i entreprenaden. 
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7 Installationer 

 

Figur 33, installationer vattenkran 
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7 Installationer 
Till installationer hör först och främst ventilation, vatten, avlopp, elsystemet och 

uppvärmning. Men i dagens IT-samhälle kan vi även räkna med TV, tele och data 

som installationer i en byggnad. Vilka installationer som väljs har stor betydelse för 

hur stor energiförbrukning byggnaden kommer att ha i framtiden och därmed också 

vilken miljöpåverkan byggnaden kommer ha på miljön under sin livstid. 

7.1 Ventilation 

7.1.1 Ventilationstyper 

En ventilation ska dels föra bort förorenad luft och dels tillföra ren luft. Det betyder 

att ventilationen måste vara noga installerat och justerat. Tilluftens luftflöde ska göra 

att inomhus luften blir bekväm och hälsosam. Temperaturen ska vara lagom vilket 

kan vara svårt då personer upplever temperaturer på olika sätt. Beroende på vilka 

förutsättningar och hur avancerat ventilationssystem man vill ha kan man välja 

mellan dessa ventilationssystem: 

 Självdrag, S 

 Fläktförstärkt självdrag, FFS 

 Frånluftssystem, F 

 Frånluft med värmepump, FVP 

 Från- och tilluftssystem, FT 

 Från- och tilluftssystem med värmeväxlare, FTX 

7.1.1.1 Självdragsventilation 

 

Figur 34, S-ventilation 

I detta system används inga fläktar alls. Uteluft kommer in genom otätheter och 

uteluftsventiler. Den friska uteluften tar sig sedan genom rummet och till 

frånluftsventilerna som är placerade i t ex badrum och kök. Frånluftsdonen är i sin 

tur anslutna till frånluftskanaler som leder ut den varma luften från byggnaden. För 
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att få bäst ventilation leder oftast frånluftskanalerna ut på taket. Det som gör att 

självdraget fungerar är termiken i byggnaden. Alltså temperaturskillnaden och 

därmed densitet mellan utomhus- och inomhusluften. Detta gör att 

självdragsventilation kan fungera dåligt under sommarmånaderna eftersom det då 

knappt är någon skillnad på temperaturen på utomhus- och inomhusluften. Man kan 

även räkna med att vind kan hjälpa till att öka draget i huset om uteluftsdonen 

placeras rätt. En stor fördel med en självdragsventilation är att det är näst intill 

underhållsfritt och det behövs ingen elkraft för att driva några fläktar. 

7.1.1.2 Fläktförstärkt självdrag 

Ett fläktförstärkt självdrag fungerar som en självdragsventilation men den har även 

en fläkt till frånluften som startar när självdraget genom byggnaden är för dålig. 

Detta gör att en självdragsventilation kan fungera året om även under den kritiska 

sommarperioden. 

7.1.1.3 Frånluftventilation 

Som vid självdragsventilation tillförs byggnaden uteluft genom otätheter och genom 

uteluftsdon men skillnaden är att frånluften förs bort av en fläkt. Fläkten är den som 

kommer att reglera hur stort luftflöde det kommer bli genom rummet. Detta gör att 

man i efterhand kan gå in och reglera ventilationsflödet. Frånluftsdonen placeras 

lämpligast där man har sämst luftkvalitet, som t ex i kök och badrum. Ventilationen 

kommer att bli relativt jämn oberoende väderförhållanden utomhus. Ett 

frånluftssystem kräver dock en viss underhållning av fläkten men annars är den 

underhållningsfri. Fläkten kan också göra att buller uppkommer vilket kan vara en 

oönskad effekt. Otrevligt kan det även vara att smutspartiklar tränger in från den 

orenade uteluften. 

 

Figur 35, F-ventilation 

7.1.1.4 Frånluftsventilation med värmepump 

Detta system fungerar som ett vanligt frånluftssystem. Enda skillnaden är att man 

installerar en värmepump i frånluftskanalen. Den tar då vara på den varma frånluften 

och överför värmen till tappvarmvattnet eller till det vattenburna värmesystemet. 
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7.1.1.5 Till- och frånluftsventilation 

Till en början var till- och frånluftsventilation till för lokaler med ett stort 

luftväxlingsbehov. Mängden uteluft skulle göra att komfortproblem skulle uppstå 

vilket gjorde att man behövde ta in uteluft och värma upp och filtrera den för att 

sedan föra ut den i lokalen med en fläkt. Nu används den även ofta till bostäder 

eftersom man har upptäckt att man får mycket större möjligheter till reglering av 

luften och därmed även kunna få ett bättre inomhusklimat. Ett till- och 

frånluftssystem kräver dock mera underhållning gällande rengörig av filter och 

kontroll av fläktar. 

 

Figur 36, FT-ventilation 

7.1.1.6 Till- och frånluftsventilation med värmeväxling 

Eftersom frånluften nästan hela året är varmare än uteluften är det bra att placera en 

värmeväxlare i ett till- och frånluftssystem. Det kommer att bli en effektiv återvinning 

för att värma tilluften och kan värma tilluften med en effekt på 70-80 %. 

7.1.2 Luftbehandlingsaggregat 

Luftbehandlingsaggregaten är de apparater som behandlar ventilationsluften i F-, 

FT- och FTX- system. Luftbehandlingsaggregaten placeras ofta tillsammans i ett 

fläktrum. Fläktrummet läggs ofta i källaren eller på vinden där det finns tillräckligt 

med plats för installationerna. Luftbehandlingssystemet börjar ofta med ett galler vid 

luftintaget. Gallret har som uppgift att skydda luftsystemet från snö, regn och 

smådjur. Spjäll sätts också in i luftsystemet. Spjäll kan ha olika funktion t ex för att 

öppna och stänga uteluftsflödet, injustering till rätt luftflöde, avstängning vid brand 

och inblandning av frånluften i uteluften för att energispara. För att tilluften ska vara 

ren sätts ofta olika luftrenare in i systemet. En luftrenare kan fungera genom silning, 

tröghetsverkan, interception och diffusion.  Om tilluftens ska värmas måste även en 

luftvärmare installeras. En luftvärmare består av ett värmebatteri där det i rören 

strömmar ett medium som ska värma upp luften. Denna princip kan även användas 

om man vill kyla luften. Vid vissa enstaka fall kan luftfuktare eller avfuktare 

installeras i systemet men då de är dyra metoder är de inte särskilt vanliga. Däremot 

är fläkten en viktig funktion i systemet. Detta för att få luften att röra på sig i hela 

systemet. Det finns olika fläktar som används för detta ändamål. De två vanligaste är 
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radial- och axialfläktar. Men halvaxiala- och tvärströmsfläktar förekommer också. Till 

luftbehandlingsaggregaten tillhör också värmeåtervinningsaggregat. Dessa blir allt 

vanligare med ökade krav på energibesparing. Det finns även här ett antal metoder 

att välja mellan. Återluftföring är en av dem, här blandas frånluft i tilluften föra att 

höja dess temperatur. Värmeväxling är en annan metod där man för över värme från 

frånluften till tilluften. 

7.1.3 Kanalsystem 

Kanalsystemets funktion är att föra luften till eller bort från rummen. För att välja 

rätt kanal måste noggranna beräkningar göras där man utgår från luftflödet. Andra 

faktorer som påverkar vilken kanal och dess material man väljer kan vara pris, täthets 

krav, friktionsförluster, brandsäkerhet och tålighet. Det material som vanligen väljs 

är galvaniserad tunnplåt. Detta eftersom den är både brandsäkert och billig. Det finns 

även plastkanaler men dessa används mest till ställen där luften innehåller, för 

plåten, aggressiva ämnen. Det finns både runda och rektangulära kanaler men de 

runda s.k. spirorören ska användas om det är möjligt. Runt kanalerna läggs ofta en 

isolering. Detta oftast för att brandspridning ska förhindras men även för att minska 

buller. 

 

Figur 37, spirorör 

7.1.4 Ventilationsprinciper 

Det finns några huvudprinciper hur man tillför luft i ett rum. Dessa är: 

Kortslutsströmning, envägsströmning, undanträngande strömning och omblandande 

strömning. Kortslutsströmning händer när donen är felaktigt placerade mot 

varandra. Det vill säga att en del av tilluften går direkt till frånluften utan att göra 

någon nytta i rummet. Envägsströmning kan också kallas kolvströmning eftersom 

tilluftsdonen skjuter den gamla luften ut ur rummet likt en kolv. Med denna metod 

får man stora luftmängder över hela rummet vilket också gör att det är en exklusiv 

och dyr teknik. Undanträngande strömning är en billigare variant men är ändå en 

effektiv princip. Den går ut på att tilluft tillförs underifrån och med en 

undertemperatur som kommer att göra att tilluften fördelar sig efter golvet för att 

sedan stiga desto varmare den blir. Frånluften tas sedan ut i taket. Med en 

undanträngande ventilation kommer man få alla föroreningar högt upp i taket.  I en 

omblandande ventilation däremot vill man sträva efter att ha samma luftkvalitet i 

hela rummet. Detta får man genom att ha en relativt hög ingångshastighet på tilluften 

vilket leder till att övrig luft i rummet sätts i rörelse.  
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7.2 Värme 
I ett hus vill man ha en jämn temperatur året om och för det krävs det ett 

värmesystem. Detta system måste ha tillgång till en värmeproduktion, kunna 

distribuera ut värmeenergin i byggnaden och kunna avge värmen till respektive rum. 

7.2.1 Passiv och aktiv uppvärmning 

En byggnad värms upp av dels passiv uppvärmning och dels av aktiv uppvärmning. 

Den passiva uppvärmningen består av instrålande solenergi, människor och 

gratisvärme från hushållsel och varmvatten. Den viktigaste faktorn här är solenergin 

som man kan påverka genom att tänka på hur man placerar sina fönster. Ett fönster i 

söderläge får mycket mera solinstrålning än ett fönster i norrläge. Den aktiva 

uppvärmningen är till för att täcka upp den värme som behövs utöver den passiva 

uppvärmningen. Aktiv uppvärmning kan ske på två olika sätt, centralt eller lokalt. En 

central uppvärmning betyder att man är ansluten till fjärrvärmenätet. Om det finns 

ett fjärrvärmenät som kan anslutas till byggnaden är detta ofta det bästa alternativet 

för att sköta uppvärmningen av byggnaden. En lokal uppvärmning betyder att man 

har värmeproduktionen i byggnaden. Lokal värmeproduktion kan t ex vara en 

värmepanna, värmepump eller solenergi. 

7.2.2 Distributionssystem 

Det gäller ju att kunna transportera ut värmen till byggnaden på ett så effektivt sätt 

som möjligt och samtidigt så smidigt som möjligt. Man kan använda sig av vatten 

eller luft som värmebärare i distributionssystemet men den vanligaste metoden är att 

använda sig av cirkulerande vatten. 

Det man bör tänka på vid ett vattenburet system är att det kommer ske förändringar i 

densitet, värmekapacitet, värmeledningsförmåga och viskositet eftersom det kommer 

att ske tryckförändringar. Ett vattenburet system fungerar på så sätt att en pump 

pumpar runt varmvatten till värmare (t ex radiatorer) som avger värme till rummet. 

Varmvattnet kommer från den lokala uppvärmningen eller om byggnaden är 

fjärrvärmeansluten genom värmeväxlaren. När man pumpar ut vattnet kommer 

vattnet vara varmt och när det är på väg tillbaka kommer det ha kylts av. System med 

en ut temperatur på vattnet som är 80 C och en tillbaka temperatur på 60 C får 

benämningen 80/60 system. Det finns även 90/70 system. Rörnätet kan sedan 

arrangeras lite olika. Man kan ha tre olika principer för värmedistributionen: 

 Ettrörssystem. Här kopplas radiatorernas tillopp och retur till samma 

framledning. Varmvattnet kommer då att passera flera radiatorer innan det 

går tillbaka och vattnet kommer att bli kallare och kallare för varje radiator. 

Detta medför att radiatorerna måste göras större ju längre bort i systemet de 

kommer. Det kommer dock vara samma tryckfördelning i hela systemet vilket 

förenklar injusteringarna av radiatorerna. 

 Tvårörssystem. I detta fall kommer varmvattnet bara att passera en radiator 

innan det återgår till värmekällan. Detta gör att alla radiatorer kommer att ha 
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samma vattentemperatur. Det kommer dock ske ett tryckfall som gör 

injusteringarna svårare. 

 Trerörssystem. Här kommer returledningen att följa framledningen och 

därefter vänder den tillbaka med hela vattenflödet. Det kommer alltså bli tre 

rör som löper parallellt med varandra genom hela byggnaden. Ett 

trerörssystem gör att man kombinerar tvårörssystemens och ettrörsystemens 

olika fördelar. Man kommer alltså ha samma vattentemperatur över alla 

radiatorer men samtidigt inte ha något tryckfall. 

I ett distributionssystem måste man även ha ett expansionskärl eftersom volymen 

ökar då vattnet värms upp. Expansionskärlet kan vara öppet eller slutet. Ett öppet 

expansionskärl kan vara placerat högre än den högsta punkten i värmesystemet och 

det är öppet rakt ut. Om expansionskärlet är slutet består det av en tryckkammare 

fylld med gas skilt från vattnet med ett gummimembran. Med ett slutet 

expansionskärl kan man placera expansionskärlet på vilken nivå man vill. 

Eftersom det ju längre bort i systemet man kommer finns risk att luft löses ur vatten 

måste det finnas luftningsanordningar. Luftningsanordningen placeras tillsammans 

med radiatorn. En shuntledning är också bra att ha i ett distributionssystem eftersom 

den kan blanda tillbaka rätt mängd returvatten till framledningsvattnet. Drivkraften i 

ett distributionssystem är själva pumpen. Den är eldriven och ofta av typ 

centrifugalpump. 

7.2.3 Värmare 

För att få ut värmen i rummet behövs en värmare. Det har tidigare tagits upp om 

radiator men det finns flera alternativ att välja mellan. De kan vara vattenburna, 

elanslutna eller luftanslutna. Indelningen brukar se ut enligt följande: 

Vattenburna: 

 Radiatorer 

 Kamflänsrör 

 Släta rör 

 Konvektorer 

 Golvvärme 

 Takvärme 

Elanslutna: 

 Radiatorer 

 Takvärme 
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 Konvektorer 

 Golvvärme 

Luftanslutna: 

 Fönsterapparater 

 Luftvärmesystem 

7.3 Tappvatten 
I Sverige har vi en relativt obegränsad tillgång till vatten. Det är därför det idag 

bedöms att vi använder ca 200 liter dricksvatten vilket lätt skulle kunna halveras om 

viljan skulle finnas. Det är livsmedelsverket som sätter vilka krav ett dricksvatten 

skall ha. De ställer då krav på hur mycket kemiskt och bakteriell påverkan det får vara 

på vattnet. 

Tappvattnet kommer i det allmänna VA-nätet och tas in i byggnaden genom en 

servisledning. För att hålla koll på hur mycket vatten som byggnaden gör av med 

installeras en vattenmätare vid knutpunkten mellan servisledningen och VA-nätet. 

En del av vattnet går sedan till varmvattenuppvärmning och den andra delen går till 

kallvattnet. Det finns inga krav på vilken temperatur kallvattnet ska ha i BBR men 

vattentäkternas temperatur på 4-15 °C gör att temperaturen kommer att ligga i detta 

intervall. Varmvatten har däremot högre krav på rätt temperatur. Detta eftersom det 

lätt kan bildas legionellabakterier i vattnet om temperaturen understiger 50 °C. 

Varmvattnet får heller inte vara för varmt då man kan skålla sig på det. När man ska 

värma upp tappvattnet kan man använda sig av förråds- eller 

genomströmningsberedare, men detta bara om byggnaden ska ha sin egen 

värmeproduktion. En förrådsberedare fungerar genom att varmvatten strömmar 

igenom och värmer upp ett förråd med kallvatten. Genomströmningsberedaren 

fungerar tvärtom, här är det kallvattnet som strömmar igenom ett 

varmvattenmagasin och värms upp på så sätt. Om värmeproduktionen inte sker i 

byggnaden utan kommer från fjärrvärme sker oftast varmvattenberedningen i en 

värmeväxlare. 

När det inte sker någon varmvattentappning, t ex under nattetid kan varmvattnet i 

ledningarna kylas. Det samma gäller om man har långa avstånd mellan 

varmvattenberedare och tappställe. Då kan det uppstå en lång väntetid för att få 

varmvatten. Detta undviks genom att man har en varmvattencirkulation. Dessa 

ledningar dras parallellt med övriga tappvattenledningar och kopplas ihop med en 

pump som kan cirkulera vattnet. Varmvattenledningarna kan också isoleras för att 

inte läcka någon värme. Isolering används också på kallvattenledningarna eftersom 

det bildas kondens på dem annars.  

Rörledningarna kan vara av olika material som t ex koppar, PEX, PP-R och rostfritt 

stål. När man väljer vilket material ska man titta närmare på aspekter som 
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miljöbelastning under hela livslängden, hygieniska, teknisk livslängd, möjlighet till 

återvinning och den lokala VA-leverantörens riktlinjer. De armaturer som behövs till 

ledningarna är avstängningsventiler (vid reparationer), återsugningsskydd (om 

vattentrycket sjunker) och vattenmätare. 

När man ska dimensionera kall- och varmvattenledningarna utgår man ifrån BBR:s 

angivna normflöden. Servisledningen dimensionerar man mot det sannolika flödet 

som alltså är det förväntade flödet. Vid projektering av rören bör man också ha i 

åtanke att kraftiga böjar kan orsaka tryckslag i ledningarna som kan göra att rören 

skadas. 

7.4 Spillvatten  
En spillvatten installation ska ta hand om allt hälsofarlig vatten så att ingen lukt, 

eventuell översvämningar eller andra olägenhet uppkommer. Det spillvatten som 

bildas i ett flerbostadshus ska ledas vidare till ett reningsverk genom att byggnaden 

kopplas ihop med det kommunala spillvattennätet. Efter det gått igenom 

reningsverket släpps vattnet åter ut till sin recipient (sjö, flod etc.) . För att inte 

överbelasta avloppsnätet när det regnar skiljer man på spillvatten från installationer, 

regn och dräneringsvatten. Ofta försöker man få varje enskilt hushåll att ta hand om 

regnvattnet, s.k. LOA (lokalt omhändertagande av dagvatten). Bestämmelser 

avseende enskilda anläggningar finns utförligt beskrivna i miljöbalken. 

Med avloppsvatten brukar man mena förorenat vatten som leds i ledningar 

alternativt i diken. Avloppen kan i sig bestå av spillvatten, dagvatten eller 

dräneringsvatten. 

Spillvatten kommer från hushållen i fastigheten, exempelvis från toaletten. 

Dagvattnet är tillfälligt förekommande vatten som rinner av marken eller byggnaden. 

Det kan i sin tur vara indelat i regnvatten, smältvatten och spolvatten. Det sista är 

dräneringsvatten som avleds genom dränering antingen till egen stenkista eller till 

kommunal spillvattenledning. 

Avloppsenheten är från den enhet som avloppsvattnet avleds. Exempel på sådana är 

badkar eller tvättställ. Anslutningsledningen är den ledning som ansluter till 

avloppsenhetens samlingsledning. Den kan förläggas antingen luftade eller oluftade. 

Den benämns antingen stående eller liggande beroende av dess lutning. Vid lutning 

större än 45 o benämns den stående. Spillvatten i ett flerbostadshus brukar i regel se 

ut enligt följande: Spillvattnet från avloppsenheten leds via anslutningsledningar till 

de vertikala samlingsledningarna. Luftledningar jämnar ut trycket i ledningarna och 

leder bort lukt från spillvattenledningarna. Avloppsvatten förs därefter ut till det 

allmänna VA-nätet genom servisledningen. Om fastigheten har ett mer industriellt 

utnyttjande exempelvis ett storkök så finns det krav på viss avskiljning innan man 

kan koppla på det allmänna VA-nätet. 
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7.4.1 Ledningsmaterial 

 Plaströr av PVC alternativt av PEL är de vanligaste spillvattenledningarna i 

flerbostadshus. Detta på grund av att rören är lätta att transportera och 

montera plus att de har hög korrosionsbeständighet. En nackdel med PVC är 

att de vid låga temperaturer blir ganska spröda plus att de vid en eventuell 

brand utvecklar klor vilket inte är önskvärt 

 Oglaserade lerrör påverkas inte av vanligt avloppsvatten eller av aggressivt 

grundvatten. Vill man däremot kunna motstå syror eller lutar (basiska 

vätskor) bör man välja glaserade rör 

 Gjutjärnsrör får användas på samma ställen som plaströr och även på sjukhus 

 Betongrör har samma användning som ovan men de får dock inte gjutas in i 

konstruktionen. De är även känsliga för kemiska föreningar i vattnet vilket 

angriper cementen i betongen. Även vid ett högt flöde i röret kan man skada 

betongen genom mekanisk nötning 

7.4.2 Ledningsdragning 

Själva ledningsdragningen i de vertikala ledningarna bör placeras så passa bra att 

minsta möjliga horisontella dragning möjliggörs. Detta för att dels minska 

röråtgången och dels för att minska utrymmet för installationsschakten i och med att 

man inte kan ta betalt för den yta de tar från lägenheterna i huset. Där av ser man 

ofta till att placera badrum ovanför varandra i flerbostadshus. Och för att minska 

obehagliga stopp i rören bör riktingsförändringar bli så få som möjligt. Grenrör bör 

vara utförda så att slamavsättningar undviks.  

7.4.3 Luftning 

För att förhindra att avloppsvatten tränger upp ur avloppen placeras vattenlås på alla 

avloppsenheter. Genom att lufta spillvattensystemet utjämnas tryckförändringar som 

skulle kunna uppkomma vid tömning av avloppsenheterna. Om tryckförändringarna 

blir stora finns risk att vattenlåset sugs ur. Luftningen sker genom att 

spillvattenledningen är ansluten med uteluften eller genom att ta hjälp av 

automatiska luftningsventiler. Denna luftningsledning återfinns oftast uppe på taket. 

Ledningen ska förses med oavbruten stigning och utan stora riktningsförändringar. 

Luftningen får heller inte mynna ut i närheten av fönster eller luftintag pga. risk för 

obehaglig lukt.  I en byggnad med flera avloppsstammar kan tre stammar dela på en 

luftningsledning. 

7.4.4 Golvavlopp 

Brunnarna utföres av gjutjärn alternativt av plast och de ska ha ett stängande djup av 

minst 50 mm, detta för att inte vattenlåset ska sugas ut vid en tryckförändring.  
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Figur 38, golvbrunn 

Rum med krav på golvbrunn är utrymme med tvättmaskin, diskmaskin, dusch och 

badkar. Även pannrum eller undercentraler som ska kunna rengöras med spolning. 

För installation av golvbrunn krävs minst en bjälklagstjocklek motsvarande 140 mm. 

En spygatt är en golvbrunn utan vattenlås som bör användas i torra utrymmen där 

risk för uttorkning av vattenlås förekommer. Även i rum där risk för att temperaturen 

faller så lågt att vattnet i golvbrunnen kan frysa bör man använda sig av en spygatt. 

Avloppsledningen från en spygatt mynnar i en golvbrunn i ett utrymme med normal 

temperatur och fuktighet. 

7.4.5 Rensanordningar 

Varje del av avloppsnätet bör kunna rensas. 

 Ledningar i golv bör vara utrustade med rensanordningar var tjugonde meter 

 En rensanordning bör placeras nära grundmuren 

 Vid en riktningsförändring större än 90 grader ska en rensbrunn placeras 

 Vid ändring från stående till liggande rör sätts en rensanordning in 

 

7.4.5 Övriga krav 

Ledningar i mark med dimension större än 200 mm förses med nedstigningsbrunn. 

Pumpning av avloppsvattnet sker då avloppsvattnet inte genom självfall kan rinna ut 

till ledningarna. Avloppsvattnet byggs upp i en pumpgrop som töms då en viss nivå 

överskrids.  

I BBR står det att varje vattenuttag ska ha en lämpligt placerad avloppsenhet. Dess 

kapacitet ska vara 150 % av vattenuttagets kapacitet. 

7.5 EL 
Vi är idag nästan helt beroende av elkraft. Alla apparater i en byggnad drivs av 

elektrisk ström. El kräver många säkerhetsåtgärder och det är viktigt att elen kopplas 

på ett korrekt sätt för att få en säker och väl fungerande elsystem. 
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7.5.1 Säkerhet 

Eftersom det i ett hus finns ström som kan ta död på en människa måste man 

installerade vissa säkerhetsåtgärder. En sådan skyddsåtgärd är skyddsjorden. Det 

betyder att man har kopplat en apparat med direkt anslutning till jord. Om ett fel då 

skulle uppstå kommer strömmen att ta den enklaste vägen, alltså ner till jord och inte 

genom människan som håller i apparaten. Jordfelsbrytaren är en annan 

säkerhetsåtgärd. Den bryter strömmen i hela eller delar av huset när den känner att 

strömmen inte går rätt väg. 

7.5.2 Elsystemet 

Elströmmen kommer från stamnätet. Där är strömmen 400 000 V men närmare 

själva husen transformeras den först ned till 20-130 kV och sedan 10-20 kV. När den 

väl ska in i huset har den en spänning på 400 V mellan faserna och 230 V mellan 

neutralledare och fas. Faserna i är tre stycken och apparater i huset ansluts till fas och 

neutralledare vilket gör att man får en spänning på 230 V. Till de tre faserna kopplas 

som tidigare nämnt skyddsjorden. Strömmen tas in i huset genom en servisledning. 

Den förs sedan in i elcentralen där även säkringarna sitter. De tre faserna delas upp 

så de får varsin huvudsäkring. Från dessa huvudsäkringar leder man sedan ut 

strömmen i huset in grupper. Alla grupper har varsin säkring.  Säkringen är en 

silvertråd som brister om det blir en för stark ström. Detta kan hända om man får en 

kortslutning eller om man ansluter för många apparater. Man bestämmer en 

huvudsäkrings storlek genom att bestämma hur mycket ström som kan tas ut totalt. 

För att veta vilka säkringar som leder vart upprättar man ett säkringsschema. 

Schemat ska sitta vid elcentralen och upprättas av elektrikern. 

7.5.3 Belysning 

En del av elkraften går till belysning. I Sverige är det belysningen en viktig del i vår 

vardag. Detta eftersom det ofta är mörkt. En belysning kan då öka trivseln men också 

för att kunna se nått vid någon aktivitet. Man bör alltså söka en belysning som både 

ökar trivseln och är en bra allmänbelysning. Därför behöver man en lagom stark 

takbelysning med kompletterande platsbelysningar. För olika trivselljus kan man 

använda sig av dimmer och kanske tidsstyrningar. 

Utbudet av belysning är stor. Om det ska vara en allmänbelysning används ofta ett 

ljusgenomsläpligt hölje som kan sprida ljuset. Om man däremot ska ha en 

platsbelysning vill man ha ett hölje som kan styra ljuset dit man vill ha det. Beroende 

på vilken miljö belysningen ska sitta i finns olika skyddsklasser. Om den ska sitta 

utomhus eller i ett badrum t ex måste belysningen vara högre klassade och därmed 

mer täta mot vatten och fukt. 

7.6 TV/tele/data 
 

Ett flerbostadshus är anslutet via en kabel till satellitmottagaren. Antennkablar är 

känsliga för störningar och därför använder man sig av en skärmad kabel en s.k. 

koaxialkabel där jordledaren är flätad runt signalledaren. Dessa kablar är styva och är 
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svåra att dölja vid tvära svängar. Det bör med fördel placeras VP-rör i väggar vid 

nybyggnation för att dra kablarna mellan olika våningar. 

Telefon kopplas in i bostadshusen vi markledningar. Den inkomna kabeln innehåller 

fyra ledningar, två per telefonabonnemang. Om larm kopplas på telenätet måste det 

sitta på första jacket annars kopplas det ur om någon lyfter på telefonen. 

Det finns en mängd olika system för överföring av data man kan utnyttja 

telefonjacket eller statsnäten med tre hålen i väggen. Man kan även utnyttja tv 

antennuttaget. 
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7.7 Ljusbojen 1 
För att ta reda på vilka metoder som har valts vid projekteringen av installationer har 

vi gjort intervjuer med Carl Gelius och Andreas Ericsson. De frågor som vi utgått 

ifrån i intervjuerna går att läsa i bilaga 12. 

7.7.1 Rådande förhållanden 

Det som man har utgått ifrån när man projekterade ventilationen var de gällande 

normkraven från myndigheter och därmed BBR:s E – normkrav. Det man även utgår 

ifrån är den kunskap som finns på företaget och alltså de egna erfarenheterna som 

blir styrande när man ska projektera ventilationen. När man ska dimensionera 

värmen utgick man från vilken temperatur man ville ha och byggnadens 

transmissions förluster. Man räknar även vilket ljusinsläpp bostaden har och vilken 

passiv värme man får tillgodo räkna sig. I Ljusbojen 1 fallet har det varit lite speciellt 

eftersom det är så pass mycket glas i byggnaden. Ljusbojen 1 ska även ha som vi 

nämnt tidigare en hög standard. Detta gäller även installationerna i byggnaden och 

man har t ex medvetet valt nya trendinstallationer ifall de syns. Övriga installationer 

håller även hög standard och ska vara av bra kvalitet. 

7.7.2 Vald metod 

7.7.2.1 Ventilation 

Till ljusbojen har man valt ett från- och tilluftssystem med roterande värmeväxlare 

med avskilda kanaler för spisfläkten. Detta har valts för att klara de nya hårdare 

energikraven och den separata kanalen för spisfläkten är till för att eliminera 

luktspridning. Man skulle helt enkelt inte klara dem om man hade ett 

frånluftssystem. Varje lägenhet kommer att ha ett separat system vilket betyder att 

varje enskild bostadsrättsinnehavare har möjlighet att själv styra sitt klimat. Han har 

då också möjlighet att reglera sina egna uppvärmningskostnader. I och med att varje 

lägenhet ska ha sitt eget system kommer det att krävas utrymme för värmeväxlaren i 

klädkammaren. Tillsammans med värmeväxlaren kommer det även sitta filter, 

elbatteri och temperatur reglerdon. Tilluften tas utifrån lägenheten och in i 

värmeväxlaren som klarar av att värma  

-20 ˚C till 10-12 ˚C luft. Denna luft transporteras ut via kanaler som mynnar ut 

bakom radiatorer som i sin tur höjer temperaturen på luften till behaglig 

rumstemperatur. Elbatteriet går bara in och arbetar om uteluften blir kallare än -20 

˚C eller om man ställer in på temperatur reglerdonet att man vill ha det varmare i 

lägenheten. Frånluften tas först genom värmeväxlaren och sedan upp genom schaktet 

och ut på taket. Tilluftskanalerna kommer att dras genombjälklaget där de gjuts in. 

Alla kanalerna är spirorör så långt som möjligt. Detta eftersom de är mest 

kostnadseffektiva. Vid varje 90 graders ändring av kanalerna kommer 

rensmöjligheter att finnas.   

Ventilationsformen är en omblandande ventilation vilket innebär att ny och gammal 

luft omblandas i hela rummet. Även ventilationsformen i lokalen längst ner i 

byggnaden ska vara en omblandande typ. För att förhindra ljudproblem i bostäderna 
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har man satt en maximal flödeshastighet på  

3 m/s för lägenheterna. I garaget finns en ventilation för att förhindra för stor koloxid 

alstring. Man räknar fram frekvensen på antalet fordons in- och utfarter ur garaget 

och utgår från det när man ska dimensionera flödet i garaget. Problemet var att ett 

garage ska vara avskilt från de övriga vilket skulle leda till två ventilationsaggregat. 

Men genom att ha en öppning överst på denna avskiljning löser man det problemet. 

7.7.2.2 Värme 

Effektbehovet är uträknat till 30-40 W/m2. Man har även räknat med en maximal 

riktad operativ temperaturskillnad på 5 ˚C mellan olika områden i rummet. 

Fjärrvärme tas in till undercentralen där den går in till en värmeväxlare. 

Värmeväxlaren kommer att ha en 75 % verkningsgrad och kommer att vara en 

prefabricerad modell. Det betyder att den kommer på lastpall färdig att bara ställas in 

och kopplas på. Den kommer att vara 700 mm bred vilket gör att man lätt kommer in 

genom dörrarna med den. Platsen i undercentralen har under projekteringens gång 

förändrats och blev tillslut lite mindre än vad man hade önskat. Shuntning kommer 

att sitta i undercentralen för att återföra värme till systemet. Det kommer att vara en 

60/30 shuntning. 

Värmesystemet kommer att vara ett tvårörssystem med både radiatorer och 

konvektorer som värmeavgivare. Konvektorer kommer att användas då bröstningen 

är väldigt låg och en radiator inte skulle kunna användas. Flödet ut till 

värmeavgivarna kommer att vara maximalt 1 m/s detta för att materialet i 

rörledningarna inte ska erodera. Rörledningarna kommer att bestå av PEX i 

bjälklaget och PP i stammarna. De synliga delarna kommer att bestå av koppar. 

7.7.2.3 Tappvatten 

Tappvattnet togs i ledningar av PEX i bjälklaget och PP-R i stammarna. För att 

upprätthålla standarden gällande varmvatten ska man ha varmvattencirkulation. Alla 

ledningar kommer att gå genom olika schakt i byggnaden. Schakten försöker man få 

så få som möjligt. Det betyder att alla badrum och kök helst ska ligga intill varandra 

och placeringarna på vattenledningarna i lägenheterna under och över ska anpassas. 

Tryckslag har man inte behövt titta närmare på då ledningarna är ingjutna i 

bjälklaget och kranarna är av en mjukstängande typ. 

7.7.2.4 Spillvatten 

Spillvattenledningarna kommer som tappvattnet att gå i de schakt som är upprättade 

för installationerna. Om ledningarna ska dras i bjälklaget till schaktet måste det vara 

en lutning på 5 ‰ för att spillvattnet ska kunna rinna med självfall. Luftningen 

kommer att också ske genom schakten och ut på taket. Ledningarna kommer att 

bestå av PVC. Detta material har varit omstritt i miljödiskussioner men på senare tid 

har denna sorts plast förbättrats väsentligt. 
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7.7.2.5 Upphandling 

Installationerna är indelade i tre delar: el/tele, ventilation och rör. Detta är det 

vanligaste tillväga gångsättet att upphandla installationer. 

Förfrågningsunderlag för el/tele gick ut till VEA, Elcenter och Sigfrid Andersson.  

Förfrågningsunderlag för ventilation gick ut till Sydtotal, Ebes och Västerås 

ventilationsservice.  

Förfrågningsunderlag för rör gick ut till NVS, Ivab och Mälardalens rör.  

Ingen upphandling hade skett vid examensarbetets avslutande därför redovisas inget 

resultat för denna upphandling. 
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8 Diskussion 
Arbetet gick ut på att svara på varför Ljusbojen ser ut som det gör. Det tycker vi att vi 

har lyckats svara på i examensarbete. Vi har försökt att följa projekteringen allt 

eftersom den blivit klar. Detta har i vissa delar blivit svårt då förfrågningsunderlagen 

har dragit ut på tiden. Men tanken var att vi skulle följa projekteringen och vi har lärt 

oss att det ofta är svårt att följa tidplaner i olika projekt. 

Vad var det som avgjorde valen nu då? Ja man skulle kunna svara väldigt enkelt på 

denna fråga det var till slut tiden som fick göra en hel del av valen. Se stomme t ex i 

och med en långtdragen upphandlingsprocess blev resultatet att man dribblade bort 

möjligheten att bygga med prefabricerade stomelement. Detta behöver inte vara en 

negativ sak utan en platsbyggdstomme kan rent av bli bättre och kostnaderna bli 

lägre. Ser man till övriga byggnaden försöker man bygga efter dagens standarder med 

ett tydligt krav att det ska vara god standard på materialet. Ser man till typlösningar 

använder man sig av gamla vedertagna lösningar då både positivt och negativt då alla 

vet hur det går till dvs. risken för fel minskar men risken att man inte använder en ny 

bättre lösning kanske blir att den inte blir upptäckt.  

De nya metoderna som använts i Ljusbojen är glasdelen av huset. Det är inte 

exceptionellt men det är dock väldigt mycket glas på Ljusbojen. Det har självklart 

inneburit att man har blivit tvungen att prova nya metoder för att klara av de nu 

rådande energikraven i BBR12. Kommer det som ser bra ut i teorin att klara 

verkligheten, man vet inte riktigt hur fönster med så låga u-värden fungerar och 

kommer de kanske skapa andra ännu okända problem som exempelvis att 

transmittens är för liten och för lite dagsljus släpps in. 

Det stora problemet som vi ser överlag i byggprocessen är att man ofta inte tar med 

förvaltar perioden av byggnaden. När man ska bygga ett bostadsrättshus finns det 

ofta ingen brukarrepresentant då bostadsrättsföreningen inte har hunnit bildas. 

Detta leder ofta till metodval som inte är ekonomiska under lång sikt. Men på 

Ljusbojen 1 har man en väldigt insatt blivande 

bostadsrättinnehavare/brukarerepresentant och byggherre i Håkan Kadesjö. Genom 

detta får byggnaden metodval som är genomtänkta och som inte bara håller under 

garantitiden. Det leder också till att drift och underhållskostnaderna hålls nere vilket 

är positivt både för bostadsrättsinnehavarens plånbok och för miljön. 

Som de flesta som jobbar med projekt vet finns det tre hörnstenar att spela med det 

är tid, kvalitet och kostnad. Enligt instruktioner från beställaren Kadesjös Projekt AB 

får inte kvaliteten bli lidande pga. förseningar med projektering och upphandling då 

återstår alltså bara kostnad och tiden att spela med. Tiden kan man flytta till en viss 

gräns men inte heller alltför mycket då man har satt ett inflyttningsdatum december 

2008. Det innebär att den enda faktorn som finns kvar är priset. Det återstår nu att se 

om priskalkylen för projektet håller. 
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Fick byggnaden då rätt kvalitet? Det är svårt att säga innan byggnaden är byggd men 

med den inställningen och erfarenheten som finns på Kadesjös finns det inga tvivel 

om att huset kommer att få rätt kvalitet. Blir bostadsrättsinnehavarna nöjda med sina 

lägenheter var kvaliteten rätt. 
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Lillåudden, Västerås 
Brf. Ljusbojen 1 
 
Rumsbeskrivning 
 
 
I rumsbeskrivningen används nedanstående beteckningar 

G  = Golv 
S  = Socklar 
V =  Väggar 
P  = Pelare 
B  = Balk 
T =  Tak 
I = Inredning 
Ö =  Övrigt 
  
Generellt gäller: 
 
Enligt Hus AMA 98  AMA-kod  
 
G Keramiska plattor: 
 Vattenavvisande  MBE.221 
 Vattentät  MBE.222 
 Parkett  MDB.3 
S Ek  
 Keramiska plattor  MBE.42 
V Limmas med glasfiberväv (typ Microlith) och målas: 
 Betong  26-01325 
 Gips  56-02819 
P Brandskyddsmålning  LCS.51 
 Målning inklädnad av gips, NCS S0500-N  56-03510 
B - 
T Grängad betong som målas, NSC S0500-N  23-01307 SP 
 Undertak som målas, NCS S0500-N  56-03510 
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Generellt gäller: 
 
Kök 
 
G Ekparkett 
S Ek 
V Limmas med glasfiberväv (typ Microlith) och målas 
T Undertak som målas, NCS S0500-N  
Ö Köksfläkt Thermex Optica-line 885 el. likvärdig. 
 
Övrig köksutrusning ingår i annan entreprenad. 
 
 
Bad, WC, tvätt och dusch 
 
G Keramiska plattor: Höganäs line Höganäs el. likvärdig 
V Limmas med glasfiberväv (typ Microlith) och målas 
 Höganäs line Branco el. likvärdig samt Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
T Undertak som målas, NCS S0500-N  
I Badrumsinredning typ IDO line Select miljö 58 med eklucka el. likvärdig. Kommodstorlek, 

skåpstorlek samt spegelstorlekar skall väljas så att fabrikatstandard i första hand följs. Spegel 
ska ha integrerad belysning samt eluttag 220V.  

 Skåp vid tvättmaskin och torktumlare skall ingå i samma serie som övrig badrumsinredning 
bortsett från skåp i tvättrum i typlägenhet 1,6 och 8 där skåpsinredningen är av standardiserat 
utseende. 

Ö Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig 
 Tvättmaskin, vit Fabrikat Electrolux: art. nr. Inspire EWF14589W 
 Tortumlare, vit Fabrikat Electrolux: art. nr. Inspire EDC77550 
 
Porslin i annan entreprenad. Obs! WC-stol är vägghängd med utvändig cistern. 
Värmekabel placeras i golv i utrymme bad och wc (EE). 
 
 
Dörrar 
Ytterdörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig. 
Branddörr typ Swedoor el. likvärdig. 
Tamburdörr av ekfaner typ Swedoor el. likvärdig. Säkerhetsklass 1 
Dörrarna ovan skall förses med låscylinder typ ASSA Evolution 310-50 el. likvärdig 
Förrådsdörr av trä. 
 
Innerdörrar av fanerade spegeldörr typ Dooria modell Addera Ek el. likvärdig. Ekfoder.  
Innerdörrar blir generellt utan trösklar, vid hygienrum utföres handikappanpassad tröskel. 
Handtag i matt metall. Överljus med ö.k +2,50m 
 
 
Fönsterbänkar 
Svensk kalksten 3 cm i fönsternisch med ett utstick på 3 cm.  
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Installationer 
Brandinklädnad av schakt.  
Inklädnad av rörslits samt hyllplan ovan rörslits i klädkammare. 
Inspektionslucka i rörslits. 
Inspektionslucka i undertak badrum för rensanordning i ventilationskanaler. Vitlackerad lucka. 
 
Undertak 
Nedpendlat undertak i lägenheterna samt i övernattningsrum, höjd 200mm.  
Undertak uppbyggt av trästomme samt gipsskivor och förberett för downlightsinstallation (EE). 
 
Undertaksskiva i trapphus Gyptone BIG Base 35 (900x2700) el. likvärdig. 
 
 
Övrigt 
Batteridriven brandvarnare.  
Garderober fabriksbehandlade vita skåp, flyttbara. Skåpshöjd 225 cm. Fanerade skåpdörrar.  
Matta metallhandtag. 
Foder och listverk gersågas.  
Hiss i annan entreprenad, dock ingår plattsättning av hissgolv i denna entreprenad. 
Glaspartier, balkonginglasning och fönster ingår i annan entreprenad. 
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Typlägenhet 1,   4RoK 114m2 

 

 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 1200x480, lucka ek. 

Spegelskåp med hylla samt ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
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 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
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B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 2000x700 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång. Obs! Skjutdörrspartiet går förbi schaktinklädnaden.  
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 2 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st lös garderob 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 3 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st lös garderob 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö Dörr med överljus 
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 Tvätt 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I 2st överskåp 600x300 samt 1st överskåp 400x300. Bänkskiva laminat längd 1740mm. 
 Tvättmaskin och torktumlare under bänkskiva. 
 
Ö Skjutdörr av frostad glas. 
 
 
Kapprum 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Garderob 1285x640 med spegelskjutdörr typ Elfa el. likvärdig. Hylla med klädstång. 
 
Ö - 
 
 
 Klädkammare 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Målad 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
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P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hylla på konsol med klädstång. 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö - 
 
 
 WC 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor. Höganäs line Branco el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I Spegel med ljusramp ovanför. 
 
Ö Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat    
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Typlägenhet 2,   2RoK 68m2 

 

 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Garderob 1755x640 med spegelskjutdörr typ Elfa el. likvärdig. Hylla med klädstång. 
 
Ö - 
 
 
 Klädkammare 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Målad 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hylla på konsol med klädstång. 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
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V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
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I 1st garderob 3600x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 
hylla samt klädstång.  

 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 1200x480, 2st 

överskåp 600x300, lucka ek. Spegel med hylla samt ljusramp ovanför. Ellutag 220V. 
 Bänkskiva laminat 1470mm 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig 
 Tvättmaskin och torktumlare under bänkskiva. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat    
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Typlägenhet 3,   3RoK 112m2 

 
 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig. 
 Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Garderob 1960x640 med spegelskjutdörr typ Elfa el. likvärdig. Hylla med klädstång. 
 
Ö - 
 
 
 Arbetsrum/Klk 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
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V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1840x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång. 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr placerad i skjutgarderoben.  
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Klädkammare 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Målad 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hylla på konsol med klädstång.  
 
Ö - 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
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I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 900x480. Spegelskåp 

med hylla samt ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 2st överskåp 600x300 samt 1st överskåp 
560x300. 1st underskåp 560x600. .Lucka ek.  

 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig 
 Bänkskiva laminat längd 1840mm. 
 Tvättmaskin och torktumlare under bänkskivan. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Sovrum 2 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st lös garderob 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
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Ö - 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat 
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Typlägenhet 4,   2RoK 78m2 

 
 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig. 
 Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hatthylla i borstad aluminium. 
 
Ö - 
 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1740x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång.  
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
Klädkammare 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
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S Målad 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hylla på konsol med klädstång.  
 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö - 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Spegelskåp med hylla samt 

ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
 2st överskåp 600x300 samt 1st överskåp 300x300. 1st underskåp 300x600. Lucka ek. 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig 
 Bänkskiva laminat längd 1740mm. 
 Tvättmaskin och torktumlare under bänkskivan. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 



   
 RUMSBESKRIVNING  22(49) 
 Datum/Date Arb.nr/Order No. 

 2007-10-30 5400,00 
 
 
  
 Specifikation AMA-kod Målning Kulör/Glans 
 
 

G:\Doc\540000\Bybesk\Rumsbeskrivning.doc 

 

 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat 
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Typlägenhet 6,   5RoK 185m2 

 
 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Kapprum 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig. 
 Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Garderob 1755x640 med spegelskjutdörr typ Elfa el. likvärdig. Hylla med klädstång. 
 
Ö - 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
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                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 1200x480, lucka ek. 

Spegelskåp med hylla samt ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
Bubbelbadkar försedd med bullerdämpning (exempelvis gummitassar). Modell Tina 1400 från 
Svenska badkar el. likvärdig med standardmassage, front, belysning, blandare med 
duschhandtag samt luftstimulans. 

 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Skjutdörr av glas hängandes på skena från tak vid wc och dusch. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Dressingroom 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hyllsystem typ Elfa el. likvärdig med hyllor på konsoler samt klädstänger. 5,3m vägg skall 

inredas med denna typ av lösning.  
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
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P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I -  
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 2 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1355x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång.  
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 WC/Tvätt 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
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I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Spegel med hylla samt 
ljusramp ovanför. Eluttag 220V. Högskåp i samma serie, lucka ek.  

 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig. 
 Tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare. 
 Tvättbänk längd 1300 med en utslagsho. 2st underskåp 600x600 samt 2st överskåp 600x300. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Frostad skjutdörr framför tvättpelare och tvättbänk. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
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 Sovrum 3/Bibl. Arb.rum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 4 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 3120x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång. 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr. Obs! Skjutdörrarna på hela 
väggen. 

 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat    
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Typlägenhet 7,   4RoK 138m2 

 
 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig. 
 Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hatthylla i borstad aluminium. 
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1740x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång.  
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Klädkammare 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Målad 
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V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Hylla på konsol med klädstång.  
 1st städskåp 600x600 med fanerad skåpdörr. 
 
Ö - 
 
 
 WC/Dusch 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 900x430. Lucka ek. 

Spegelskåp med hylla samt ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 



   
 RUMSBESKRIVNING  32(49) 
 Datum/Date Arb.nr/Order No. 

 2007-10-30 5400,00 
 
 
  
 Specifikation AMA-kod Målning Kulör/Glans 
 
 

G:\Doc\540000\Bybesk\Rumsbeskrivning.doc 

 

 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Spiraltrappa i stål med steg i oljad ek. 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Balkong 

G Stålglättad och rollad yta. 
 
T  Målat 
 
 
 Hall övre plan 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
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T Målat undertak. 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 2 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1740x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång.  
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Spegelskåp med hylla samt 

ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
2st överskåp 600x300. Lucka ek. 
Bänkskiva laminat 1740mm. 
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Tvättmaskin och torktumlare under bänkskivan. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Allrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Spiraltrappa i stål med steg i oljad ek. 
 
 
 Sovrum 3 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I -  
 
Ö Dörr med överljus. 
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 Klädkammare övre plan 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I Hylla på konsol med klädstång. 
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Terrass 

G Trätrall av ek alternativt teak, platsbyggs med långa bräder. 
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Typlägenhet 8,   5RoK 158m2 

 
 Hall 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Kapprum 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig. 
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Garderob 1250x640 med spegelskjutdörr typ Elfa el. likvärdig. Hylla med klädstång. 
 
Ö - 
 
 WC/Dusch 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
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                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 1000x480, lucka ek. 

Spegelskåp med hylla samt ljusramp ovanför. Eluttag 220V. 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig. 
 
Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Kök 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Vardagsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P Gipsinklädnad (typ Europrofil el likvärdig) samt målning 
 
B - 
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T Målat 
 
I - 
 
Ö Öppen spis, murad eldstadsbotten och med kupa av stål. 
 
 
 Tvätt 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor. Höganäs line Branco el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I 1st underskåp 1000x600 med skjutluckor samt 3st överskåp 600x300 och  
 1st överskåp 450x300. 
 Bänkskiva laminat 2370mm. Tvättmaskin och torktumlare under bänkskiva. 
 
Ö Dörr med överljus.  
 Inspektionslucka i lackerad vitt utförande placerad i undertak. 
 
 
 Bad 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor.  70% Höganäs line Branco el. likvärdig. 
                                 30% Höganäs line Glasmosaik el. likvärdig. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat undertak. 
 
I Badrumsinredning IDO line Select Large miljö 58 el. likvärdig. Kommod 1400x430 Spegel 

med hylla samt ljusramp ovanför. Lucka ek. Eluttag 220V. 
 Duschväggar typ Svedbergs Dusch Entré el. likvärdig. 
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Ö Dörr med överljus. Pappershållare och handdukskrok från IDO el. likvärdig. 
 
 
 Allrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö - 
 
 
 Sovrum 1 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1st garderob 1250x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång. 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Sovrum 2 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
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S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Dörr med överljus 
 
 
 Klädkammare  

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt. 
   

S Ek 
 
V Målad yta utan underbehandling. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I Hylla på konsol samt klädstång. 
 
Ö Skjutdörr typ Dooria modell Addera Ek el. likvärdig. 
 
 
 Sovrum 3 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith). 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
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I 1st garderob 1520x640 med skjutdörrar av spegelglas typ Elfa el. likvärdig. Inredning med 

hylla samt klädstång. Obs! Skjutdörrsparti går förbi rörslist. 
 
Ö Dörr med överljus. 
 
 
 Terrass 

G Trätrall av ek alternativt teak, platsbyggs med långa bräder. 
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Övriga utrymmen 
 
Generellt: 
 
G Dammbundet, oljemålat betonggolv. 
S - 
V Målad väv typ Microlith. 
P Brandskyddsmålade, NCS S0500-N 
B Målade 
T Grängad betong, målat NCS S0500-N 
I - 
Ö Trappa i entréhall beläggs med granitkeramik lika golvbeläggning i entréhall. Trappräcke av 

glas med smäcker konstruktion på ståldetaljerna. 
 
 
 Entréhall 

G Granitkeramik 300x300 Scandikakel line Orion el. likvärdig.  
  

S Granitkeramik 
 
V Fondvägg av grafisk betong (typ graphic concrete) på vägg mot hiss.  
 Övriga väggar putsas. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat samt akustikplattor Gyptone BIG Base 35 (900x2700) el. likvärdig.. 
 
I Postfack i oljad ek med avlastningshylla. Fast bänk med betongfot och eksits. 
 
Ö Entrédörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig. 
 Branddörr  mot passage typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig. 
 Branddörr mot förråd typ Swedoor ståldörr el. likvärdig. 
 
 
 Hiss 

G Granitkeramik 300x300 Scandikakel line Orion el. likvärdig. 
 
Hisskorg i annan entreprenad. 
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 Passage 

G Granitkeramik 300x300 Scandikakel line Orion el. likvärdig.  
  

S Granitkeramik 
 
V Målad väv typ Microlith.  
 
P - 
 
B - 
 
T Målat samt akustikplattor typ Gyptone BIG Base 35 (900x2700) el. likvärdig. 
 
I - 
 
Ö Entrédörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig.  
 
 
 Övernattningsrum 

G Ekparkett typ Tarkett line Bravo 14mm lackad med Proteco Natura. El. likvärdigt.  
 
S Ek 
 
V Målad väv (typ Microlith) 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I 1 st garderob 600x600 med fanerad skåplucka.  
 
Ö Branddörr mot passage typ Swedoor ståldörr el. likvärdig. 
 
 
 WC/Dusch 

G Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig.    
 
S - 
 
V Keramiska plattor. Höganäs line Höganäs el. likvärdig 
 
P - 
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B - 
 
T Målat 
 
I Pappershållare, handdukskrok, duschdraperistång. Spegel. Eluttag 220V. 
 
Ö Slät innerdörr. 
 
 
 Elcentral med förmak 

G Uppvikt plastmatta typ Tarkett Eminent el likvärdig.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Ståldörrar från passage samt in till elrum.  
 
 
 Frd/Städ 

G Uppvikt plastmatta typ Tarkett Eminent el likvärdig.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I Hyllplan 5st 
 
Ö Slät innerdörr  
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 Undercentral 

G Uppvikt plastmatta typ Tarkett Eminent el likvärdig.    
 
S  
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Slät innerdörr. 
 
 
 Cykelförråd 

G Dammbundet, oljemålat betonggolv.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I Galvaniserat cykelställ för 28st cyklar. 
 
Ö Entrédörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig.  
 
 
 Lokal 

G Dammbundet betonggolv.    
 
S - 
 
V Målad väv (typ Microlith) 
 
P Brandskyddsmålade, NCS S0500-N 
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B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Gipsinklädnad av pelare 2st (se ritning) samt målning av dessa. 
 1st entrédörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig. 
 
 
 Soprum 

G Dammbundet, oljemålat betonggolv.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I - 
 
Ö Ståldörr typ Sweddor el. likvärdig.  
 
 
 Förråd 

G Dammbundet, oljemålat betonggolv.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat 
 
I Trähylla på konsol med klädstång. 
  
Ö Förrådsdörr av trä.  
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 Garage 

G Dammbundet, oljemålat betonggolv.    
 
S - 
 
V Målade 
 
P Målade 
 
B Målade 
 
T Målat samt träullsskivor som ljudabsorbenter.  
 
I - 
 
Ö Smalribbad taksjutsport i aluminium RAL 9006. Garageportar komplett med portautomatik 

med fjärrkontroll och fotoceller. Låscylinder. Typ Crawford el. likvärdig. 
 Branddörr mot förråd typ Swedoor ståldörr el. likvärdig. 
 Garageplatsavskiljande vägg lämnas 500mm från tak för plats för installationskanaler. 
 
 
 Vilplan 2-9 

 
G Granitkeramik 300x300 Scandikakel line Orion el. likvärdig.  

  
S Granitkeramik 
 
V Fondvägg med tapet i exklusivt utförande vid hissvägg. Fondväggen skyddas från stötmärken 

av plexiglasskivor. 
 Övriga väggar putsas. 
 
P - 
 
B - 
 
T Målat samt akustikplattor. 
 
I Tidningshållare i oljad ek vid varje tamburdörr. 
 
Ö Branddörr mot förråd typ Swedoor ståldörr el. likvärdig. 
 Entrédörr av stål och glas typ Stålprofil SP 79000 el. likvärdig på plan 9. 
 Rökventilator i trapphusets tak, se vidare i Brandskyddsbeskrivning. 
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 Specifikation AMA-kod Målning Kulör/Glans 
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 Takterrass plan 9 

G Laserad trätrall alternativt tryckimpregnerat trä. 
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Frågor Grundläggning 

Grundförhållanden 

 Geotekniskutredning? 

 Jord? 

 Gifter Geoduk? 

 LASTER ner i pålarna? 

Vald metod 

 Typ av pålar? Varför? 

 Skarvning? 

 Spetsning? 

 Topplåt? 

 Ifall bergsko? 

Upphandling 

 Upphandlingen hur många går den ut till? 

 Kostnader? 

 Extra kostnader pga. sättningar vibrationsskador?? 

 Problem, ändrade anbud 
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Frågor Stomme 
 Vilket metod kommer att användas? 

Rådande Förhållanden 

 Laster (vind, snö, nyttig, Vilken är dimensionerande för denna hustyp) 

 Indelning avseende lastnerföring (stora lägenheter laster blir stora) 

 Vilka kriterier var viktiga vid val av stomsystem 

 Antal pelare, fri sikt  

 Fönster problem (avseende lastnedräkning) 

Vald metod 

 Utseende av stomsystem (problemlösning)(prefab/plats) 

 Varför detta material kriterier(tillgång , leveranstider, om det är upp till 

entreprenör) 

 Hur kommer lasterna att tas upp och föras ner 

 Ändrad funktion av byggnaden, användning av byggnaden för annat ändamål 

 Naturliga följdfrågor(P, B, infästningar) 

 Stomstabilisering(trapphus vem levererar detta) väggar vindkryss 

Kvalitet och kontroller 

 Vilka kriterier var viktiga vid val av stomsystem 

 Antal pelare, fri sikt, lastnedräkning 

Upphandling 

 Hur många deltog 

 Intresset stor 

 Svårt att få tag i entreprenörer 

 Varför valdes just denna entreprenör kriterier 

 Utdragen upphandling 

 Priser 

Ritningar 

 Medföljande 
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Frågor Ytterskal 
 Vilken metod kommer att användas? 

RådandeFörhållanden 

 Taklutningar 

 Utsatt läge  

 Estetik 

 Säkerhet 

Vald metod (Kriterier för valen) Varför detta alt andra alt? 

 Tak(utformning, skarvar och genomföringar anslutningar) Problem med tiden? 

Utgår ni bara från krav från BBR eller sätter ni egna standarder 

 Avvattningen(inv./utv.) kvm per stuprör antal stuprör på hela huset. 

 Uppvärmning hängrännor, avstånd och tillgänglighet hänseende rensbrunnar 

 Dörrar/portar (designkrav, färg, ljudkrav, brand) 

 Vilka kriterier va viktiga vid val av fasadsystem, fönstersystem/fönster 

 Fönster problem (avseende kondens) 

 Valda glas (U-värde, lågemissionsbeläggning, argongas/krypton ?, 

ljustransmisson, minska solinstrålning, invändig utvändig alt. i glaset avseende 

solavskärmning. Ljudkrav på dem. Självrengörande glas 

 Säkerhet person-/inbrottskydd 

 Brandkrav avseende inbördes avstånd 

 Utformning infästning dimension på balkonger 

 Fasader 

 Tänkt liggande panel avseende funktion 

 Puts och putsbärare (yta) 

 Putsbruket 

 Plåtanvändning på vissa utsatta delar 

 Tillverkare av dörrar krav 

Pris 

 Styckpriser 

Kvalitet och kontroller 

 U-värdeskrav för Ljusbojen 

 Miljö vid utvärdering av olika lösningar för val av fasadmtrl 

Upphandling 

 Hur många delar delas den upp 

 Intresset stor 

 Svårt att få tag i entreprenörer 
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 Varför valdes just denna entreprenör kriterier 

Ritningar 

 Medföljande 
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 Frågor Rumskompletteringar 

Rådande förhållanden 

 Vad utgick man ifrån? 

 Standard? 

 Hur ville man att det skulle se ut? 

Vald metod 

 Ser lägenheterna olika ut? 

 Finns olika självval? I såna fall vilka självval finns? 

 Golvbeläggningar 

o Vilka i vilka rum? 

o Varför? Kvalitet, slitstyrka, upplevelser osv.? 

 Väggbeklädnader 

o Vilka i vilka rum? 

o Varför? 

o Underlag? 

 Undertak 

o Hur ser det ut? 

o Vilken metod är vald? 

o Varför? 

o Akustiken? 

 Badrum 

o Hur stora? 

o Vilka material? 

o Vilka tillbehör? WC, bad, bastu, dusch osv.? 

 Kök 

o Vilken sorts kök? Stort, öppet, lantligt, litet, köksöar, matbord? 

o Vilka skåpluckor, bänkskivor, vitvaror? 

o Specialiteter? 

Kvalitet och kontroller 

 Vilka kriterier var viktiga? 

 Kommer det göras några kontroller av materialen? 

Upphandling 

 Hur många deltog? 

 Intresset stor? 

 Svårt att få tag i entreprenörer? 

 Speciella beställare? 

 Några som ni fördrar? 

 Varför valdes just denna entreprenör kriterier? 
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 Utdragen upphandling? 

Ritningar 

 Medföljande 

 Rumsbeskrivningar 
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 Frågor Installationer 

Rådande förhållanden 

 Vad utgick man ifrån? 

 Standard? 

 Speciella förutsättningar? Mycket glas t ex. 

 Samordning? 

 Svårigheter? 

Vald metod 

 Ventilation 

o Vilken typ av ventilation? (S, F, FT osv.) 

o Varför? 

o Luftbehandling aggregat? Vilka? Vad är de bra för? Hur har ni tänkt? 

o Kanalerna? Runda? Rektangulära? Problem med att få plast? 

o Deplacerande ventilation, omblandande? 

 Värme 

o Hur mycket aktiv värme beräknas behövas? 

o Vilka har gjort de beräkningarna? 

o Fjärrvärme. Tas in genom en värmeväxlare? 

o Ditrubutionssytsemet? Vattenburet? Luftburet? 

o Radiatorer? Ettrörs, tvårörs eller trerörs system 

o Shuntningar 

o Luftningar 

 Tappvatten 

o Problem? 

o Uppvärmning av varmvatten? 

o Cirkulation? 

o Tryckslag? Är det med i beräkningarna? 

 Spillvatten 

o Problem? 

o Ledningsmaterial? 

o Vart går rördragningarna? 

o Luftning? Hur utförs den? 

o Rensanordningar? Placering? 

Kvalitet och kontroller 

 Vilka kriterier var viktiga? 

 Kommer det göras några kontroller av materialen? 

 Under pågående bygge, vad kommer kvalitets säkras? 
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Upphandling 

 Hur många deltog? 

 Intresset stor? 

 Svårt att få tag i entreprenörer? 

 Speciella beställare? 

 Några som ni fördrar? 

 Varför valdes just denna entreprenör kriterier? 

 Utdragen upphandling? 

Ritningar 

 Medföljande 
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