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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 Älvsbacka strand, a six storey residential building in Skellefteå, north 
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 fort-
bildningsprogram, 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. Denna rapport redovisar resultaten 
Kvarteret Älvsbacka strand i Skellefteå, som är ett sexvåningshus.  
 
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 Älvsbacka strand i Skellefteå har dokumenterats och 
redovisas i form av en checklista för tekniska data för byggprocessernas olika skeden. Kvarteret 
Älvsbacka strand är ett sexvåningshus med trästomme.  
 
Checklistan omfattar följande punkter 
 
A.  Dokument och information om byggnaden 
A.1 Bygghandlingar 
Organisationsplan, Ritningsförslag/ Byggbeskrivning 
A-ritning, K-ritning, Situationsplan 
Geoteknisk undersökning 
Ritning UE, Kvalitetsplan, Projektmötesprotokoll 
A.2 Information om byggnaden 
Grund, Stomme/väggar, Bjälklag 
Yttertak, Fasad, Stomkomplettering, Balkonger, Invändiga ytskikt 
Hiss, VS, Ventilation inkl styr o regler, El, Sprinkler 
 
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, Okulär besiktning 
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 
B.11 Erfarenhetsåterföring 
Ritningar/byggbeskrivning, Byggteknik, Efterföljande etapper 
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A. Dokument och information om byggnaden 
 
A.1 
Bygghandlingar 

Tillgång  Beskrivning Observation 

Organisationsplan 
 

 Arkitekt: Lennart Sjögren, White arkitekter.  
Kalkyl: Mikael Forsell, Lindbäcks. 
Konstruktör: Trästomme: Håkan Risberg, 
Martinsons Byggsystem; Grund: Elisabeth Fries, 
WSP. 
Platschef: Ove Risberg, Lindbäcks. 
Arbetsledare: Ove Risberg, Lindbäcks. 

Byggprojektet Älvsbacka strand drivs av gruppen ”Bygg i 
Trä”, BiT, som består av de tre företagen Lindbäcks AB, 
Martinsons Byggsystem AB och White arkitekter AB. BiT 
bygger i egen regi och lägenheterna säljs som bostadsrätter. 
 
I området planeras 3 bostadshus. Det första huset byggs under 
2008. 

Ritningsförslag / 
Byggbeskrivning 

Ja  - -  

A-ritning 
White arkitekter 
 

 
Perspektiv virtuell 

modell 
 

 
Lägenheter plan 1 

Ja  
Distribution 
via e-mail i 
dwg- och 
pdf-format. 

Arkitektens roll i projektet skiljer sig från ett 
traditionellt projekt genom att någon direkt 
upphandling ej genomförts då arkitekten tillhör ett 
av företagen som ingår i BiT.   
 

Tre likadana bostadshus är planerade varav det första byggs 
2008. Varje hus har 6 våningar plus inredd vind fördelade på 
18 bostadsrättslägenheter. Trästomme i alla plan. 
Grundläggning med betongplatta på mark.  
4 kombinerade carportar/sophus (för hus 1) i ett plan.  
 
Planlösningen är anpassad för planelement och volymelement 
i kombination. Bärande väggar utgörs av korslimmade 
träskivor (KL-trä). Lägenhetsskiljande väggar består av 
traditionella skivregelväggar.  
 
Den mittersta lägenheten i varje plan har inbyggd 
klädkammare/förråd. Övriga 12 lägenheter har förråd i 
vindsplanet. Vindsplanet inrymmer även en 
övernattningslägenhet och en relaxavdelning. 
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A.1 
Bygghandlingar 

Tillgång  Beskrivning Observation 

 
K-ritning 
WSP 
 
 
 
 
Martinsons Byggsystem 
Lindbäcks 

Ja  
Distribution 
via e-mail i 
dwg- och 
pdf-format. 

WSP projekterar grundläggning och betongarbeten 
till hus och carportar/sophus som ett konventionellt 
projekt med redovisning av planer och detaljer.  
 
Martinsons Byggsystem projekterar, tillverkar och 
levererar planelementen. Lindbäcks tillverkar och 
levererar volymelementen samt utför montaget. 
Ritningarna består av planer, sektioner och detaljer 
inklusive typsnitt för väggar. Utöver dessa 
produceras tillverkningsritningar för planelementen 
och planer med elementindelning för både väggar 
och bjälklag. 

I grundläggningen ingår även grundläggningen för 
montagesystemet. Det är tänkt att återanvända 
montagesystemets betongfundament även för de andra 
planerade husen. 
 
BiT har anlitat Bravida som totalentreprenör för 
installationerna (VS, ventilation, boendesprinkler etcetera). 

Situationsplan 

 
Flygfoto Älvsbacka 

strand 

 
Områdesplan 2006 

Ja För att få tillstånd till att bebygga Älvsbacka strand 
krävdes en ny detaljplan som tillät byggande av 
flervåningshus i 6 våningar. Denna process drog ut 
på tiden då de närboende överklagade detaljplanen 
och bygglovet till Länsstyrelsen och vidare till 
Länsrätten (och för detaljplanens del även till 
Miljödepartementet). Överklagan avslogs. 
 

Älvsbacka strand är ett nytt bostadsområde i stadsdelen 
Älvsbacka, kvarteret Sparvhöken, intill Skellefteälven cirka 
800 m från centrum. I området planeras tre nya bostadshus, ett 
nytt parkområde och en ny gång- och cykelbro över älven. Det 
första huset (Etapp 1) började byggas februari 2008 och var 
inflyttningsklart juli 2008. Etapp 2 planeras att börja byggas 
hösten 2008. 
 
Detaljplanen överklagades av de närboende då de var 
missnöjda med att området skulle bebyggas med höghus. De 
befarade att det skulle uppstå skuggverkan från höghusen 
under tidig vår och sen höst när solen står lågt, och att det 
grönområde som inom området nyttjades för bollspel och 
skridskobana skulle gå förlorat. En skuggstudie genomfördes 
och ett samrådsmöte hölls med de boende, vilket ledde fram 
till att antalet hus minskades från fyra till tre och att 
grönområdet skulle bevaras.  
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A.1 
Bygghandlingar 

Tillgång  Beskrivning Observation 

 
Geoteknisk 
undersökning 
WSP Samhällsbyggnad  
 

Ja  Husen grundläggs på utbredda, styva betongplattor 
på packad fyllning av friktionsjord. Packad fyllning 
utförs enligt CEB.212 i Anläggnings AMA 98. 
Bottenplattorna dimensioneras enligt handboken 
Plattgrundläggning och Boverkets 
konstruktionsregler BKR (tom BFS 2005:18). Se 
A.2, Grund.  
 
Sättningsberäkningar utförda enligt följande 
förutsättningar: last från husstomme och 
betongplatta 34 kPa; fyllning 0-0.5 m, 0-10 kPa; 
lastspridning enligt 2:1 metoden. De primära 
sättningarna beräknas bli ca 5.5-7.5 cm. Utöver det 
tillkommer sekundära sättningar som utbildas under 
lång tid. 
 
Stabiliteten bedöms tillfredsställande då 
byggnaderna ligger på tillräckligt avstånd från 
älvbrinken enligt Skredkommissionens anvisningar. 
Se även PM Stabilitet, Skellefteå kommun, Kv 
Sparvhöken, daterad 2006-05-16. 

WSP Samhällsbyggnad har utfört geoteknisk undersökning 
och upprättat PM Geoteknik, daterad 2006-10-06, rev 2007-
08-28, som ligger till grund för projektering och byggande. 
 
Området är obebyggd parkmark och i stort sett plan. 
Marknivån varierar mellan +9.6 till +10.4. Marken är 
sättningskänslig och består, under ett tunt mulljordstäcke, av 
1.5-3 m sandig silt/siltig sand, därunder 2-3 m sulfidsilt, 
därunder 1-1.5 m silt och sand som vilar på morän. 
Förekommande jordarter är starkt flytbenägna vid 
vattenmättnad. Jordarterna har klassificerats okulärt enligt 
SGF-81. Materialtyp och tjälfarlighetsklass är klassificerade 
enligt tabell CB/1 i Anläggnings AMA 98. 
 
För att minska de framtida sättningarna kan byggnadsytan 
förbelastas. Förbelastningen kan kombineras med en temporär 
överlast för att påskynda sättningsförloppet, men då krävs att 
stabilitetsförhållandena utreds. 
 
Inget grundvatten har påträffats i de undersökta punkterna. Det 
kan förutsättas att två grundvattennivåer tidvis förekommer; 
en övre nivå i eller ovanför det täta siltskiktet och en undre i 
den underliggande moränen. 

Ritning UE 
 

Ja  -  Ventilation, rör, boendesprinkler projekterades av Bravida 
som anlitats av BiT. 

Kvalitetsplan 
 

 Kvalitetsplaner och kontrollplaner finns.  -  

Projektmötesprotokoll 
 

Ja  14 st projekteringsmöten, 6 st ledningsgruppsmöten 
och 8 st byggmöten för hus (etapp) 1 

Projekteringsledare Göran Johansson, Bygg-koordination i 
Skellefteå AB.  
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

Grund 

 
Grundläggning v 49 

2007 

 
Grund - yttervägg 

 

 
Hus A Grundplan  

K-15.1-1001 
 

Ritning 
Allmänna 
föreskrifter 

Styv betongplatta på mark med kantbalkar. Geoteknisk 
klass 2. Säkerhetsklass 2 för grundsulor och golv. 
Dimensionerande last 34 kN/m2.  
 
Betong C25/30 (Minikrav btg-kvalitet): Plattjocklek ca 
300 mm. Täckskikt mot mark 50 mm, i övrigt 35 mm. 
Hissgrop utförd i vattentät betong, golvtjocklek 250 
mm, väggtjocklek 200 mm. 
 
Armering: Lösarmering B 500 BT, Nätarmering NPs 
50. Dragstag kvalitet SS275JR, varmförsinkade, 
förankringslängd 330-450 mm. 
 
Isolering: Cellplast under bärande sulor och bärande 
kantbalkar med karakteristisk brotthållfasthet min 300 
kPa och långtidshållfasthet min 140 kPa. Cellplast i 
övrigt ska ha långtidshållfasthet min 30 kPa, se ritning 
K-15.1-1101. 
 
Dränering: Minst 150 mm singel/makadam 8-16 under 
golv. Runt hela byggnaden läggs dräneringsledning Typ 
Uponal DSA 110/100 i lutning 1:200 mot 
dräneringsbrunnar.  
 
Se ritn K-15.6-1101A 
 

En styv betongplatta valdes med hänsyn till 
markförhållandena (risk för sättningar och skred). Den är 
enkel att bygga och ger en jämn lastspridning till marken.  
 
Grundplattan gjöts i två etapper under 2 dagar: dag 1 btg K30 
200 mm, dag 2 flytbetong K40 100 mm. Stor noggrannhet 
lades på att få en horisontell överyta. För att få bra vidhäftning 
mellan gjutetapperna gjorde man en ”skrovlig” överyta på 
första gjutningen genom att vibrera mindre än brukligt.  
 
På grund av flytbetongens låga viskositet och höga 
hydrauliska tryck finns risk att den kan trycka iväg och även 
lyfta gjutformar. Den ställer högre krav på täta gjutformar än 
normalt.  
 
Dragstagen, som förankrar huset mot vindlast, svetsades fast i 
armeringsnätet. Kontrollmätning och uppriktning av 
dragstagen gjordes dag 2. 
 
Bedömning: Om huset hade byggts med betongstomme skulle 
det, för att säkerställa krav på sättningar och bärförmåga, 
grundläggas på pålar. Alternativt, ett betonghus byggt på 
samma grundplatta hade högst kunna bli 3 våningar.  
 
Anmärkning: BiT valde delvis andra material och fabrikat än i 
materialspecifikationen, bland annat: 
Betongkvalitet: K30 respektive K40 flytbetong 
Isolering: Cellplast - fabrikat Ecoprim 
Dränering: Järnsand (biprodukt från Rönnskär, har isolerande, 
kapillärbrytande och dränerande egenskaper) 
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

Stomme/väggar 
 

 
Vägg, Bjälklagstyper 

K-25.4-1001 
 
 

 
Väggstyper 

 

 
Väggsystem 

 

Ritningsdet. 
K25.4-1001 
K25.6-1015 
 
 
 

Bärande ytterväggar: 
YV-01 
25 Limträpanel  
28x70 s 1200 Spikläkt 
Vindskyddsväv  
45x195 s 1200 Regel + Isolering 
83 KL-trä (3-skiktskiva) 
0,2 Plastfolie 
45x45 s600 Regel + Isolering 
15 Protect F, Brandgips 
 
Lgh.skiljande väggar: 
LSV-01 
2x15 Protect F, Brandgips 
8 Board 
45/70x120 s 600 Regel + Isolering 
Luftsspalt 
….spegelvänd andra vägghalva 
 
Innerväggar: 
IV-01 
13 Gips 
95 KL-trä 
13 Gips 
 
IV-03 
13 Gips 
45x95 s 600 Regel + Isolering  
13 Gips 

Fem varianter ytterväggar med inbördes skillnader i främst 
luftspaltens vidd och den korslimmade (KL) träskivans  
tjocklek. I jämförelse med YV-01 är skillnaden:  
YV-02: 95 KL-trä och 35 inv isolering.  
YV-03: 45x81 spikläkt (45 luftspalt) 
YV-04: som YV-01 men med fasadraster 
YV-05: 9 GU-skiva ersätter vindskyddsväv samt 13 gips +  
 15 Protect F 
 
Tre varianter lägenhetsskiljande väggar med inbördes 
skillnader i väggtjocklek. I jämförelse med LSV-01 är 
skillnaden:  
LSV-02: 45/70x145 s 600 Regel + Isolering  
LSV-03: 45x95 s 600 Regel + Isolering  
 
Fyra varianter innerväggar med inbördes skillnader i 
väggtjocklek.  
IV-02: som IV-01 men med 83 KL-trä 
IV-04: som IV-03 men med 45x70 s 600 Regel + Isolering 
 
Ytterväggselementen levereras färdiga från fabrik med 
träfasaden (limträpanel) systemmålad. Efter färdigt montage 
görs eventuell bättringsmålning.  
 
Lägenhetsskiljande väggar drevas med mineralull på 
bjälklagsnivån för att förhindra spridning av brandgas. 
Gipsskivor för insidan levereras omonterade med 
väggelementen (på grund av installationskompletteringar).  
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

Bjälklag  
Se ovanst.. ritning 

Vägg, Bjälklagstyper  
K-25.4-1001 

 
 

 
Bjälklagstyper 

 
 

Kassettbjälklag:  
BJK-01 
73 KL-trä (treskiktsskiva) 
45x220 Liv LK20 
56x180 Fläns L40  
170 Isolering mellan liv 
Undertakskonstruktion: 
2 st 45x220 s 1200 Regel  
45x70 s 1200 Regel 
70 Isolering 
28x70 s 300 Läkt  
2x13 Gips 
BJK-02 
127 KL-trä (femskiktsskiva)  
Limträbalkar (upplag för KL-träskivan)  
Undertak av träcellit 

Det finns två varianter bjälklag. Kassettbjälklag (BJK-01) som 
används i lägenheterna och plattbjälklag (BJK-02) som 
används i trapphuset där det är korta spännvidder och inga 
ljudkrav. Plattbjälklaget ger en enkel anslutning mot trappa. 
Balkongbjälklaget är även det ett plattbjälklag med 
underliggande balkar. 
De prefabricerade bjälklagselementen är cirka 2400 mm breda 
med horisontella dragningar av installationer (sprinkler och el) 
monterade i fabrik. Vatten- och avloppsledningar har 
installerats i ett schakt som ligger i anslutning till varje 
våtrumsvolym. Denna systemlösning medför ett snabbt och 
enkelt montage, och är en av de faktorer som påverkat valet av 
planlösning. 
Undertakskonstruktionen är fribärande mellan innerväggarna.  
 

Yttertak 
 

 
Detaljer 

K-25.6-1003 
 

 
Takfot 

 Yttertak:  
Ytlagspapp 
Underlagspapp 
22 Råspont 
50 Regel och luftspalt 
Vindskyddsväv 
45x450 s 1200 Limträ  
400 Isolering  
Ångspärr 
45 Regel och Isolering  
13+15 Gips/Skruv 32 mm resp 55 mm. 

Yttertaket är platsbyggt. Det är dock troligt att det kommer att 
prefabriceras i framtida byggprojekt. 
 
Detaljutformningen för takfot och nock har utformats med 
avsikt att minimera exponeringen av ändträ. Avvattning via 
utvändiga hängrännor och stuprör. Takfot som skjuter ut mer 
än 0,7 m från fasadliv utförs i klass R 30, se 2.1 
Branddokumentation. 
 
På yttertaket på plan 6 lades Minerit på råsponten, för att 
förhindra brandspridning till vindsvåningen om brand uppstår 
i underliggande våningsplan. Takfoten mellan 6.an och 7:an är 
troligtvis ej förstärkt  
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

 
Fasad 
 

 
Limträpanel och 

skarvlist 
 

Fönsteranslutning 
mot fasad  

 Träfasad av 25 mm limträpanel på hela huset. 
Ytbehandling med vattenbaserat målningssystem 
(Beckers Perfect Täcklasyr). 
 
Fönster och fönsterdörrar av trä med 
aluminiumbeklädnad. Entrédörrar av aluminium. Dörrar 
till serviceutrymmen av stål.  

Träfasaden på sydsidan huset skyddas av balkonger som går 
längs hela fasaden.  
 
Fasadpanelen ytbehandlas vid tillverkningen med ett varv 
grundolja + ett varv täckfärg. Efter att panelen satts upp på 
väggelementet i fabriken målas det andra varvet täckfärg. På 
bygget görs enbart bättringsmålning. Detta förfaringssätt ger 
mycket bra förutsättningar för att ytbehandlingen ska få en 
lång hållbarhet. 

Stomkomplettering 
 

 
Virtuell modell  

trapphus 

 Trappor med vagnsstycken i trä, plansteg och vilplan i 
betong. Räcken och ledstång i trapplöp av stål.  
 
Innerdörrar av trä. Tamburdörrar av trä med 40dB 
ljudisolering (en följd av ljudklass B, men egentligen 
behöver entrédörrar ljudisoleras ännu bättre för att klara 
ljudklass B). 

Trappor dimensioneras för R30 brandmotstånd. Vilplan av 
betongplatta. Exponerade vagnstycken. Trapphuset är inte 
sprinklat. 
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

 
Balkonger 
 

 
Monterade 

balkongelement 

 Bjälklag och balkong är konstruktivt skilda. 
Balkongelementen är av KL-trä. Ovansidan är belagd 
med ett tätskikt (Mataki Trema 3 membranisolering). 
Ovanpå detta tryckimpregnerad trall. Glasräckesystem 
med räckesståndare av aluminium. 
 
Balkongelementen ligger på en bärande primärstomme 
av limträpelare och balkar. Balkonger och bjälklag 
monteras samtidigt.  

Martinsons Byggsystem tillverkar balkongelementen, 
monteringen görs av Lindbäcks.  
 
Balkongerna ligger mot söder och följer hela husets längd för 
maximal utsikt och ljusinsläpp. 
 

Invändiga ytskikt, 
utrustning 
 

 Väggar: I allmänhet i gipsskivor som målas/ tapetseras 
beroende på tillval. Tillval på kakelbeklädnad och färg 
på fog i badrum.  
Golv i lägenhet: Ekparkett. 
Golv i trapphus samt del av hall i lägenhet: Svart 
Klinker.  
Tak: träullsplattor (Träullit) i trapphus.  

Trapphusen förses med träullsplattor (träullit) i taken. 
Klinker i badrum i mittlägenhet läggs med tätskikt av 
plastmatta på spackel. Klinker i badrum i hörnlägenhet läggs 
på kompositgolvet ”Totaltät” som utvecklat av Lindbäcks. 
Tätskikt väggar i badrum består at gummifilm ”Rubbox”.  

Hiss 

 
Hisschakt 

 
 
 
 

Schakt av KL-trä (95 mm femskiktskiva). Vägg mot 
lägenhet kompletteras med en halv lägenhetsskiljande 
vägg, se Stomme/väggar ovan. 

Hissleverantören har utvecklat ett system för 
hissinfästningarna tillsammans med Lindbäcks.  
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A.2 Information 
om byggnaden 

Källa 
 

Beskrivning Observation 

 
VS 
 

 Fjärrvärmeuppvärmda vattenradiatorer. Komfortvärme i 
badrumsgolv med elvärmeslinga.  
 

Stomleverantören Martinsons ansvarar för leverans och 
montage av rör, ledningar och kanaler i prefabricerade 
bjälklagselement fram till bjälklagsgenombrott eller schakt. 
Lindbäcks ansvarar för anslutningen i byggnad. 

Vent. inkl styr o 
regler 
 

 
Ventilationsystem 

 All ventilation är dragen i Lindbäcks moduler. 
 
 

Tre frånluftsfläktar på taket. Förvärmd tilluft via radiatorerna 
till varje rum.  

El 
 

 Tomrör och dosor för el och kommunikation är 
förmonterade i både vägg- och bjälklagselement. I 
Lindbäcks volymelement har man även dragit tråden.  

Eluppvärmd handdukstork i badrum. 

Sprinkler 
 

 
Sprinklersystem 

 Boendesprinkler är anslutna till det kommunala 
vattenledningsnätet. En tryckstegringspump är 
installerad för att höja trycket från det kommunala 
vattenledningsnätet. Installationen utförs enligt Svenska 
brandskyddsföreningens ”Installation av 
boendesprinkler”. 
 
Se även B.2.2, Boendesprinkler. 

Ref Brandskyddsdokumentation Älvsbacka Strand 1, s 14. 
 
Slangdragningen för sprinklersystemet är förmonterade i 
bjälklagselementen. Sprinklerhuvuden är av typen 
snabbsprinkler (Residential Quick Response, 3 mm glasbulb. 
Rörsystem av typgodkänd X-slang i bjälklagen, i schakt 
galvaniserat stålrör.  
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B. Tekniska funktioner  

B1. Stabilitet Metod/data  Observationer / data Sep dok 
Utvärdering ritningar Stabilisering med skjuvstyva väggar i båda riktningarna. Väggarna kopplas 

samman per våningsplan med vertikalt genomgående stag av gängad stång som 
förankras i grundplattan. Bjälklagen verkar som styv skiva. 
 
De lyftkrafter som uppstår förs ned till grunden genom dragstag som går från 
översta våningen ned till grunden. Dragstagen skarvas på bjälklagsnivån på varje 
plan i samband med att väggelementen monteras.  

 

Planlösning Planlösningen har inte behövt ändras för att ta hand om punktlasterna från 
vindlasten. Eventuellt kan mindre justeringar ha gjorts, till exempel att en 
väggände har ökats, ett fönster har flyttats något etcetera.  
  

 

1.1 Övergripande 

Bedömning -   
Typ av grundläggning Styv betongplatta på mark. Se även A.2, Grund.  

 
 

Grundundersökning PM GEOTEKNIK, Kv Sparvhöken, Älvsbacka Skellefteå. 
Rapport av WSP Samhällsbyggnad, Umeå, 2006-10-06 rev. 2007-08-28.  
Kontaktperson: Ulrika Wikström, Torbjörn Karlefors  

 

Betong/ytenhet Ca 0.3 m3/m2 (plattjocklek)  

1.2 Grund 

Justering pga. specifika 
detaljer 

-   

Infästningar i grund Stabiliserande stag M24 i väggar som skarvas med skarvhylsor per våningsplan i 
nivå med den korslimmade (KL) träskivan i bjälklaget. Stagen svetsas fast i 
grundplattans armeringsnät för att fixera positionen varefter de sedan gjuts in.  

 1.3 Stomme 
 

Övriga infästningar Bjälklagselementet skruvas fast till det undre väggelementet med specialanpassade 
förband som inte ska överföra något ljud. Avståndet mellan förbanden är generellt 
600 mm, men anpassning sker till lasterna. Mellanlägg används av kontinuerlig 
sylomerremsa mellan ök väggelement och uk bjälklagselement för att minska 
flanktransmissionen. Sylomerens hårdhet anpassas till tryckbelastningen vilket 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 

B1. Stabilitet Metod/data  Observationer / data Sep dok 
innebär olika typer per våningsplan. Se även B.3.3, Beräkningar, 
Flanktransmission. 
Montaget av väggelementen börjar med att syllen skruvas mot bjälklaget. Sedan 
sänks väggelementen ner på temporära stöd varvid stålstagen skarvas. Därefter 
sänks väggelementen ner på syllen och skruvas fast mot denna med skruv 
horisontellt. Alla stag har samma dimension. 

 
 

Mängd stabiliserande 
väggpartier 

Framgår av lastritningarna.   

Vägglängder (utan 
öppning)  

Lastbärande innerväggar, används för stabilisering. 
 
Innerväggar; tvärs byggnaden 2,0-4,2 m , längs byggnaden 3,0-4,5 m.  

 

Placering av 
stabiliserande väggar 

Först och främst lägenhetsskiljande väggar både längs och tvärs byggnaden. I 
större lägenheter utnyttjas även rumsavskiljande väggar. 

 

1.4 Beräkningar 
 

Upplagsreaktioner 
max/min/totalt 

Dimensionerande laster utan hänsyn till snedställning eller lyftreduktion. Max 
tryckkraft på 369 kN i en 7,1 m lång yttervägg och max lyftkraft på 133 kN i en 
3,7 m lång innervägg. Med hänsyn till snedställning och reduktion av lyftkraft 
ändras värdena till 335 kN respektive 165 kN. 

 

1.5 Mätningar Krafter Inga mätningar av stagkrafter är planerade.    
Bilder och anteckningar -   
Risk för fel Stagkrafterna mäts inte.  

1.6 Okulär 
besiktning  

Bedömning Smäckra stag används för att få stor töjningskapacitet. Stagen fungerar som en 
fjäder med hög deformationsförmåga. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
 
B2. Brand Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Krav (Brandteknisk 
byggnadsklass) 

Brandskyddsdokumentation utförd enligt BBR kap 5:12. Dokumentationen ska 
säkerställa personsäkerhet och risk för brandspridning till intilliggande byggnad. 
Den är underlag för övriga projektörer och anger minimikraven avseende brand. I 
det fall högre krav förekommer i annan handling gäller det högre kravet. 
Med hänsyn till våningsantalet och verksamheten bedöms risken för personskador 
vid brand som stor. Byggnaderna betraktas således som Br1-byggnader. 
Avskiljande byggnadsdelar (träregelstommar eller massivträkonstruktioner klädda 
med gipsskivor) utförs lägst i klass EI 60. Installationer i brandavskiljande 
konstruktioner utförs i lägst klass EI 60. Vertikala bärverk utförs i lägst klass R 90 
och horisontella bärverk (både stomstabiliserande och ej stomstabiliserande) i lägst 
klass R 60. Lägenhetskiljande väggar dras upp till yttertakets råspont. Takfot som 
skjuter ut mer än 0,7 m från fasadliv utförs i klass R 30. Trapplopp och trapplan i 
trapphus utförs i lägst klass R 30. Balkonger med enkel inglasning utförs i lägst 
klass R 30 och gemensamt bärverk för flera balkonger utförs i lägst klass R 60. I 
de fall balkongerna är inglasade så att de betraktas som en del av lägenheten är 
motsvarande klasser R 60 respektive R 90. Bärverk till undertak inkl infästningar 
utförs så att det klarar en påverkan av 300°C under 10 minuter utan att förlora 
funktionen.   

Brandskyddsdokumentation 
Nybyggnad av tre 
bostadshus Älvsbacka 
Strand 1, Kv. Sparvhöken, 
Skellefteå kommun 
 
Se s 5, 8-9, 11-12. 

Brandcellsindelning 
 

Varje bostadslägenhet, lägenhetsförråd, relaxavdelning (på vinden), trapphus samt 
tekniska utrymmen utförs som egna brandceller. Brandcellsindelningen framgår av 
ritning A-99.1-1011 i vänstra kolumnen. 

Brandskyddsdokumentation  
s 7. 

2.1 Brand-
dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brandskyddsdok

umentation 
A-99.1-1011 

 
 

Utrymningsvägar inkl 
ytskikt 

Utrymning av byggnaden förutsätter medverkan av räddningstjänsten. 
Lägenheterna har två oberoende utrymningsvägar; ordinarie trapphus och som 
andra utrymningsväg via fönster och räddningstjänstens stegfordon. Etagelägenhet 
på vindsvåningen skall även kunna utrymmas via lägenhetsförråd till ordinarie 
trapphus. Lokalerna utformas så att gångavståndet till närmaste utrymningsväg är 
högst 45 m, och att gångavståndet mellan lägenhetsdörr och trappa är högst 10 m. 
 

Brandskyddsdokumentation  
s 5-6. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B2. Brand Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Vägg- och takytor förses med ytskikt klass B-s1, d0 (klass I) på material i klass 
A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 
(tändskyddande beklädnad). Golvbeläggningen utförs i lägst klass Cfl-s1 
(obrännbart material eller brandteknisk klass G). Massivt trägolv motsvarar 
normalt klass G. 
Balkonger utförda med balkongplattor i massivt trä får ha synlig träyta eftersom 
byggnaden är försedd med boendesprinkler. Balkonger placerade ovan 
utrymningsväg från trapphus skall förses med ytskikt klass B-s1,d0 (klass 1). 
Rörinstallationer i mindre omfattning (innebär att installationernas 
omslutningsarea är mindre än 20 procent av lokalens takyta) utförs i brandteknisk 
klass PII på väggytor och PI i tak. I större omfattning utförs isoleringen i samma 
klass som angränsande ytors ytskikt.  

Brandskyddsdokumentation  
s 7. 
 
 
Brandskyddsdokumentation 
s 7. 

Tekniska byten Boendesprinkler har utnyttjats till tekniska byten enligt följande: 
1. Fasadbeklädnad får utföras av träpanel (under förutsättning att åtgärder är 

vidtagna för att hindra brandspridning i ytterväggar). 
2. Ytskikt på undersidan av balkonger får vara av massivt trä.  
3. Med hänsyn till att sättsteg på ovansidan förses med klinker och att undersida 

trapp kläs in med tändskyddande beklädnad och ytskikt klass 1, bör 
vagnstycken i trapphus kunna utföras av massivt trä. Den yta av trä som 
exponeras bör kunna accepteras utan att trapphus behöver sprinklas. 

Brandskyddsdokumentation  
s 5. 

 

Detaljlösningar 
 

Genomföringar i brandcellsgräns utförs i samma brandtekniska klass som den 
avskiljande byggnadsdelen. Tätningar utförs med typgodkänt material enligt med 
typgodkännandet tillhörande handlingar.  
Eldosor monterade i brandklassade väggar ska utföras på sådant sätt att 
brandteknisk klass uppnås på väggkonstruktionen, t ex med stenull som hålls fast 
med kortlingar eller extra gipsskiva bakom dosorna. Botten på eldosorna kan 
förses med en brandtätningsskiva som sväller vid upphettning, alternativt kan man 
stryka på ett minst 10 mm tjockt lager av gipsbruk på hela dosans baksida. 
Eldragning ska utföras så att även spridning av kalla brandgaser förhindras. 

Brandskyddsdokumentation  
s 8. 
 
Brandskyddsdokumentation  
s 8. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B2. Brand Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Utlåtande 
brandmyndighet 

    

Brandtätningar i 
brandcellsgränser 

Genomföringar i brandcellsavskiljande byggnadsdelar utförs i samma 
brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen. Tätningar utförs med 
typgodkänt material enligt med typgodkännandet tillhörande handlingar.  
Avloppsrör utförs i hela sin längd i gjutjärn, genomföringar tätas noggrant med 
obrännbart material, t ex gipsbruk. Tappvattenledning utförs av brännbart material, 
brandmanschetter eller brandstrypare används vid rörgenomföringar. Rektangulära 
kanaler med kanalsida större än 0,25 m stagas vid genomföring. 
Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att tillfredställande skydd mot 
spridning av brandgaser mellan brandceller erhålls. Ventilationssystemet utformas 
så att brandgasspridning förhindras till bostadslägenheterna och trapphusset. 
Schakt skall vara utförda utan brännbart material. Reglar av stål. Brandteknisk 
klass EI30. invändiga ytor utförs i klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller 
tändskyddande beklädnad med ytskikt klass B-s1,d0 (klass I). 

Brandskyddsdokumentation  
s 8-9. 
 
 
 
 
 
Brandskyddsdokumentation  
s 11. 
 
Brandskyddsdokumentation  
s 11.  

Brandstopp inuti 
konstruktioner 

Bärande stomme utförs med väggar av KL-trä eller av träreglar. I båda fallen 
brandskyddas väggarna av skivor av gips. Bjälklagen är uppbyggda av bjälkar av 
limträ som på ovansidan är försedd med en KL-träskiva och på undersidan 
inklädda med gips på ett sekundärt bärverk. Takkonstruktioner (bjälkar och åsar) är 
utförda av limträ. Balkonger utförs med KL-träskivor. Enkel inglasning av 
balkongerna är planerad. I trapphuset utförs trappan med vagnstycken i trä, 
sättstegen bekläs med klinker och undersidan kläs in med tändskyddande 
beklädnad. Fondväggen i trä ska i bottenvåningen förses antingen med sprinkler 
eller utföras som tändskyddande beklädnad med ytskikt i klass 1. 
Lägenhetsskiljande väggar med längsgående vertikal luftspalt drevas med 
mineralull i varje våningsplan i höjd med bjälklagen.  
 
I fasadelementens bjälklagsnivå monteras ett perforerat metallbleck i luftspalten 
mellan panel och träregelvägg. Den fungerar som en dold brandstopp. Vid 

Brandskyddsdokumentation  
s 4-5. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B2. Brand Metod/data  Observationer / data Sep dok 

balkongerna ersätts den av balkongplattan som sluter tätt mot vindskyddet.   
Fasadsystem Fasaden består av en 25 mm limträpanel med en 28 mm luftspalt med stående 

spikläkt. Isoleringen mellan träreglar skyddas av en vindskyddsväv på utsidan. På 
vindsvåningen används en 9 mm gipsskiva för att förbättra brandskyddet. Längs 
med hela fasaden med träpanel finns i varje våningsplan längsgående balkonger. 
Brandstopp för brandspridning i luftspalten i varje våningsplan enligt ovan. 

 

Brandskyddsbehand-
lingar 

Ingen brandskyddsbehandling är utförd. Den har diskuterats för vagnsytycken i 
trappan men bedömdes inte behövas. 

 

Boendesprinkler Sprinklersystemet är anslutet till det kommunala vattenledningsnätet. Det ska 
dimensioneras för 2-4 sprinkler, ha en varaktighet på minst 60 minuter och förses 
med en kontrollerbar backventil som förhindrar återströmning till 
vattenledningsnätet.  
 
Sprinklersystemet är utformat enligt SBF:s (Svenska Brandförsvarsföreningen) 
rekommendationer för boendesprinkler, som baserar sig på det Nordamerikanska 
regelverket NFPA 13R (R=Residential). Bravida (som är VS-projektör) har 
projekterat och dimensionerat sprinklersystemet. Montagetjänsten köpte de av 
Martinsons, som förinstallerat slangarna i bjälklagen i samband med 
tillverkningen. Bravida utförde sedan själva anslutningarna på plats; monterade 
stammar och kopplade den prefabricerade slangdragningen i bjälklagssystemet till 
stammarna. 

Brandskyddsdokumentation  
s 7-9. 
 
 
 
 

2.2 Ritningar/ 
byggbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritning A99.1-

1011 

Placering av 
boendesprinkler 
 

 

SBF:s regelverk anger att samtliga rum vid fasad med träbeklädnad eller där 
balkong utgör utrymningsväg skall förses med sprinkler. Se även A.2, Sprinkler. 
 
Anvisningar för placering av boendesprinkler anges inte i 
brandskyddsdokumentationen, däremot anges vilka lokaler som ska sprinklas, se 
även ritning A99.1-1011 i vänstra kolumnen. Samtliga rum och toaletter i 
lägenheterna som har eller förberedda för tvättutrustning sprinklas (toaletter i 
gavellägenheterna är inte sprinklade eftersom där finns ett separat rum för tvätt).  
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B2. Brand Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Boendesprinkler i tak Varje sprinkler är placerade utifrån den listning de har och så långt som möjligt 
från armaturen (som i regel sitter mitt i varje rum) för att inte denna ska skärma av 
sprinklern. 

Luftning yttertak, takfot Luftning i takfot utförs med 80 mm spalt täckt med insektsnät, som fästs i uk 
råspont och till träregel mellan takbalkar, i ök fasad. 

 

Brandavskiljning på 
vindar 

De lägenhetsskiljande väggarna går upp till råsponten i taket, vilket betyder att 
vinden ovanför varje lägenhet utgör en egen brandcell.  
 

 

 
 

Mängd oskyddat 
synligt trä i relation till 
total omgivande yta 

Inget synligt trä i lägenheterna. Parkettgolv i alla rum utom badrum. 
 

 

Bilder och anteckningar -   
Risk för fel Brandstoppet (drevningen per våningsplan) mellan lägenhetsskiljande väggar är 

väsentlig men kan kanske glömmas bort i montaget.  
 
Brandisolering och tätning av installationer och genomföringar i brandcellsgränser 
innebär mycket arbete. Risk för fel ökar då ställen som ska tätas är svåra att 
komma åt och det är trångt om utrymme mellan brännbara delar i 
konstruktionerna.   
 
Det är viktigt med en ordentlig arbetsrutin för att kvalitetssäkra utförandet, 
viktigare än en kontrollrutin. Se även 5.2 Okulär besiktning, Risk för fel; 11.1 
Ritningar/ byggbeskrivning, Montage 

 
2.3 Okulär 
besiktning  

Bedömning -   
 
 
 



23 

 

                                                                                                                    
Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
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B3. Ljud, 
vibrationer 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Ljudklass C SS 25267   
Luftljud (lägsta 
isolering) 

Bostad/bostad:  R’w+C50-3150 = 53 dB Klass C; 57 dB Klass B.  

Stegljud (högsta nivå)  Bostad/bostad: L’n,w=L’n,v+ C50-2500 = 56 dB Klass C; 52 dB Klass B.   
Vibrationer Statiskt och dynamiskt kriterium enligt Svängningar deformationspåverkan och 

olyckslast.  
 

3.1 Krav 

Bedömning Målsättningen var att klara ljudklass B för luftljud och stegljud. Ljudmätningar har 
i efterhand visat att både luftljud och stegljud uppfyller ljudklass C.  

Ljudmätningar utförda av 
Ingemanssons, Umeå. 

Luftljud 
Stegljud 

Ljudklass C har inget krav på tyst rum. Alla lättväggar är isolerade  

Flanktransmission Flanktransmissionen ska minskas med hjälp av en polyuretanlist, Sylomer® och 
Sylodyn®, på upplaget mellan bjälklagselementet och underliggande väggelement. 
Listerna är monterade på väggelementet i fabrik. De dimensioneras för 
tryckbelastning vilket innebär att det blir olika typer av list i våningsplanen. För att 
förhindra flanktransmission via skruvarna, som fäster samman bjälklagselementen 
med väggskivan i underliggande lägenhet, ljudisoleras skruvarna från direkt 
kontakt med bjälklagsskivan med en Sylomer®. Risken för kortslutningar vid 
dragstag i de stabiliserande väggskivorna reduceras genom att spåret i skivan görs 
överstort och dragstagen förses med bitar av teknisk isolering, tubolit, för att hålla 
distansen till träskivan. Spalten mellan de lägenhetsskiljande väggarna drevas på 
bjälklagsnivå. För att överföra tryckkrafter mellan bjälklagen byts drevningen med 
jämna avstånd ut mot remsor av Sylomer®. Genomföringar för installationer 
mellan brandceller tätas enligt 2. Brand, Detaljlösningar. Takvinklar tätas med 
fogmassa. 

 

Installationer Hissmaskinen är vibrationsisolerad.   

3.2 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning/ Risk för 
fel 

Det är viktigt att installatörerna vet hur systemet fungerar så att de inte kortsluter 
det ur ljudsynpunkt. (formuleras tydligare)  
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B3. Ljud, 
vibrationer 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Luftljud Inga beräkningar har utförts för detta projekt. Resultat från tidigare projekt har 
visat att bjälklag- och väggtyper uppfyller de ställda kraven. Detaljlösningar för 
sammankoppling av element med avseende på ljud vidareutvecklas kontinuerligt 
och man har förhoppningen att resultatet ska bli minst lika som tidigare.  

 

Stegljud Ett övergolv används med en stegljudsdämpning mot bjälklaget. Se ovan.  
Flanktransmission Christian Berner Group som levererar polyuretan listerna och mellanläggen, 

Sylomer och Sylodyn, dimensionerar listernas styvhet med hänsyn till den 
tryckbelastning som de kommer att utsättas för i konstruktionen. Se även B.1.3, 
Stomme, Övriga infästningar. 

 

3.3 Beräkningar  
 

Vibrationer Inget direkt krav är detta projekt. Se ovan Luftljud och Stegljud.  
 Buller Inga speciella hänsyn vidtagna. Inga trafikleder i området.  

Luftljud Utförda av Ingemansons, Umeå.  3.4 Mätningar 
 Stegljud Utförda av Ingemansons, Umeå.  

Bilder och anteckningar -   3.5 Okulär 
besiktning  Risk för fel Risk för akustiska kortslutningar finns mellan väggelement och ovanförliggande 

bjälklagselement, i skruvförbindningar och där den bärande delen av bjälklaget 
ligger innanför omslutande väggar. Mellan bjälklaget och väggen ska det finnas en 
spalt som drevas med mineralull. Eftersom marginalerna är små kan det hända att 
planelementen kommer i kontakt med varandra, vilket skulle innebära ökad 
flanktransmission. Spalten kan också bli så smal att det är svårt att få in drevning 
och tätheten försämras. Tätheten är väsentlig för ljudisoleringen. 
 
Montagespalten längs undertakets kanter ska sättas igen med isolering och 
undertaksgips efter anslutning av installationer. Utförande med drevning, skivor 
och tätning är viktig för den slutliga ljudkvalitén.  
 
De stabiliserande dragstängerna som går från översta våningen ner till grundplattan 
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B3. Ljud, 
vibrationer 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

innebär en risk för ljudöverföring mellan olika plan om stängerna kommer i 
kontakt med omkringliggande trämaterial i bjälklag och väggar. 

Bedömning Att dreva montagespalten mellan bjälklaget och väggen är arbetsamt eftersom det 
innebär arbete med händer på en nivå ovanför huvudet. Faran för störande 
vibrationer i bjälklagen bedöms inte vara stor.  
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B4. Beständig-
het, röta, mögel 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

4.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Detaljlösningar 
 

 
Räckesinfästning fastskruvad 

utanpå skyddsplåt  
 

 
Plåtsockel som döljer räckets 

infästning 
 

Balkongdetaljer 
Balkongerna är kontinuerliga längs husets hela södra långsida och 
består av tre massiva bjälklagselement. De har ett glasräckesystem 
med räckesståndare av aluminium. Räckesinfästningen är fastskruvad 
direkt utanpå ett plåtbleck (skyddsplåt) som är förmonterad på 
bjälklagselementen och täcker helt balkongdäckets kantsidor, se foto 
till vänster. Plåtblecket har en kantvik som går ett stycke in på däckets 
ovansida och en droppnäsa nedtill, det är kontinuerligt i hörnen. Man 
kan se att efter montaget har plåtblecket slagit sig och buktar utåt 
mellan räckets infästningspunkter, vilket sannolikt beror på att räckets 
infästning förhindrar plåtbleckets termiska rörelser. Troligen påverkar 
det inte det konstruktiva träskyddet. 
Utanpå räckesinfästningen löper en plåtsockel. Den är skruvad på 
räckets infästning och dess funktion är att dölja denna. Även här är 
plåtsockelns fastsättning sådan att räckesinfästningen låser 
plåtsockelns termiska rörelser, vilket medfört att plåtsockeln fått en 
markant vågform. Även om effekten enbart är estetisk är den så tydlig 
att det stör helhetsintrycket, se foto till vänster. Plåtsockelns 
infästningsmetod kommer att åtgärdas 
Balkongelementen är upplagd på en bärande primärstomme av 
limträpelare och balkar. Pelarna är våningshöga och står med ändträet 
på balkongelementen. Pelarna är nertill skråskruvade (ca 45°) mot 
balkongplattan. Skruvhålen är öppna och en potentiell fuktfälla då 
regnvatten kan ledas in och bli stående i skruvhålet, se foto till vänster. 
Det är viktigt att balkongens tätskikt läggs så att det sluter tätt kring 
pelarna så att vatten inte kan tränga in och fukta upp ändträet. 
Tätskiktet får heller inte med tiden delaminera så att det uppstår glipor 
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Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B4. Beständig-
het, röta, mögel 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

 
Pelare står direkt på 

balkongdäcket 
 
 

 
Kompositgolv Totaltät 
tillverkas i ett stycke 

mot pelarna. Likaså måste tätskiktet överlappa och fästa till 
skyddsplåten som går längs kanterna så att vatten inte tränger in och 
fuktar upp det massiva trädäcket.  
 
Takfotsdetaljer  
Takreglarnas/takbalkarnas ändträ skyddas av en längsgående 
täckbräda. Limträpanelen går upp mellan takreglarna/takbalkarna och 
avslutas ca 8 cm under råsponten. Se ritning K-25.6-1003 i A.2 
Information om byggnaden, Yttertak. 
 
Våtrum 
Våtrumsmodulerna är baserade på Lindbäcks standardlösning med 
klinkergolv. Våtrummet i mittlägenheten har klinker lagd på ett 
tätskikt av plastmatta på spackel medan hörnlägenheterna har klinker 
lagd på kompositgolvet ”Totaltät”. Våtrummens väggar har ett 
Tätskikt bestående av gummifilm ”Rubbox”. 
 
”Totaltät” har utvecklats av Lindbäcks. Det är gjutet i ett stycke utan 
skarvar, och levereras med färdig lutning och med golvbrunn och 
stosar integrerade. Ovanytan är ytskikt, men önskar kunden istället ett 
traditionellt ytskikt (matta eller klinker) läggs det ovanpå. Golvkanten 
limmas mot väggelementet, kanten bredspacklas och väggens tätskikt 
överlappar. Vatten kan endast rinna ut genom den integrerade 
golvbrunnen. Se bild till vänster. 
 
Fasad 
Limträpanelen ytbehandlas (grundolja och täckfärg) på fabrik med ett 
vattenlösligt färgsystem (Beckers Perfect Acryl). Efter montaget 
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B4. Beständig-
het, röta, mögel 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

behövs endast eventuell bättringsmålning. Att måla på fabrik, under 
kontrollerade förhållanden och på färska virkesytor, är fördelaktigt för 
fasadens beständighet. 
 
 

Utförande Martinsons har i projekteringen strävat efter att utforma 
detaljlösningar med konstruktivt träskydd, vilket främst innebär att 
skydda ändträ från att vätas ner, men även att lösa detaljer på ett 
sådant sätt att eventuellt uppfuktat trämaterial ska kunna torka så snart 
som möjligt så att fukten inte blir kvar i konstruktionen.  
 
BiTs förhoppning med att bygga med väderskydd är att montaget ska 
kunna ske under torra förhållanden. Man försöker kvalitetssäkra hela 
kedjan av händelser från fabrik fram till färdigt hus så att risken för 
uppfuktning minimeras. 

 

Bedömning -   

Bilder och anteckningar -   
Risk för fel Det finns alltid risk att detaljlösningar inte utförs enligt principerna för 

konstruktionstekniskt träskydd. Viktigt att beakta är: skydda ändträ 
mot väderexponering och uppfuktning, ge fuktbelastade ytor tillräcklig 
lutning så att vatten kan rinna av, se till att det finns 
ventilationskanaler som för bort fuktig luft och att material tillåts torka 
upp efter eventuell uppfuktning. 

 
4.2 Okulär 
besiktning  

Bedömning -   
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B5. Byggbarhet Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Bedömning Planelementen tillverkas och levereras av Martinsons Byggsystem 
medan Lindbäcks tillverkar och levererar volymelementen samt utför 
montaget. Stomsystemet har utvecklats under flera år och förbättringar 
har gjorts kontinuerligt.  

Huset tillverkas av planelement (väggar och bjälklag) och volym-
element (våtrum) som transporteras i lastbil till arbetsplatsen. Leve-
ranserna sker enligt principen just-in-time. Plan 1-6 är lika medan 
vindsplanet skiljer sig från de övriga. Varje plan (1-6) i huset består av 
ca 20 st bjälklagselement + 3 balkongelement, ca 18 st ytterväggele-
ment exklusive hisschaktväggar, 4 st lägenhetsskiljande väggar med 
parvis lika väggelement (totalt 8 st) och ca 22 st innerväggelement. 
Längden på ytterväggelementen anpassas så att skarvar placeras mitt 
för lägenhetsskiljande väggar, för övrigt anpassas längden på vägg-
elementen till rummens mått. Bjälklagselementens längd anpassas till 
lägenheternas storlek. I mittlägenheten ligger bjälklagselementen 
vinkelrätt och är lika långa som lägenhetens bredd. Balkongen består 
av 3 st balkongelement som monteras samtidigt med 
bjälklagselementen.  

Se ritning K-25.1-1102 
(Väggplan 1) och K-25.1-
1103 (Bjälklagsplan 1) för 
plan 1. 

5.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 
 

Prefabgrad 
 
 

BiTs åtagande är att leverera ett torrt hus som monterats under 
väderskydd. Det innebär tak med underlagspapp, ytterväggselement 
med fönster och dörrar, balkonger, innerväggar med gipsskivor 
förmonterade, bjälklag med golvbeläggning och gipsskivor 
förmonterade i undertaket.  
 
Plan- och volymelement 
Ytterväggselementen med limträpanel levereras färdigmålade. På 
arbetsplatsen kompletteras fasaden med den nedersta panelbrädan mot 
elementskarv och balkongplattor, likas med knutplåt och vertikal 
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B5. Byggbarhet Metod/data  Observationer / data Sep dok 

skarvprofil i plåt mellan elementskarvar samt eventuell 
bättringsmålning av fasaden.  

Vägg- och bjälklagselement levereras med tomrör och dosor för el och 
kommunikation förinstallerade, medan elledningarna dras på plats. 
Bjälklagselementen har också förinstallerade slangar för sprinkler-
systemet. Våtrumsvolymerna har även dragna elledningar, se A.2 
Information om byggnaden, El respektive 2.2 Ritningar/ 
byggbeskrivning, Boendesprinkler. Montagespalten mellan 
undertakselementen och de omslutande väggarna i rummen drevas 
med mineralull efter att installationerna anslutits. Undertaket 
kompletteras också med isolering på de delar som lämnats oisolerade 
på fabrik.  

De lägenhetsskiljande väggarna med regelstomme kompletteras på 
arbetsplatsen med det tunna yttre isoleringsskiktet, se 2.1 Brand-
dokumentation, Brandstopp inuti konstruktioner. Gips och isolering 
till väggar och tak för komplettring på plats levereras av Martinsons. 
Övriga ytskikt och inredning ingår inte.   
Knutpunkter för lastöverföring 
Där större laster ska överföras eller vid mer komplicerade 
sammanfogningar används specialtillverkade beslag. Vagnstycken i 
trapporna monteras med inslitsade plåtar och dymlingar. 
Yttertak 
Yttertaket är platsbyggt med prefabricerade takstolar, råsponten 
monteras i form av färdiga luckor. 

Balkonger 
Balkongelementen levereras målade på kant- och undersida medan 
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B5. Byggbarhet Metod/data  Observationer / data Sep dok 

ovansidan är trären. De har skyddsplåtar på kantsidorna och 
förmonterad (utanpåliggande) räckesinfästning. Balkongerna monteras 
samtidigt med bjälklagen i varje våningsplan. Tätskikt, trall och 
glasräckesystem kompletteras senare.  
 

Montagetid Montaget av Hus 1 startade vecka 5, 2008, och avslutades vecka 15, 
2008, till och med plan 7 (i genomsnitt 2 veckor/plan). I början på maj 
monterades Extolern ned.  

Montagearbetslaget från Lindbäcks bestod av 3 man plus en 
traversförare. Traversen kördes av arbetslaget själva.  
 
Montagetiden för det första våningsplanet projekterades till 10 
arbetsdager och de övriga planen till 5 dagar. Montagetiden blev 7 
dagar per plan från plan 2. Man hade kunnat montera snabbare, men 
prioriterade att göra arbetsmomenten färdiga i så stor utsträckning som 
möjligt istället för att korta montagetiden och gå tillbaka och 
komplettera med arbete i efterhand.   
 

 

Bilder och anteckningar -   5.2 Okulär 
besiktning  Risk för fel För att anslutningarna av de förmonterade installationerna mellan 

elementen och till ledningsschaktet ska ske friktionsfritt och med bra 
utförande måste installationsprojektörerna vara med i ett tidigt skede 
och ha kunskap om stomsystemet och dess montage. Noggrann 
samordning av ingående installationer är också nödvändig för att 
måttändringar och även andra ändringar ska verkställas på alla 
ritningar, speciellt i ett sent skede av projekteringen krävs väl 
inarbetade rutiner eller projekteringsverktyg där konsekvenserna av en 
ändring syns i alla led. 
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B5. Byggbarhet Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Generellt är det viktigt att ha kvalitetssäkrade arbetsrutiner och tydlig 
ansvarsfördelning i montagearbetet. Ett väl utarbetat arbetsschema där 
var och en vet sitt ansvar är viktigare än en kontrollrutin.  

Det finns alltid en risk att något arbetsmoment förbises, speciellt när 
det blir ett avbrott i arbetet till exempel vid raster (fika, lunch) där man 
kanske ska avsluta det man påbörjat före rasten, och det beror mest på 
den mänskliga faktorn, att minnet sviktar eller att man går i andra 
tankar och förbiser oavsiktligt det man skulle slutföra när man 
återvänder. 

Se även 11.1 Ritningar/ byggbeskrivning, Montage 
Bedömning Kompletteringsarbetena med gipsskivor i innertaket har varit 

arbetsamma och orationella. Mycket tid gick åt att göra innertaket  
klart för målning. Med en processändring kan det förbättras. 
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B6. 
Fuktsäkring 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Materialval De massiva träskivorna som ingår i bjälklags- och väggelementen är 
en fabrikstillverkad flerskiktsskiva bestående av korslagda brädskikt 
(KL-trä). Brädernas målfuktkvot är 12 %. 

 

Utförande Fuktsäkert byggande innebär att bygga torrt och inte exponera material 
och byggelement för fukt. För Älvsbacka strand har följande 
tillämpats:  

- Tillverkning av byggelement inomhus. 
- Transporttäckning av byggelementen inomhus.  
- Transport under väderskydd.  
- Avtäckning på byggplatsen i skydd mot nederbörd. 
- Montage under väderskydd (Extoler). 

 

Väderskydd 
 

 
Montageplattform Extoler 

Montaget av huset utförs med hjälp av en montageplattform som 
kapslar in byggprocessen och tillåter montaget pågå oavsett väderlek. 
Montageplattformen integrerar väderskydd, travers, belysning, 
arbetsplattform och fallskydd. Den är monterad på fristående master 
och följer med huset uppåt alltefter som det reses. Lyft och 
materialhantering sker med en travers som löper längs 
montageplattformen och ersätter den traditionella byggkranen 
(lyftkapacitet 10 ton, spännvidd upp till 25 m). Material och 
byggnadselement lyfts på plats av traversen från en öppning i den ena 
gaveln.  
 
Montageplattformen har produktnamnet Extoler och levereras av 
företaget Extoler AB, se www.extoler.se.  

 

6.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Våtrum  Lindbäcks standardlösning med klinker i badrum. I mittlägenhet läggs 
klinker på tätskikt av plastmatta (”Rubbox”) på spackel. I 
hörnlägenheterna läggs klinker på kompositgolvet ”Totaltät”. Tätskikt 
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B6. 
Fuktsäkring 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

 
Kompositgolvet Totaltät 

väggar i badrum består av gummifilm ”Rubbox”. 
 
Kompositgolvet ”Totaltät” har utvecklats av Lindbäcks. 

Bedömning -   
Fuktkvot Fuktmätningar på betongplattan har utförts av Luleå Tekniska 

Universitet (LTU). Resultatet visar förväntade värden. 
 6.2 Mätningar 

 
Klimatdata -   
Bilder och anteckningar -   
Risk för fel -   

6.3 Okulär 
besiktning  

Bedömning -   
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B7. 
Deformationer 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Väderskydd Se Väderskydd enligt 6.1 Ritningar/ byggbeskrivning.   
Utförande -   

7.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Huset kommer att följa med årstidsvariationerna. Den korslimmade (KL) 
träskivan bör kunna hålla fuktrörelserna på en relativt låg nivå. 
 

 

Fuktkvot -   
Klimatdata -   

7.2 Mätningar 
 

Deformationer -   
Bilder och anteckningar -   
Risk för fel -   

7.3 Okulär besiktning  

Bedömning -   
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B8. Lufttäthet, 
värmeisolering 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

U-värden Vindsbjälklag Up = 0.13 W/m2ºC; Yttervägg Up = 0.16 W/m2ºC, 
Golvbjälklag Up = 0.15 W/m2ºC; Fönster med karm Up = 1.24 W/m2ºC.  
 
Beräknad U-medelvärde för byggnad Um,akt = ? W/m2ºC 

Energibalansberäkning, 
Skellefteå, TM Konsult 
AB, s 5. 
 

Utförande Se väggsnitten. 
 
Konstruktionerna är isolerade med 400 mm isolering i tak och 195+45 
mm isolering i väggarna. De korslimmade (KL) träskivorna beräknas 
vara täta i sig så tätheten beror primärt av tätningen i skarvar mellan 
väggelementen och mot övriga konstruktioner.  

 

8.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning Låga regelandelar genom limträpanelen klarar längre c/c-avstånd. 1200 
mm. Färre köldbryggor. 
 

 

Bilder och anteckningar -   
Risk för fel Vid montage av väggelementen finns en risk att man glömmer att 

ansluta plastfolien, dreva etcetera för att få täta elementskarvar.  
 

8.2 Okulär besiktning  

Bedömning -   
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B9. Energi Metod/data  Observationer / data Sep dok 

U-värden Se 8.1 Ritningar/ byggbeskrivning, U-värden. Energibalansberäkning, 
Skellefteå, TM Konsult 
AB, s 5. 

Energianvändning Byggnaders årliga energianvändning baserat på uppvärmd golvarea 
bestäms av (Boverkets Byggregler, BBR): 
 

Byggnadens energianvändning under ett normalår
Energianvändning = Uppvärmd golvarea       [kWh/m2,år] 

 
För Älvsbacka strand är den årliga energianvändningen för ett normalår 
beräknad till 116,3 kWh/m2, år. Kravet för byggnader uppförda i norra 
Sverige är 130 kWh/m2, år.  

Energibalansberäkning, 
Skellefteå, TM Konsult 
AB, s 3. 

Utförande Elförbrukningen mäts individuellt i varje lägenhet. Förbrukningen av 
värme, kall- och varmvatten mäts för hela huset. 

 

9.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Ventilationssystem 
 
 

För effektiv elanvändning bör som allmänt råd ventilationssystemets 
luftflöde inte överskrida följande värden på specifik fläkteffekt (SFP):  

- Från- och tilluft med värmeåtervinning:  2.0 kW/(m3/s)   (1a) 
- Från- och tilluft utan värmeåtervinning:  1.5   ” (1b) 
- Frånluft med värmeåtervinning:  1.0   ” (1c) 
- Frånluft:  0.6   ” (1d) 

För Älvsbacka strand gäller  
- Frånluft:  2.5 kW/(m3/s) (2) 
- FTX (Frånluft, Tilluft, värmeväxlare):  4.4 kW/(m3/s)  (3) 

 
Energianvändningen i form av el följer inte de allmänna råden (1). 
Frånluftfläktarnas installerade effekt i förhållande till luftflödet (2) tyder 
på en överdimensionering av fläktarna vilket borde ses över. Ett 
eventuellt byte till mindre och/eller färre fläktar torde vara möjligt. Även 
FTX-aggregatet kan vara i största laget i förhållande till luftflödet (3). 

Energibalansberäkning, 
Skellefteå, TM Konsult 
AB, s 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Energibalansberäkning, s 
11. 



38 

 

                                                                                                                    
Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B9. Energi Metod/data  Observationer / data Sep dok 

 
Ventilationssystemet är det enklast möjliga. Tilluft tas in i sovrum och 
vardagsrum via radiatordon i ytterväggen. Radiatordonet har ett 
grovfilter som kan bytas ut mot pollenfilter. Frånluften tas ut i kök och 
våtrum via tre centrala frånluftfläktar. Relaxavdelningen på 
vindsvåningen har ett lägenhetsaggregat med värmeväxlare för tilluft 
och frånluft. 
 
Kommentar: Ventilationssystemet är dimensionerat enligt ”gamla” 
energireglerna i BBR. Där finns inget krav på värmeväxling. I de 
efterföljande husen (2 och 3) kommer det sannolikt att installeras 
värmeväxling.  

Bedömning -   
Allmänt Kravet på årlig energianvändning baserat på uppvärmd golvarea under 

ett normalår för byggnader i norra Sverige är 130 kWh/m2,år. För 
Älvsbacka strand gäller 116,3 kWh/m2,år.  
 
Älvsbacka strand ingår inte (till skillnad från Limnologen i Växjö) i EU- 
projektet Concerto-SESAC, vars mål är att minska utsläppen av 
koldioxid bland annat genom att bygga energisnåla bostäder och där den 
totala energiförbrukningen för transmission, ventilation och varmvatten 
ska vara mindre än 95 kWh/m2,år.  

BBR 2008, kap 9.2 s 200; 
Se även BFS 1993:57 med 
ändringar tom 2006:12 

Bilder och anteckningar -   
Risk för fel -   

9.2 Okulär besiktning  

Bedömning -   
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
 
B10. 
Inomhusmiljö 

Metod/data  Observationer / data Sep dok 

Materialval Val av färger och material har gjorts med hänsyn till att emissioner.  
Ventilationssystem Dimensionerat enligt gällande energinormer i ”gamla” BBR. Se även 9.1 

Ritningar/ byggbeskrivning, Ventilationssystem.  
 

10.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 

Bedömning -   
Bilder och anteckningar -   
Risk för fel -   

10.2 Okulär besiktning  

Bedömning -   
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
 
B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

Montageritning Detaljritningar för samma byggnadsdel har placerats på (upp till 10) 
olika ritningar vilket gör det svåröverskådligt och innebär att flera 
ritningar behövs för att få en bild över alla detaljer, t ex hur ett 
väggelement ska monteras. Ett önskemål är att väggar ska kunna 
monteras utifrån två ritningar. 
 
Ritningarna är generellt inte anpassade för montaget. Detaljritningar 
visar inte alltid vad som behöver visas; måttangivelser har fel 
utgångspunkt och ibland saknas vissa mått. Kontrollmått behövs i större 
utsträckning på ritningarna så att montaget kan verifieras. 

 

Byggledning Det har varit mycket telefontid till Martinsons och ställtid på grund av 
”orationella” lösningar (många skruvtyper, otydlig ritningsinfo etc). Vid 
upprepningseffekt (fler byggen) bör sannolikt telefontiden minska. 

 

11.1 Ritningar/ 
byggbeskrivning 
 
 
 

Montage Se även 2.3 Okulär besiktning, risk för fel; 5.2 Okulär besiktning, Risk 
för fel; 11.1 
 
Frågor att beakta: 
Var ska justermånen för planelementen läggas in på ritningarna? 
 
Övrigt: 
Byggarbetare med erfarenhet från byggsystem och ”besvärliga” 
arbetsmoment är oerhört värdefulla när/om montaget blir komplicerat. 

 

Allmänt -   
Förband Det förekommer för många (8 st) olika skruvdimensioner. Det är bättre 

att reducera antalet till 2-3 varianter och istället låta centrumavståndet 
variera. 

Intervju 
 

11.2 Byggteknik  
 
 
 

Väggelement En förändring från tidigare byggprojekt är att Martinsons levererade Förbättringsmöjligheter för 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

väggelementen med gipsskivor på insidan. För att kunna skruva fast 
väggelementen mot styrlisten (som är fixerat till bjälklaget) har man 
lämnat en öppen slits längs ner. Denna slits är väl tilltagen. Om slitsen 
hade varit smalare, dvs gispskivan slutat längre ner, hade man sluppit 
lappa igen öppningen med gips och istället bara dolt den med en golvlist. 
Nu tog förslutningen mycket extra tid. Se även Undertakselement 
respektive Montagetid nedan. 
 
Det har inte varit flexibelt att förinstallera el i ”valfria” innerväggar. Allt 
eftersom lägenheterna har sålts har det inkommit önskemål om 
förändring av planlösningen. I vissa fall har man gått med på 
förändringar som inte var tänkta från början, t ex borttagning av 
innerväggar, vilket medfört problem eftersom ritningarna anger att 
innerväggar ska ha elanslutning. Det vore fördelaktigare att från början 
placera alla eldosor och brytare på de fasta väggarna. Man behöver även 
tänka igenom placeringen av eldosor och brytare vid valfria innerväggar. 
Här har eldosor placerats på var sin sida om ”flyttbara” innerväggar, när 
sedan en del av dessa togs bort hamnade eluttagen bredvid varandra 
vilket såg konstigt ut. 

Älvsbacka strand.  

Bjälklagselement Nedsänkningen i kassettbjälklaget för våtrumsvolymerna har varit för 
liten vilket medfört att golvnivån i våtrummen hamnade något för högt. 
Detta löstes på plats genom att lägenheternas golvnivå höjdes med en 
gipsskiva som lades under parketten.  
 
Det översta (7:e) våningsplanet som är inredd vind har indragna väggar. 
Det yttersta bjälklaget har därför tagits bort, istället har ett separat 
innerbjälklag byggts på plats. Det hade varit fördelaktigt att behålla de 
yttersta prefabricerade bjälklagselementen då de även hade fungerat som 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

arbetsställning för montaget av väggarna till vindsvåningen, och någon 
anpassning mot väderskyddets arbetsplattform hade inte behövts.  

Undertakselement 

 
Montagespalt i undertaket 

En förändring från tidigare byggprojekt är att Martinsons levererade 
undertakslementen med 2 lager gipsskivor och en montagespalt längs 
väggsidorna för att kunna ansluta installationerna. När sedan öppningen 
skulle förslutas blev det mycket tillkapning, många spillbitar gips och 
målarna fick spackla mycket. Istället för att underlätta medförde det 
extra tid och arbete. Från plan 4 gjordes en förändring på plats; man tog 
bort det yttersta gipslagret och stängde igen undertaket med hela 
gipsskivor efter att anslutningarna var gjorda. Det fungerade bättre och 
har medfört en stor tidsvinst, se Montagetid nedan. 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 

Yttertakselement -   
Våtrumsvolym Se kommentar om golvnivå i Bjälklagselement ovan  
Trapphus Att bygga trapphuset på plats har tagit lång tid, cirka en vecka per 

våning. Det skulle vara en stor fördel om man kunde utforma trapphus 
som en separat volym. 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 

Horisontalstabilisering Dragstagen för horisontalstabiliering förspänns med ett vridmoment på 
250 Nm. Det är svårt att verifiera i praktiken eftersom stagen vrider sig 
under uppspänningen och man inte vet hur stort det faktiska 
vridmomentet är. Hur löser man det? Dragstagen efterdras inte. 
 
För att komma åt att skarva dragstagen har man på plats behövt göra en 
urfasning kring stagen. Det bör kunna lösas på ett rationellare sätt. 

Intervju 
 
 
 
 
Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 

Fasad 
 

Utformning av husknutar och list i elementskarvar har varit en olöst 
fråga från första stund. Arkitekten har vägrat använda traditionella 
knutbrädor samtidigt som deras lösningsförslag har varit omöjliga att 
tillämpa. Slutligen valdes en plåtprofil, men kritiken mot denna är att 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
Byggnad: Älvsbacka strand, Skellefteå Datum: 2008-11-10 Sign: PAD 
 
 
B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

 
Utformning av husknut, 

före montage av knutprofil 
 

 
Husknut medspikad  

plåtprofil 

sidorna är för korta, se foto till vänster. 

Balkonger 
 

Längs balkongdäckets kantsidor finns en skyddsplåt/plåtsockel, och 
direkt utanpå denna är infästningen för balkongräcket fastskruvad. 
Tyvärr förhindrar räckesinfästningen skyddsplåtens temperaturrörelser 
varför den har slagit sig och blivit vågig. Skyddsplåten har främst en 
arkitektonisk funktion men har blivit till en fråga som tagit upp mycket 
tid under byggmötena. Se 4.1 Ritningar/ byggbeskrivning s 21. 
 
Anslutningen av balkongbjälklagens konsoler till ytterväggen har visat 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 
 
 
 
 
Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 
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Checklista för tekniska data om byggprojekt inom Fortbildningsprogrammet SP Trätek 
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B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

 
Vågig Plåtsockel 

 

 
Köldbrygga balkong 

sig ge en köldbrygga. En termografering av företaget Munters visade att 
det fanns ett värmeläckage i knutpunkten där konsolen ansluter mot 
ytterväggen. Konsolbalken går rakt in mot en annan balk och det finns 
ingen isolering som reducerar värmeflödet. Knutpunkten ska tätas med 
skum. 

Montagetid Kompletterande arbeten hade kalkylerats med 40 h per våningsplan. Den 
verkliga tiden ligger mellan 200-300 h. Förslutning av montagespalten i 
vägg- och undertakselementen med gipsskivor har tagit upp en stor del 
av denna tid. Till viss del beror det på att arbetsledningen är ovan att 
arbeta med denna typ av prefabsystem, och allt eftersom arbetena fortgår 
sparas tid in men man ligger fortfarande högt över det som projekterats, 
kanske 140 h.  

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 

Väderskydd Takarbetena var svåra att utföra då montageplattformen inte är anpassad 
för takets utformning. Det var också något om takutsprång och takrännor 

Förbättringsmöjligheter för 
Älvsbacka strand. 
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B11. Erfarenhets-
återföring  

Synpunkter på Observationer / data Sep dok 

… 
 
Det vore bra om traverskroken kunde sänkas med en större hastighet när 
den går ner till markplanet för att lyfta nästa last.  

11.3 Efterföljande 
etapper 

Allmänt För Hus 2 som skall bygga under 2009 görs några förändringar: 
- Varje bostad förses med ett separat lägenhetsaggregat med 

värmeväxlare för att effektivisera energianvändningen. 
- Trappan i trapphusen görs bredare. 
- De franska balkongerna görs mindre. 
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