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Abstract 
 
Technical information from the building of multi-storey timber buildings has been compiled. 
Four building objects have been followed, one in north Sweden, one in middle Sweden and 
two in south Sweden. This report covers Rydebäck, a five storey storey residential building in 
Helsingborg, south Sweden 
 
The information includes documents on the building design and several technical functions: 
stability, fire safety, acoustics and vibrations, durability, buildability, moisture protection, 
deformations, air tightness, thermal insulation, energy demand and indoor climate. 
Illustrations are also included. 
 
The work has been performed within the Swedish national timber building strategy running 
2006-2008 and in cooperation between Luleå University of Technology, Växjö University, 
Högskolan Dalarna and SP Trätek.  
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Förord 
 
Denna rapport har tagits fram inom ramen för den Nationella träbyggnadsstrategiens 
fortbildningsprogram, som genomförts i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Växjö 
universitet, Högskolan Dalarna och SP Trätek.  
 
Fortbildningsprogrammet har bedrivits i nära samverkan med tre stora träbyggprojekt på tre 
orter Skellefteå, Falun och Växjö. Det har haft som uppgift att  
- följa och dokumentera träbyggnadsprojekten med avseende på en rad aspekter 

(boendekvalitet, planerings- och beslutsprocessen, tekniska/funktionella lösningar, 
estetiska aspekter, miljö och livscykelmål, förvaltnings- och livscykelekonomi samt 
träsystemleverantörer) 

- presentera och dra slutsatser på större seminarier i anslutning till byggprojekten och på 
mindre specialiserade workshops 

- säkerställa att dokumentation och information finns tillgänglig 
- ge en naturlig återkoppling till utbildning och forskning på högskolor och institut 
- skapa underlag för utveckling av starka leverantörsgrupper inom träbyggnadssektorn 
 
Fortbildningsprogrammet har letts av Lars Stehn, Luleå tekniska universitet. SP Träteks 
uppgift har främst varit att dokumentera byggnadernas tekniska egenskaper. För detta 
ändamål har vi tagit fram checklistor för tekniska data för byggprocessernas olika skeden. 
Metoden har tillämpats för Kvarteret Rya i Rydebäck, Helsingborg, som är ett femvåningshus 
och redovisas i denna rapport.   
 
Arbetet har utförts i nära samverkan med Byggprojekten. Vi vill tacka alla aktörer för deras 
insatser och engagemang och för förtroendet att få delta, vilket varit förutsättningen för att 
kunna genomföra detta arbete. Vi vill också tacka våra kollegor vid Luleå tekniska universitet, 
Växjö universitet och Högskolan Dalarna samt ledningen av Nationella träbyggnadsstrategin. 
 
Vi hoppas att de vunna erfarenheterna hos alla involverade aktörer ska komma till nytta i 
kommande större byggprojekt med trästomme.  
 
Birgit Östman 
SP Trätek 
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Sammanfattning 
 
Tekniska data för byggandet av Kvarteret Rya i Rydebäck i Helsingborg har dokumenterats 
och redovisas i form av en checklista för tekniska data för byggprocessernas olika skeden.  
Kvarteret Rya i Rydebäck, Helsingborg är ett femvåningshus.  
 
Checklistan omfattar följande punkter 
  
A.  Dokument och information om byggnaden 
A.1 Bygghandlingar 
Etableringsplan, Ritningsförslag/ Byggbeskrivning 
A-ritning, K-ritning, Situationsplan 
Geoteknisk undersökning 
Ritning UE, Kvalitetsplan, Projektmötesprotokoll 
A.2 Information om byggnaden 
Grund, Stomme/väggar, hisschakt 
Yttertak, Fasad, Stomkomplettering, Invändiga ytskikt 
Hiss, VS, Ventilation inkl styr o regler, El 
 
B. Tekniska funktioner 
B.1 Stabilitet 
Övergripande, Grund, Stomme, Beräkningar, Mätningar, Okulär besiktning 
B.2 Brand 
Branddokumentation, Ritningar/ byggbeskrivning, Okulär besiktning 
B.3 Ljud, vibrationer 
Krav, Ritningar/ byggbeskrivning, Beräkningar, Mätningar, Okulär besiktning 
B.4 Beständighet, röta, mögel 
Ritningar/ byggbeskrivning 
B.5 Byggbarhet 
Ritningar/ byggbeskrivning, Okulär besiktning 
B.6 Fuktsäkring 
Ritningar/ byggbeskrivning, Mätningar, Okulär besiktning 
B.7 Deformationer 
Ritningar/ byggbeskrivning, Mätningar, Okulär besiktning 
B.8 Lufttäthet, värmeisolering 
Ritningar/ byggbeskrivning, Okulär besiktning 
B.9 Energi 
Ritningar/ byggbeskrivning, Okulär besiktning 
B.10 Inomhusmiljö 
Ritningar/ byggbeskrivning, Okulär besiktning 
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A.  Dokument och information om byggnaden 
 
A.1 Bygghandlingar Tillgång  Beskrivning Observation Anm/sign 
Organisationsplan 
 

- Generalentreprenör med arbetschef och 
platschef, kalkyl och inköp, utsättare, 
underentreprenörer 
Byggherre med projektchef, 
projektledare 

Biträdande platschef med särskilt ansvar för trä. 
 

 

Etableringsplan Ja Fältfabrik för bjl-element 9x18 m2, 
byggkran med kranbana ca 20 m 

  

Ritningsförslag/ 
Byggbeskrivning 

Ej ritningsför-
slag, ej AF-del, 
kontrakt. 
Rambeskriv-
ning och 
färgsättning 

Byggbeskrivningen utgörs av en 
rambeskrivning, färg och material samt 
en separat del med ”Allmänna 
anvisningar” som innehåller 
konstruktionsförutsättningar och 
uppgifter på spännkrafter i dragstag. 

Byggherren var öppen för andra stomalternativ än trä. I 
kontraktet (någon AF-del fanns inte) angavs inga krav på 
väderskydd.  
”Allmänna anvisningar” brukar normalt finns som en K-
ritning. (Valet av redovisning har ingenting med 
trästommealternativet att göra) 
 

 

A-ritning 
 

Ja, 
förfrågnings-
underlag på 
papper och 
delar på PDF, 
bygg 
arbetsplats 
byggritningar 

Något som skiljer ut ritningarna som 
varande en flervåningsbyggnad i trä 
finns inte.  

Huskroppens utformning i plan förefaller vara en betong-
stomme, väggsystem av gles ”lamell-typ” s 9,75 m med 
förespända formplattor.  
Indragna balkonger i fasad mot söder och väster, tillträde till 
bostäder via loftgångar mot norr och öster.  
Fönsterarea  i snitt ca 15 % av boarean. Lägenheter 70, 90 
och 100 m2 
Bostadsrätter med en mindre lokal på 78 m2 

 

 

K-ritning 
 

Ja, 
förfrågnings-
underlag, och 
på byggarbets-
plats 
byggritningar 

Huvudsektioner, planer och detaljer. 
Bjälklag ritade med tanke på 
prefabricering. 

Det är en traditionell redovisning av detaljer och 
konstruktionslösningar. Ritningarna är hårt rationaliserade, 
med principlösningar. Det finns inget intuitivt upplägg av 
redovisningen, lite svårtillgängligt. Ett mindre, (normalt) 
antal revideringar har skett. 
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Situationsplan 
 

- - -  

Geoteknisk 
undersökning 

Nej. Undersökningen utförd med tanke 
geoteknisk klass 2 och säkerhetsklass 2. 

Undergrund av moränlera, lerig, siltig morän 
Dimensioneringen har gjorts enligt geoteknisk klass 2.  
Grundläggningsdjup ca 3,0 m 

 

Ritning 
UE/projektörer 
 

VS, Vent, EL   Ritningar utförda av projektörer för 
respektive disciplin.  

 Hisshand-
lingar har 
ej studerats 

Kvalitetsplan 
 

Ja Kontrollplan enl PBL upprättad av 
byggherre, Kvalitetssystem finns hos 
entreprenören 

Entreprenörens kvalitetssystem är objektanpassat och har 
utökats med checklistor för fuktkvotskontroller.  

 

Projektmötesprotokoll Nej - Objektet var projekterat då byggnaden blev föremål 
uppföljning. 
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation Anm/sign 

Grund 
 

Ritning  Grundläggning med plattor, pelar- och 
väggsulor, på finkornigt 
friktionsmaterial. En källarvåning i 
platsgjuten betong. Stomdelning i 
princip lika överbyggnaden i trä    

Mängd armering och sultjocklek kan inte värderas på ett bra sätt 
då detta hänger samman med val av vägg- och pelardimension, 
och stansningseffekter. Ritningar ger dock ett generellt intryck 
av en normal till låg armeringsprocent. 

 

Stomme/väggar 
 

Ritning 
och okulär 
uppföljning 

Våningshöjd = 3000 mm. 
Stomstabiliserande (primärt, vertikal-
bärande i mindre omfattning) 
lägenhetsskiljande väggar med 
träregelstomme 13 gips GN,15 gips 
GF,12 ply P30, 45x120s450,K18, 120 
minull, 30 spalt, /speglad vägg. 
Inhängda bjälklag, stomstabiliserande 13 
golvgips, 12 porös board, 22 
golvspånskiva, 45x300s600 Kerto, 290 
minull, Gyproc ljudregel i stål, 13 gips 
GN, 15 gips GF, höjd = 426 mm 
Vertikalt bärande yttervägg. 
Pelarbalk-linje i centrumlinje, Pelare av 
L40, balkar av Kerto 90x300 
Bärande inneväggar 2x15 gips GF, 
45x90s450 eller 90x600 L40, 2x15 gips 
GF, kortlingar i 1/3:dels lägen  

Träskivevalet har man delvis lämnat öppet genom att ange 
likvärdigt på väggtypritningen. Detta kunde ha vållat problem 
om man haft en totalentreprenad. Plywood P30 fanns inte i den 
storleken som krävdes för att undvika skarvar utanför bjl-
tjocklek. Störning i produktionen genom att tillräckligt långa 
skivor inte kunde levereras i förstone. Märkningen av 
träreglarna svarade inte mot den standard som finns. Bara några 
få reglar var märkta. Fuktkvotskraven på 45x45 reglar sänktes 
och virke med 18% fuktkvot användes. Ett annat val av 
undertak gjordes. Trälösningen byttes ut mot Gyprocs ljudregel 
system.  

 

Hisschakt Ritning 
och okulär 
uppföljning 

Stomme av L40, pelare och L40 balk för 
gejderfästen. Vägg med inifrån 15 gips 
GF, 12 ply, 45x120s600 K18,120 minull, 
15 GF  

  

Trapphus Ritning Lika lägenhetsskiljande väggar   
Yttertak 
 

Ritning 
och okulär 
uppföljning 

Papptak, låglutande 3o, råspont med 
Tepro-vindskydd, 100 luftspalt, 50+250 
minull, Kerto 51x400s1200, folie, 
28x70s400, 13 gips GN, 15 gips GF  
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation Anm/sign 

Fasad 
 

Ritning 
och okulär 
uppföljning 

Yttervägg bärande: 20 puts, 50 minull, 9 
gips, 45x145s450, plan 1,2 s600 plan 
3,4,5 K18, 145 minull, folie, 12 ply P30, 
45x45 reglar, 45 minull, 2x15 gips GF. 
Bandtäckt plåtfasad, duk, 19 plywood 
och 28 läkt, i övrigt lika putsad fasad 

50 minull byttes till 50 styrencellplast, en typgodkänd lösning. 
Ett val som gjordes pga att man bedömde minullslösningen som 
mer deformationsbenägen och därmed skulle ge en större 
sprickrisk.  

 

Stomkomplettering 
 

Ritning 
och okulär 
uppföljning 

Ej bärande väggar: 13 gips GN, 
45x70s600 K18, 13 gips 
Schaktväggar: 2x15 gips GF 45x195, 
145, s145 K18. Prefabricerade trappor i 
trä 

Ej bärande innerväggar har utförts med stålreglar istället för 
med träreglar, dock med syllar av trä. Enligt byggaren erhålls 
bättre logistik och bättre måttoleranser.  

 

Invändiga ytskikt, 
utrustning 
 

Ritning Golv: 14 ekparkett, trappor 
granitkeramik, stavlimmad massiv ek, 
klinker i badrum och entré 

Stavlimmad ek byttes till keramiska plattor i trapporna pga 
osäkerhet kring stora skivor med limmad ek.  

 

Hiss - Lin-hydraulhissar. -  
VS 
 

Ritning Naturgaspanna, vattenburen 
uppvärmning, kommunalt VA.  

Huvudstammar för KV, VV och S förlagda på ömse sidor om 
lägenhetsskiljande tvärväggar, samt en mindre stam i köks-
regionen. Stammar i schakt. Horisontella dragningar i bjl.  

 

Vent. inkl styr o regler 
 

Ritning FTX-system med separat aggregat i varje 
lägenhet 

Vent-schakt i köksregion, fördelning i centrumlinje.   

El 
 

Ritning Kraft och tele Horisontella dragningar i uk-bjl, glespanelskikt, vertikalt i 
innerväggar och ytterväggar innanför folie i 45 mm skiktet.  
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B.  Tekniska funktioner 
B 1. Stabilitet Metod/data  Observationer/data Anm/sign 

Utvärdering ritningar Skjuvstyva väggar i två vinkelräta riktningar, i plan jämnt fördelade. I princip lika i alla 
våningsplan. Bjälklagen verkar som styv skiva mellan lgh-skiljande väggar. Val av 
terrängklass för vindlaster har ifrågasatts, klass I bedöms vara riktigare än klass II.  
 

 

Planlösning Relativt öppen planlösning, Planlösningen ger intryck av att vara en betongstomme med 
förespända formplattor.  
 

 

1.1 Övergripande

Bedömning Stommen förefaller inte vara specifikt ritad för trä. Fasaden har många öppningar som 
försvårar skivverkan i längdled med en trästomme. 
 

 

Typ av grundläggning Plattgrundläggning på finkornigt friktionsmaterial, (siltig moränlera)  
Grundundersökning Utförd av Geo-syd   
Betong/ytenhet Ca 0,28 m3/m2 inkl. garage, exklusive garage utanför trästommens byggyta 0,23 m3/m2  

1.2 Grund 

Justering pga. specifika detaljer Parkeringsutrymme i källaren, Hisschakt går upp en våning i trädelen liksom stomdel 
över parkeringsinfart. (Lösning med hänsyn till brand)  

 

Infästningar i grund Primär infästning med ingjutna dragstag, för stabiliserande väggar, i källarvåning av 
betong. Stålsko med ingjuten förankring för primärstabiliserande väggar i fasad 
 

 

Övriga infästningar Expanderskruv M12s1200 mellan stomstabiliserande, lägenhetsskiljande tvärväggar och 
betong Expanderskruv M10s1200 mellan yttervägg, sekundärpartier och betong 
Koppling av väggar mellan våningsplanen 3-4 och 4-5 med hjälp av bandstål. 
 

 

Mängd stabiliserande väggpartier 
 

Plan 1 primärpartier 65,3 m med dragstag, sekundärpartier yttervägg 33,4 m  
Plan 2, 3 primärpartier 75,9 m med drag stag, sekundärpartier yttervägg 40,4 m  
Plan 4 primärpartier 50,9 m dragstag, primärpartier yttervägg 21,4 m med dragband, 19 
m sekundärpartier yttervägg, I plan 5 träregelväggar med skivor 79,2 m primärpartier 
yttervägg 21,4 m med dragband, 19 m sekundärpartier  
 

Invändiga 
tvärväggar 
lgh-skiljande, 
ytterväggar  

Vägglängder Primärpartier med dragstag, tvärväggar, 10,5 – 11,5 m, primärpartier längsgående 3,6 m, 
sekundärväggar längsgående 3 – 0,6 m  

 

1.3 Stomme 

Placering av stabiliserande väggar Lägenhetsskiljande innerväggar, (lameller) s9,6 m gavelväggar och ytterväggar  
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B.  Tekniska funktioner 
B 1. Stabilitet Metod/data  Observationer/data Anm/sign 

Upplagsreaktioner max/min/totalt Stagkrafter tvärväggar: Förspäningskrafter i stag :40 – 60 kN, kalkylerade stagkrafter 
efter deformationer i träpelare 50 – 70 kN. Tvärkrafter på 160-70 kN 
Stagkrafter: längsgående primärväggar:  60 kN, kalkylerade stagkrafter efter 
defromarioner ca 80 kN  
Snedställningskrafter är inte med i beräkningarna för stabilitet liksom 
knäckningsavstyvande krafter.  
 

 1.4 Beräkningar 
 

 Linjelast yttervägg på betonggrund: Yttervägg ca 68 kN/m, centrumlinje ca 90 kN/m, 
punktlaster i pelare centrumlinje 150 – 50 kN 
Total upplagsreaktion (exklusive inverkan av vind och stomstabiliserande krafter:  ca 
13100 kN  

Alla laster 
enligt BKR 
lastkombina-
tion 8 

Krafter Mätningar har startat för att få information om relaxation och vindens inverkan på 
stagkrafter  

 

 Av de mätningar som utförts fram till hösten 2008 framgår att vindlaster inte har någon 
inverkan på kraften i stagen. 

 

1.5 Mätningar 
 

 Resultatet av mätningarna av stagkrafterna fram till hösten 2008 visar att de sjunkit ner 
till 55 - 40 % av uppspäningskraften. Det ser också ut som om det finns ett fuktberoende 
över årscykeln. 

 

Bilder och anteckningar Protokoll från dragningar, bilder på   
Risk för fel Nödvändigt med kalibrerade domkrafter istället för momentnycklar. 

Säkring av skarvar, handhavandefel med domkrafter   
 

1.6 Okulär 
besiktning  

Bedömning Spännlistorna borde kompletteras med uppgifter om töjningar. 
”Solitärer” som stomstabiliserande enheter kräver planering och måttnoggrannhet.    
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B 2. Brand Metod/data Observationer / data Anm/sign 

Krav Br1  
Brandcellsindelning Lägenhetsvis, lokal och trapphus, garage, luftsluss, soprum, pannrum, REI90  
Utrymningsvägar inkl ytskikt Trapphus, loftgångar, balkonger, och fönster. 

Trapphus med klinker på golv, gipsväggar målas.  Takytor förses med akustikskivor av 
mineralull  

 

Tekniska byten Fasadisolering av mineralull utbytt till EPS, ljudreglar av trä utbytta till stålplåtsreglar.   
Detaljlösningar   
Utlåtande brandmyndighet BN i Helsingborg har haft synpunkter på takfot R30 krav, samt R30 krav på balkonger 

och loftgångar.  
 
 

Brandtätningar i brandcellsgränser Särskilda brandstoppare för installationer utnyttjades   
Brandstopp inuti konstruktioner Mineralull i samtliga väggar och bjälklag  

2.1 Brand-
dokumentation 

Bedömning Återkommande diskussioner om problem med genomföringar.  Arbetsledningen anser att 
de lösningarna som använts är enklare än för en betongstomme  
 

 

Fasadsystem Puts på minerallull, bandtäckt plåt (mineralullen utbytt mot EPS)  
Brandskyddsbehandlingar -  
Placering av ev sprinkler Ej sprinklat  
Luftning yttertak, takfot Uteluftsventilerad, vid takfot 50 mm, i övrigt 100 mm.  
Brandavskiljning på vindar Ingen vind, dock vindsvåning med brandsektionering lika övriga våningar   

2.2 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Mängd oskyddat synligt trä i 
relation till total omgivande yta 
 

I lägenheter ca 30 %. (parkett)  

Bilder och anteckningar Se SP Rapport 2008:18   
Risk för fel Genomföringar har varit ett återkommande problem. Handlingarna föreskriver 

typgodkända lösningar. Här hittade man inte riktigt fram med en gång.   
 

2.3 Okulär 
besiktning  

Bedömning Mjuka plaströr för dragning av varmvatten till radiatorer. Kan de sprida brand?    
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B 3. Ljud, 
vibrationer 

Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

Luftljud Ljudklass C Ambitionen från 
byggherre och 
förvaltare är 
ljudklass B på hela 
byggnaden 

Stegljud Ljudklass C  

3.1 Krav 

Bedömning Stegljudsmätningar att man i flera fall uppnådde klass B i ett fall klass C.    
Luftljud Innerväggar projekterade i ljudklass C, bjl i klass B   
Stegljud Bjälklag projekterade i klass C  (glespanel och plywood som projekterats är utbytt 

mot Gyproc ljudregel) 
 

Installationer Projekterat så att man kommer ner under 30 db i sovrum och vardagsrum, 35 db i 
kök, med spisfläkt 45 dB.   

 

3.2 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Bjälklagen har förändrats mot underlaget och referensmätningar. Sannolikt 
påverkas ljudegenskaperna inte i någon högre grad  

 

Luftljud -  
Stegljud -  

3.3 Beräkningar  
 

Flanktransmission -  
Luftljud -  3.4 Mätningar 

 Stegljud Två mätningar har givit klass B, en mätning ljudklass C  
Bilder och anteckningar Spalter mellan bjälklagselement och ytterväggar uppstod t.ex. i lägenhet A21. 

Dessa tätades dock med fiberskivor. 
Genomföringar av vent och vs genom brandceller  

 

Risk för fel Stålbalk som upplag för lägenhet/trapphusskiljande dubbelvägg 
Spalter mellan våningar vid prefabricerade inhängda bjl kan utgöra felrisker liksom 
elementskarvar och genomföringar.   

 

3.5 Okulär 
besiktning  

Bedömning Mätningar för att verifiera avsedda klasser bör genomföras   
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B 4. 
Beständighet, 
röta, mögel 

Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

Detaljlösningar Indragna balkonger, med ”invändig avvattning. Primärer är tryckimpregenrade i klass 
AB, L-trä balk i fronten målas på plats. 
Balkongbarriär med inåtlutande överliggare 
Tak med låg lutning, Ihopskärningen av taket i huskroppens vinkel är svårlöst. 
Pappuppdragningar vid anslutningar blir ibland för kort. Avvattningsränna mot 
söderfasaden är en risklösning. Ingen takfot som ger väderskydd. 
Fuktskydd mellan syll och betongbjälklag.  
 

 

Utförande Entreprenören har mycket nogsamt påpekat svåra detaljer och föreslagit 
omkonstruktion och nya ritningar. Avvattningsrännan har omkonstruerats. 
Anslutningen av taken i mellan huskropparnas vinkel blev föremål för omkonstruktion. 
Taksargen skulle lösts på ett annat sätt, nu samlar den vatten och snö. 
 

 

Bedömning En indragen balkong är en skyddad konstruktion genom indragningen. Dock minskar 
möjligheten till luftning och uttorkning i inåtgående hörn etc. Läckage kan 
åstadkomma skador som inte upptäcks i tid.  
 

 

 Balkongerna prefabriceras liksom loftgångar, mindre omkonstruktioner för 
produktionsanpassning utfördes.   
 

 

Risk för fel Detaljer vid och kring balkonger. Många svåra detaljlösningar särskilt tak och takfot 
med takdel som lutar åt fel håll.    
 

 

4.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Den svåra takutformningen ledde till ett läckage med vattenskada i vinkeldelen i plan 
5.  
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B 5. Byggbarhet Metod/data Observationer / data Anm/sign 

Bedömning Husets utformning med vinkel har varit en svårighet. Detaljer vid balkonger och tak 
har bedömts av entreprenör som svåra.   
 

 

Prefabgrad Val av inhängda bjälklag har möjliggjort prefabbjälklag. Vägg/bjl utformningen har 
inte bedömts vara bra för prefabricering av väggar. En ny lösning på bjl/vägg har tagits 
fram. Krav på tvärkraftsöverföring mellan bjl/vägg och skivverkan medför krav på 
våningshöga plywoodskivor. Väggarna plan 5 prefabricerades. Balkonger och 
loftgångar omkonstrueras för prefabricering.  
 

 

5.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Montagetid Montagetiden är mycket beroende av klimatförutsättningarna och leverans av virke 
med rätt fuktkvot, trots väderskydd. Kravet på låga fuktkvoter vid dubbling av väggar, 
15 %, blev i starten, avgörande för byggtiden. I planen fanns en omloppstid per plan, / 
bjl och vägg på 3,5 veckor vilket först kunde klaras från våning 2 och uppåt.   
 

 

Bilder och anteckningar Se SP Rapport 2008:18 
 

 5.2 Okulär 
besiktning  

Bedömning Det projekterade byggsystemet lämnade öppna möjligheter för olika former av 
prefabricering. Entreprenören fick en möjlighet att själv hitta lösningar emellertid 
innebar det också att viss omkonstruktion fick ske.   
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B 6. Fuktsäkring Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

Materialval Fuktkvotskrav i handlingarna är lägre än vad som normalt, (18 %), brukar antagas. Inga 
specifikt fukttåliga material har använts till stombyggnad.  

 

Utförande Krav på tidhållning gjorde att man frångick leveransfuktkvotskravet för virke som 
levererades till plan 1. Det lokala klimatet inverkade på uttorkningen av stomvirke ner till 
den kravnivå som handlingarna ställde. Vilket påverkade produktionstakten. Förslag till 
fuktkvotskontroller och åtgärder vid lokala nedfuktningar delgavs byggherre och 
entreprenör. 

 

Väderskydd Väderskydd finns inte med i utgångsläget, annat än som traditionell täckning med 
presenningar. 
Ställningstält med förskjutningsbara taksektioner, speciallösning i vinkel mellan huskropp 
1 och 2. Fasader skyddades med ett finmaskig duk. Vid slag regn släpper duken igenom 
fukt. Vind pressar duken mot fasaden och fasaden fuktas ned. Vinkel mellan huskropparna 
ställer till praktiska problem. 
Väderskyddet byggs i två/tre våningar för omgång 1.  

 

Bedömning Väderskyddets sektionsskarvar släpper igenom vatten vid kraftig vind.    
 Fuktkvoter mäts med en kalibrerad, resistiv, fuktkvotsmätare. Fuktkvotsprotokoll förs på 

ritning. Efter plan 2 genomförs endast stickprov. Kunskapen om fukt, klimat och trä är låg. 
 

6.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

 Byggnadsgrunden påverkar mikroklimatet och kan skapa ogynnsamma förhållanden för 
uttorkning av virke. 

 

Fuktkvot Fuktkvoter mättes kontinuerligt i ankommande virke. Första leveransen hade en leverans 
fuktkvot på 18 % som försenade byggtiden. Leveranser av 12 % virke uppfuktades av 
klimatet så att nivåerna låg på 16 %.    

 6.2 Mätningar 
 

Klimatdata Maj månad med 10 oC och 80 % RH och kustnära läge. Juni som är torrare möjliggör 
dubbling av väggar. Ju högre upp stommen kommer ju lättare kan rätt fuktkvotsnivå hållas. 

 

Bilder och anteckningar Entreprenörens fuktkvotsprotokoll på ritningar.  
Risk för fel Ej kalibrerad mätare, inställd på fel träslag, mätning på LVL.  

6.3 Okulär 
besiktning  

Bedömning Några lägenheter har fått inläckande vatten, Någon golvspånskiva har bytts. Inläckage i 
plan 5 där sarg och låg lutning har bidragit till problem då underlagspappen spruckit. Ett 
bättre ”fuktdesignat tak”, med större lutning och riktiga språng och hade underlättat. Bar 
väderskydd är en förutsättning      
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B 7. 
Deformationer 

Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

Väderskydd -  
Utförande -  
Bedömning -  
   

7.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

   
Fuktkvot -  
Klimatdata -  

7.2 Mätningar 
 

Deformationer -  
Bilder och anteckningar -  
Risk för fel -  

7.3 Okulär besiktning  

Bedömning -  
 
 
 
B 8. Lufttäthet, 
värmeisolering 

Metod/data Observationer / data Anm/sign 

U-värden Väggar: 0,18 W/m2K, tak 0,12 W/m2K, fönster partier ca 1,25 W/m2K  
Utförande Mineralull, i ytterväggar EPS  

0,2 mm folie i väggar omlott i skarvar, sylltätningar mellan våningar. 
Tätning runt karmar med bottningslist och mjukfog på insidan, drev och mjukfogning på 
utsidan. 

 
8.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Traditionella lösningar.   
Bilder och anteckningar -  
Risk för fel Otillräcklig omlottläggning av 0,2 m folie vid knutar t.ex pelare/balk i tak  

8.2 Okulär besiktning  

Bedömning Traditionella lösningar.  
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B 9. Energi Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

U-värden Väggar: 0,18 W/m2K, tak 0,12 W/m2K, fönster partier ca 1,25 W/m2K  
Utförande -  
Ventilationssystem FTX-system  
Bedömning Lösningen med inhängda bjälklag i fasadlinjen ger små köldbryggor. Ett 

isoleringsskikt på ömse sidor om centrumskiktet minskar köldbryggor. 
 

 Noteringar: Hur inverkan av mängden gipsskivor, ca 140 kg/m2 på värmetrögheten  

9.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

 Ingen lösull  
Bilder och anteckningar -  
Risk för fel -  
Bedömning Detalj lösningar med stål vid balkonger ger dock köldbryggor. Kondensproblem?  
Energikälla Naturgas  

9.2 Okulär besiktning  

Värmedistribution Vattenburen värme  
 
 
 
B 10. 
Inomhusmiljö 

Metod/data  Observationer / data Anm/sign 

Materialval Gipsskivor omger lägenheten på alla ytor, få material som bedöms kunna avge gaser 
och partiklar i stombyggnaden. Spånskivor och plywood, typgodkända.  

 

Ventilationssystem Separata aggregat för varje lägenhet, FTX-system  

10.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Hög nivå på ventilationssystemet. I frågeenkäten finns något svar som antyder att 
partikelfilter inte alltid håller måttet. 

 

Bilder och anteckningar -  
Risk för fel -  

10.2 Okulär besiktning 

Bedömning -  
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Helsingborg, Rydebäck, Sandholmen 2 i bilder. 
Flervåningshus med trästomme i fem våningar. 
 

  
Bild 1 Hög prefabriceringsgrad möjliggör ett 

mindre fuktkänsligt byggande. 
Bild 2 Väderskydd byggdes omgångar 

avsedda att klara två våningar i taget. 
  

  
Bild 3 Lagring av bjälklagselement i väntan på 

att fuktkvoter i regelväggar skall sjunka 
till rätt nivå 

Bild 4 Bjälklagselement med spännvidd från 
fasad till hjärtlinje tillverkas med 
installationer och isolering. 

  

  
Bild 5 Regelstomme plan1 Bild 6 Uppregling på betongbjälklag 
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Bild 7 Pelarinfästning med ingjutna beslag Bild 8 Märkning av regelkvalité 
  

  
Bild 9 Bjälklag över plan 1 Bild 10 Bjälklag över plan 1 med installationer 

och isolering 
  

  
Bild 11 Dragstaganslutning mot bjälklag  Bild 12 Stag med omgivande mothållspelare  
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Bild 13 Pelartoppsanslutning till balk i hjärt-

linjen samt upplag för bjälklagsbalk. 
Bild 14 Stomstabiliserande lägenhetsskiljande 

regelvägg med 12 mm plywood P30 
  

  
Bild 15 Väderskydd med avväxlingsbalk i stål  Bild 16 Syllar till lägenhetsskiljande väggar   
  

  
Bild 17 Logistik. Bild 18 Logistik 
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Bild 19 Eldragning i trapphus, brandklassade 

genomföringar 
Bild 20 Hisschakt 

  

  
Bild 21 Stomstabiliserande massiv träskiva Bild 22 Pelartopp hjärtlinje. Ljudreglar av 

tunnplåt 
  

  
Bild 23 Spillvattendragning i lägenhetsskiljande 

vägg 
Bild 24 Gips 13 mm + 15 mm brandklassad 

gips 
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Bild 25 Väderskydd i fyra våningar Bild 26 FTX-aggregat i varje lägenhet 
  

  
Bild 27 Undersida balkong, tryckimpregnerat 

virke 
Bild 28 Hålband som vinddragband mellan 

våning 4 och 5 
  

  
Bild 29 Bjälklagsgenomföringar Bild 30 Bjälklagsgenomföringar  
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Bild 31 Fasad mot öster  
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