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FÖRORD 
 
Detta examensarbete motsvarar 30 högskolepoäng och har skrivits på institutionen för 
byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Rapporten görs som ett sista moment på vår utbildning. Vi ska genom detta arbete 
tillämpa de kunskaper vi fått under utbildningens gång och utveckla dessa. 
 
Vi vill tacka docent Folke Björk vid byggvetenskap för stöd och vägledning under 
arbetes gång. Vi vill även tacka SBC och konsulter som deltagit i Eolshällsprojektet som 
tillhandahållit information och dokumentation från projektet. Vidare vill vi tacka övriga 
informanter som ställt upp med deras kunskap.  
 
Erika Hedenstedt 
Tina Kemppainen 
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SAMMANFATTNING   

När Eolshällsprojektet för första gången stod klart kunde många fuktskador 
uppmärksammas. Detta medförde att de tre terrasshusen gjordes stomrena och sedan 
byggdes upp på nytt. Projektet var tänkt att ursprungligen kosta totalt 126 Mkr, 
slutkostnaden blev dock mer än det dubbla, 271 Mkr. Var kan det ha gått fel? Var det 
mindre bra konstruktionslösningar, en alltför avancerad teknik eller brister i 
projektledningen? 
 
Med utgångspunkt i Eolshällsprojektet diskuteras här hur fuktrelaterade problem på bör 
hanteras och vilken roll samordningen spelar i ett projekt. Med stöd av intervjuer och 
dokumentation från Eolshällsprojektet har vi analyserat utvalda konstruktionsdetaljer ur 
fuktsynpunkt. Vi har tittat på hur man traditionellt löser dessa på bästa möjliga sätt och 
därefter kommit med egna förslag. 
 
I de fall då välbeprövade metoder används kan vi konstatera att det förmodligen inte är 
själva konstruktionslösningarna i sig det är fel på. Mindre bra utförande eller olämplig 
materialhantering på byggarbetsplatsen orsakar sannolikt fler fuktrelaterade problem. 
Detta beror oftast på arbetsledarnas och byggarbetarnas kompetens och kommunikation 
på byggarbetsplatsen, men även kommunikationen mellan byggarbetsplatsen och 
projektörer. Det är därför viktigt att ritningarna är detaljerade, tydliga och begripliga för 
samtliga som ska använda sig av dem. När det gäller hänsyn till fuktaspekter i 
projekteringen bör de ta större plats då just fuktskador kan bli väldigt omfattande och 
dyra att åtgärda.  

Man bör vid byggande tänka långsiktigt, hus som ska hålla 100 år kräver goda 
konstruktionslösningar och ett gott utförande. Förutom kvalitet så är två andra viktiga 
parametrar pengar och tid. För att få dessa tre att gå ihop krävs en mycket god planering, 
vilket man uppnår genom god kommunikation. 
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ABSTRACT 
 
When the Eolshällproject was completed for the first time, a great deal of moisture 
damage was discovered. Therefore the structure completion was removed and 
reinstalled. The project was originally planned to cost a total of 126 million SEK, but the 
final costs landed on 271 million SEK. What caused this failure? Were the designs poor,  
was the technology used too advanced, or was the project not managed properly? 
 
Based on the Eolshällproject, theses will be presented about what may have caused the 
moisture damage. On the basis of interviews and documentation from the project, 
selected structural components have been analyzed. We have studied how these 
components are designed traditionally and presented our own suggestions. 
 
When it comes to traditional building techniques the design itself is not likely to be the 
source of great damage. In these cases it is more likely that the problems are caused by 
inappropriate handling of material components and lack of competence. 
These factors are usually caused by poor communication at the building site and the 
communication between the site and the client. It is therefore important that the 
drawings are detailed and understandable for all parties. 
 
When building, one should take deep consideration to the moisture aspect in the design 
due to the fact that these kind of damages can be difficult to repair or adjust. A 
constructor need to think in a long-term perspective. Buildings that will remain for 100 
years require good design and good execution. Besides quality, time and money are two 
important aspects when constructing a building. Good planning is vital to bring these 
three aspects together, which is achieved through good communication. 
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2. INLEDNING 
 
SBCs bostadsprojekt Eolshäll var tänkt att bli ett exklusivt boende med utsikt över 
Mälaren i södra Stockholm. De boende hade knappt flyttat in förrän de var tvungna att 
flytta ut. Efter att man upptäckt fuktskador i innergolven, uppdagades fler och fler 
fuktskador vilket ledde till beslutet att göra husen stomrena. Bygget var från början tänkt 
att kosta totalt 126 Mkr. Nu har de totala kostnaderna uppgått till 271 Mkr, vilket är mer 
än dubbla ursprungskostnaden. 
 
En del nya tekniska lösningar tillämpades på detta bygge, vilket kan ha kommit att 
påverka resultatet. I projektet användes Reverse Construction metoden vilken innebär att 
man bygger husen uppifrån och ner. I detta arbete har vi utvärderat utvalda 
konstruktionsdetaljer ur fuktsynpunkt samt tittat på hur samordningen fungerat under 
Eolshällsprojektets ursprungliga projekterings- och byggskede, i fortsättningen benämnt 
E1.    
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Vårt ursprungliga mål med arbetet var att lära oss av de tekniska problem som funnits i 
Eolshällsprojektet. Detta skulle göras genom att studera detaljritningar av utvalda delar i 
konstruktionen, titta på hur arbetet blivit utfört på plats och utvärdera var det kan gått fel. 
Slutligen skulle vi kommit med egna förslag på åtgärder eller andra 
konstruktionslösningar för detta bygge.  En bit in i informationsinsamlingsskedet insåg 
vi dock att detaljritningar inte fanns tillgängliga, vi har därför valt att ändra utformandet 
av vårt arbete och endast utvärdera utförandet av utvalda konstruktionslösningar. 
Generella analyser har genomförts för dessa där för- och nackdelar presenteras. Även 
samordningen av projekt har studerats. Arbetet handlar i huvudsak inte om 
Eolshällsprojektet utan projektet används som exempel från verkligheten. 
 
Var kan det ha gått fel? Var det mindre bra konstruktionslösningar, en alltför avancerad 
teknik eller brister i projektledningen? Hade underentreprenörerna erforderlig kompetens 
och är vissa byggtekniska lösningar kanske bättre lämpade vid vissa entreprenadformer? 
Dessa frågor kommer att diskuteras och paralleller kommer dras till Eolshällsprojektet. 
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4. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Genom intervjuer och dokumentation i form av bygghandlingar, mötesprotokoll, 
besiktningsprotokoll och bilder har information insamlats för analys av utvalda delar i 
projektet. Med utgångspunkt från intervjuerna var tanken att vi skulle information om 
hur organisationen i Eolshällsprojektet varit uppbyggd, samt hur de 
konstruktionslösningar som vi analyserat har utförts då detaljritningar i stort saknats. 
 
Eftersom Eolshällsprojektet drabbats av omfattande fuktrelaterade problem har arbetet 
avgränsats till att enbart omfatta några av dessa, nämligen: 
 
Anslutning terrass-yttervägg 
Anslutning loftgång-yttervägg 
Enstegstätade utfackningsväggar 
Fönsteranslutningar  
Hålbjälklag 
Innergolv 
 
Vi har tittat på hur man traditionellt löser dessa konstruktionsdetaljer på bästa sätt och 
sedan kommit med egna förslag på hur man skulle kunna bygga. Vi har även tagit upp 
exempel från E1 i anslutning till den del i rapporten som behandlar frågor om 
samordning och planering.  
 
Då Eolshällsprojektet inneburit konflikter mellan vissa av de inblandade har vi valt att 
benämna de intervjuade som informanter. Vissa har varit delaktiga i projektet medan 
andra enbart är kunniga inom sitt verksamhetsområde. Tillsammans har de kompetens 
inom konstruktion, arkitektur, fuktprojektering, och projektledning. Vi hade gärna 
intervjuat fler av de som deltagit under projektet, dock har dessa av olika anledningar 
inte haft möjlighet att delta i detta arbete. Detta har gjort att viss information som 
erhållits från informanterna är subjektiv och ej kan styrkas vilket bör has i åtanke. 
 
Arbetet inleddes med en intervju med de nuvarande projektledarna Håkan Siggelin och 
Mats Österblom vilka båda kom in i projektet i slutskedet av E1. En rundvandring i 
husen har också genomförs med Mats Österblom och Johan Berg på Grontmij. Det var 
Grontmij som hade hand om nybyggnationen av Eolshäll, E2. Därefter har 
informanterna intervjuats under arbetets gång och en litteraturstudie genomförts. 
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5. BAKGRUND   
 
SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB är en av Sveriges största 
bostadsrättsorganisationer med sina 6000 bostadsrättsföreningar. De erbjuder idag 
tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. I dagsläget har 
företaget sju kontor runt om i landet med sammanlagt omkring 250 anställda [1] [2]. År 
1921 bildades SBC ekonomiska förening, SBC Ek genom att ett antal 
bostadsrättsföreningar i Stockholm gick samman. År 1982 började företaget med även 
byggproduktion och det var i och med det som också bosparandet till nya lägenheter 
startade. Bosparandet och bostadsrättsorganisationen bedrivs idag av SBC Ek vilken är 
en rikstäckande organisation [2]. Bygg- och produktionsverksamheten bedrevs fram tills 
Eolshällsprojektet av det dåvarande dotterbolaget SBC Mark AB. Bygg och 
produktionsverksamheten ligger dock i nuläget under SBC bo som JM är huvudägare 
till, SBC äger 30% av detta bolag [3]. 
 
År 2005 inledde SBC det tänkta prestigebygget i Eolshäll, Stockholm. Bygget bestod av 
tre terrasshus med totalt 48 bostadsrätter där samtliga skulle ha sjöutsikt med terrasser, 
balkonger eller uteplats [4] [Bilaga B]. Husen skulle byggas på den fastighet där det 
nedlagda reningsverket Eolshällsverket ligger. Man ville i detta projekt nyttja de 
möjligheter fastigheten medförde genom att göra om det befintliga bergrummet till 
garage för det boende [Bilaga B]. 
 

 
Karta över södra Stockholm. Pilen visar var Eolshäll är beläget [55]. 

 
Ursprungligen var det konsulten Gustav Sundell som kom med idén om 
Eolshällsprojektet, en idé han haft redan under sin tid på PEAB. Sundell var en 
inspiratör som drev projektet framåt, han hade från början tänkt sig studentlägenheter på 
tomten men sålde sedan in tankarna om ett prestigebygge till SBC som nappade på idén 
[6]. Då projektet inleddes rådde en högkonjunktur på byggmarknaden vilket ledde till att 
SBC för första gången blev tvungna att driva ett projekt med en form av delad 
entreprenad. En delad entreprenad innebär att man som byggherre direkt har avtal med 
flera olika entreprenörer för att genomföra projektet. Detta kräver en god styrning av 
projektet och ställer överlag betydligt högre krav på beställaren. I Eolshällsprojektet kom 
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det att bli totalt 135 olika underentreprenörer vilket gjorde det mer svårhanterligt för 
SBC som saknade resurser och erfarenhet för detta [7][3]. Det var under denna tid också 
svårt att få tag på entreprenörer som ville ta sig an det svårbebyggda projektet med 
terrasshusen. Flera av entreprenörerna som valdes till projektet var därför heller inte av 
den typen som SBC tidigare arbetat med gällande storlek, ekonomiska resurser och 
kvalitetsstämpel [8]. En av de entreprenörer som anlitades var Reverse Construction, det 
var deras patenterade byggmetod som användes vid uppförandet av byggnaderna. 
 
 

 
Fotomontage över de tre terrasshusen i Eolshäll [56]. 

 
Flera av de inblandade anade oråd under projektets gång, problemen gjorde sig till känna 
redan på den första besiktningen. Man kunde då uppmärksamma sviktande golv och när 
de sedan bröts upp kunde man se att ångspärren placerats fel i samtliga golv och därmed 
orsakat fuktskador. När husen sedan undersöktes närmare upptäcktes också mögel i 
utfackningsväggarna vilket misstänktes bero på byggfukt som ej fått torka ut. Även 
husens loftgångar visade sig vara felutförda vilket medfört att fukt runnit ner mellan golv 
och vägg och där orsakat fuktskador. Dessa motgångar kom att resultera i att de 48 
familjerna bara några månader efter att de flyttat in till sina nya hem fick flytta ut igen då 
husen beslutades göras stomrena, och byggas upp på nytt [8]. 
 
På grund av alla problem kom Eolshällsprojektet att kosta SBC totalt 271 Mkr. Detta är 
mer än det dubbla från det ursprungliga 126 Mkr. Projektet är nu helt färdigställt, det är 
endast några mindre besiktningsanmärkningar som kvarstår att åtgärda. Inflyttningen till 
terrasslägenheterna kunde till slut påbörjas under februari 2010, två år senare än det från 
början var planerat [3] [Bilaga B]. 



13 
 

6. BESKRIVNING AV HUSEN I EOLSHÄLLSPROJEKTET 
 
De tre husen är byggda där tidigare reningsverket Eolhällsverket låg. Eolhällsverket 
bestod av bland annat av ett bergrum och två rötkammare. Rötkammrarna har fyllts med 
betongkrossmaterial, bergrummet har däremot behållits för att användas som garage och 
är anslutet till husen genom ett befintligt hisschakt [Bilaga C]. 
 

 

 

Sektionsritning över det mittersta av de tre husen [57]. 
 
 
Byggnaderna hänger samman med två innergårdar mellan huskropparna samt en 
gårdsyta på södra sidan av husen. Husens tak följer sluttningens form och består främst 
av terrasser. De tre terrasshusen är mellan 4-6 våningar höga och inrymmer sammanlagt 
48 lägenheter [Bilaga C]. 
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Planritning över fastigheten [58]. 
 
 
Husen bärs upp av bärande innerväggarna av prefabricerade betongelement samt 
fasadpelare i stål, som bjälklag har man använt håldäck [Bilaga D]. Ytterväggarna på tre 
av husens sidor är utfackningsväggar utförda med enstegstätning och ett ytskikt av puts. 
På husens östsida där loftgångarna finns, är ytterväggarna av sandwichelement [Bilaga 
C]. 
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7. REVERSE CONSTRUCTION METODEN 
 
RC-metoden är ett speciellt sätt att bygga på vilken tillämpandes i E1. Denna metod är 
utvecklad och patentsatt av Bertil Engström som också är ägare till RC. Metoden är ett 
byggsätt som ska minimera risken för fuktskador vilket man gör i fem steg. Reverse 
Construction metoden innebär att bygget snabbt blir klart, fuktsäkert och att tunga 
arbetsmoment försvinner [Bilaga E]. 
 
I metodens första steg bygger man upp den bärande stommen. För varje våning som 
byggs på lyfts badrumsenheter in innan nästkommande bjälklag byggs på. Installationer 
kan sedan börja byggas in på en våning under det senaste pålagda bjälklaget. När det 
sista bjälklaget är på plats lyfts taket på. Taket har byggts färdigt redan på marken med 
hängrännor och annan utrustning. I och med detta moment blir stommen skyddad från 
regn. Tunga och svåra arbetsmoment på taket besparas också då dessa redan utförts på 
marken. Därefter lyfts ytterväggselementen på plats av en speciell typ av gaffellyft med 
hög precision. Dessa väggelement monteras från den översta våningen och nedåt, vilket 
ger skydd för regn i hela byggnaden. Skarvarna i fasaden mellan ytterväggselementen 
kan byggas igen då alla element är på plats. Uttorkningen av stommen kan nu påbörjas 
uppifrån och ner, man börjar med att torka ut den översta våningen och fortsätter därefter 
nedåt. I samma ordning som uttorkningen sker, kan man sedan börja montera 
innerväggar och övrig stomkomplettering [Bilaga E]. 
 
 

7.1 Slutsats om Reverse Construction metoden 
RC-metoden lämpar sig nog bäst för hus med vanliga tak. Vi anser att denna metod 
kanske inte är den mest optimala för just för Eolshällsprojektet då en stor del av taken 
består av terrasser. Själva metoden i sig är bra, då man snabbt kan få ett tätt klimatskal 
som skydd mot väder och vind. Dock förutsätter detta tillvägagångssätt att man har god 
planering och logistik på bygget, vilket inte uppfyllts i Eolshällsprojektet. 
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8. ANALYS AV KONSTRUKTIONSDELAR 
 
E1 kantades som tidigare nämnts av flertalet svårigheter. I följande stycken kommer de 
konstruktionsdelar som kommit att orsakat stora problem att utredas. Inledningsvis 
kommer en grundläggande analys av konstruktionsdelen i fråga att göras följt av en 
beskrivning av de problem som uppmärksammats i samband med denna del i 
Eolshällsprojektet. Därefter föreslås en tänkbar konstruktionslösning som vi förespråkar 
till framtida byggen för att minimera skaderisken. Avslutningsvis dras slutsatser utifrån 
problemen i E1 och vår analys. De områden som kommer att behandlas är: 
 

• Utfackningsväggar 
• Anslutning terrass-yttervägg 
• Anslutning loftgång-yttervägg 
• Fönsteranslutningar 
• Mellanbjälklag  
• Innergolv 

 
 

 
Bild med de valda konstruktionsdetaljerna markerade [67]. 
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8.1 Boverkets byggregler 
 
Boverkets byggregler, BBR uttrycker samhällskrav på byggnader. Här anges några av de 
krav som relaterar till problemen i E1. Det är bland annat dessa aspekter vi tagit hänsyn 
till då vi tagit fram våra förslag på tänkbara konstruktionslösningar.  
 

8.1.1 Brandskydd 
 
5:51122 Allmänt 
Material i byggnadsdelar och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i 
byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller 
snabb brandspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme eller 
brandgas. De får inte smälta och droppa utanför brandhärdens omedelbara närhet. 
Kravnivån på material beror på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas 
utvecklas i byggnaden. Vägledande för val av material är vilken byggnadsklass 
byggnaden tillhör. Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras 
vid ringa brandpåverkan och inte falla ned eller på annat sätt förändras så att risken för 
personskador ökar. 
 
5:631 Yttervägg i byggnad i klass Br1 
Ytterväggar ska utformas så att 
– väggkonstruktionen uppfyller sin brandavskiljande funktion gentemot andra 
brandceller, 
– brandspridning i väggen och längs fasadytan begränsas med hänsyn till byggnadens 
ändamål samt möjligheterna till brandsläckning. 
 
5:633 Yttervägg och taktäckning vid lägre beläget tak 
Ytterväggar och taktäckning vid lägre belägna tak ska utformas så att brand inte snabbt 
sprids från vindsutrymme till annan brandcell ovanför taket (i samma eller närbelägna 
byggnader). 
 
 

8.1.2 Fukt 
 
6:51 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. (BFS 2006:12). 
 
Allmänt råd 
Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 
fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar 
fuktsäkerheten. Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden 
skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under 
byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. 
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Uppgifter om hur fuktsäkerheten kan kontrolleras under byggtiden finns bl.a. i 
Byggutbildarnas skrift Bygg- och kontrollteknik för småhus. Utförandet av 
byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten 
bör dokumenteras. (BFS 2006:12). 
 
6:53 Fuktsäkerhet 
Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan 
skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna 
fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda 
användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. 
(BFS 2006:12). 
 
Allmänt råd 
Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som 
ingår i byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på 
ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång tid att 
skador kan uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller 
konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller 
uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet. 
För väggar med regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte kravet på 
högsta tillåtna fukttillstånd för påväxt av mögel och bakterier för själva regnskyddet. 
 
6:5324 Väggar, fönster och dörrar 
Allmänt råd 
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och dylikt samt skalmurar bör anordnas så att 
utifrån kommande fukt inte kan nå fuktkänsliga byggnadsdelar. Detsamma gäller för 
fönster, dörrar, infästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går 
igenom eller ansluter mot väggen. Väggar av material med byggfukt, och mot vilka 
väggfasta fuktkänsliga inredningar m.m. monteras, bör ges möjlighet att torka ut eller så 
bör de fuktkänsliga delarna av inredningen skyddas. 
Avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader bör vara minst 20 cm så 
att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsar ned denna. Regler om tillgänglighet 
till byggnad finns i avsnitt 3. (BFS 2006:12). 
 
 
  



19 
 

8.2 Utfackningsväggar 
 
Utfackningsväggar kan utföras som antingen lätta eller tunga konstruktioner. I detta 
avsnitt analyseras en lätt regelvägg samt en tung sandwichvägg. Även puts som 
fasadbeklädnad har utretts. 
 
Ytterväggar ska utformas på ett sätt så att skadlig effekt av fuktpåverkan undviks. 
Slagregn som når byggnaden ska avvisas eller dräneras ut, det regn som ändå absorberas 
av fasadbeklädnaden får inte orsaka skador inne i väggen. Det är också av stor vikt att 
eventuell byggfukt har möjlighet att torka ut. Även invändig ytkondens ska undvikas, 
risken för att detta förekommer är dock liten med dagens isoleringstjocklekar. 
Ytterväggshörn, fönstersmygar, balkonggenomföringar och dylikt är kritiska delar där 
köldbryggor lätt förekommer, man bör därav vara observant på dessa delar. Skadlig 
kondens till följd av fuktdiffusion och fuktkonvektion bör även det undvikas. Det senare 
undviks genom en lufttät ytterväggskonstruktion vilket uppnås genom en korrekt utförd 
ångspärr [12]. 
 
 

8.2.1 Lätta utfackningsväggar 
Reglarna i en lätt utfackningsvägg kan bestå av antingen trä eller stål. Stålreglarna har 
fördelen att de är okänsliga mot fukt [14]. En regelvägg kan byggas upp med antingen 
enbart stående reglar eller med ett korsat regelverk. Ett korsat regelverk minimerar 
väggens köldbryggor, arbetsbelastningen ökar dock vilket resulterar i större tidsåtgång 
och därmed högre kostnader [15]. 
 
Regelväggar kan delvis färdigtillverkas på fabriker men också byggas på plats. Vid 
tillverkning på byggarbetsplatsen krävs en tillfällig monterings- och förvaringshall och 
mer arbetskraft än vid fabrikstillverkning. Fördelarna med platsbyggda 
utfackningsväggar är dock att eventuella ändringar kan göras snabbare och lättare. Vid 
fabrikstillverkning tillverkas å andra sidan väggarna inne på en fabrik, förutsättningarna 
för väggen blir då mer gynnsamma eftersom de inte blir påverkade av väder och vind 
[14]. 
 
Monteringen av regelväggar går till på samma sätt oavsett om de är platsbyggda eller 
förtillverkade på fabrik. Väggarna passas in i stommen med eller utan kran beroende på 
dess storlek och fästs sedan samman med en genomgående förankring eller vinkeljärn. 
Varje element kräver en drevning i skarven för att en tät yttervägg ska kunna uppnås. Vid 
användning av lätta utfackingsväggar kommer väggelementen relativt snabbt på plats 
men efterarbetet för att få ett tätt hus är dock relativt krävande [14]. 
 
Nackdelarna med regelväggar är att det krävs många moment innan ett tätt klimatskal 
uppnås [15]. För att skydda de känsliga materialen i en lätt utfackningsvägg mot fukt 
monteras ofta den invändiga isoleringen, plastfolien och innegipsskivan först när man 
uppnått en tät byggnad. De prefabricerade regelväggarna kan dock förtillverkas med 
både isolering och plastfolie, i dessa fall är det viktigt att man är noggrann vid 
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monteringen så att materialen inte skadas eller blir nersmutsade. En nersmutsad 
mineralull kan leda till mögel, det är därför viktigt att fukt inte tar sig in i väggen efter 
att plastfolien monterats. Vid användning av prefabricerade regelväggar bör man ha en 
ordentligt genomtänkt och utförd strategi [14]. Ytterligare en nackdel med regelväggar är 
att köldbryggor uppstår mellan hammarband och syll, orsaken till detta är att 
isoleringsmängden utanför bjälklagskanten på regelväggar ofta blir väldigt liten [15]. 
 
Fördelarna med regelväggar är främst dess lätta vikt. En hög värmeisoleringsgrad 
uppnås dessutom lätt utan att väggarna varken blir för djupa eller tunga. Denna väggtyp 
skapar även sysselsättning på byggarbetsplatsen om de platsbyggs, vilket kan vara 
eftertraktat vid till exempel lågkonjunktur [14]. 
 
 
8.2.2 Tunga utfackningsväggar 
En sandwichvägg är en vanlig typ av tung utfackningsvägg. Den består av ett 
värmeisolerande mittskikt av antingen cellplast eller mineralull. De omslutande skikten 
består av antingen betong eller lättbetong beroende på vilka krav det finns för hållfasthet 
och värmeisolering. Sandwichelementen tillverkas helt färdiga på fabrik och levereras 
sedan till byggarbetsplatsen i en bestämd monteringsordning. En kran lyfter dem sedan 
på plats varefter de sammanfogas. Vid byggande av prefabricerade element i form av 
sandwichväggar uppnås ett tätt hus snabbt vilket medför att de också kan börja värmas 
upp snabbare och därmed påskynda uttorkningen [14]. Nackdelar med sandwichelement 
är ett de är relativt tunga och därför kräver en lyftkran för att sättas på plats. Det 
uppkommer dessutom synliga skarvar mellan de olika elementen på byggnadens utsida, 
dessa kan dock gömmas genom att fasaden putsas. Ytterligare en nackdel är att det 
isolerande mittskiktet riskerar att bli blött om inte taket snabbt kommer på plats. 
Eventuell fukt kan dock torkas ut då ingen ångtät plastfolie finns i denna typ av vägg 
[15]. 
 
Fördelarna med en sandwichkonstruktion är att köldbryggorna är små och bra 
värmebevarande egenskaper då isoleringen bryter av den kalla och varma sidan av 
väggen. Eftersom väggarna byggs helt färdiga på fabrik blir arbetsmomenten på bygget 
också få och väggen utsätts inte heller för väder och vind under tillverkningstiden [15]. 
 
 
8.2.3 Puts som ytskikt 
Puts är ett ytskikt som absorberar allt slagregn och någon rinnande vattenfilm bildas 
därför sällan, som det ofta göra på andra ytskikt. När kapillärsugningen nått in i 
underlaget kan vattnet därför också sugas vidare in i konstruktionen. Puts används i 
huvudsak på fasta underlag som tegel, lättbetong, lättklinker och betong. För putsade 
fasader är fuktdiffusionen inifrån i regel försumbar i förhållande till regnfukten utifrån 
[16]. Slagregn är idag det som orsakat störst problem på putsade ytterväggar. Det bästa 
och säkraste skyddet mot slagregn är en tvåstegstätad vägg. Genom att använda en 
tvåstegstätning får också regnvatten som trängt in i fasaden en chans att dräneras ut [17]. 
 
Om materialet bakom putsskiktet är mer finporöst än själva putsen själv, vilket är fallet 
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för till exempel lättbetong kan underlaget suga upp vatten från putsen även då det slutat 
regna. För att väggen då ska kunna torka ut är det viktigt att vattnet kan diffundera ut 
genom putsen. Är det bakomliggande materialet däremot mera grovporöst än putsen 
själv kan dock vattnet sugas in kapillärt i underlaget medan regnet fortlöper, därefter 
sugs det sedan återigen kapillärt tillbaka till putsen vilket snabbar på uttorkningen. En 
långsam kapillärsugning är att föredra medan fuktdiffusionen önskas gå snabbt, detta går 
dock i regel inte att kombinera [16]. 
 
Tjockputs ger oftast ett bra skydd mot slagregn och det är bara då väggarna är speciellt 
utsatta för slagregn så som på västkusten som egentliga fuktproblem kan uppstå. 
Tjockputs av kalkcementbruk kan därför ses som en tillförlitlig fasadbeklädnad, den bör 
dock nätas över fogar i underlaget och på ställen där man kan förvänta sig sprickor. 
Kalkbruk ger en mer grovporös puts och medger en snabbare kapillärsugning men har å 
andra sidan också en större ånggenomsläpplighet. Kalkbruk har även en sämre 
frostbeständighet och sämre vidhäftningsförmåga än KC-bruk. KC-bruk är därför att 
föredra framför kalkbruk när det handlar om tjockputs. Tunnputs på underlag som tegel 
och lättbetong har däremot visat sig fungera sämre. Vatten som trängt in genom sprickor 
eller putsen i sig har haft svårt att avdunsta. På grund av den sämre vidhäftningen, 
saltutfällning och frostsprängningar har också avflagningar av tunnputs kunnat uppstå 
[16]. 
 
Putsning av fasader bör alltid utföras under kontrollerade temperaturförhållanden, både 
material och underlag bör vara uppvärmda till minst 5°C. Ytan bör skyddas mot 
nederbörd och direkt solstrålning, extra varma sommardagar bör putsning undvikas helt. 
Innan putsningen påbörjas bör skador och ojämnheter hos underlaget fixas och smuts 
avlägsnas. Om ytan som skall putsas är starkt sugande bör den fuktas upp innan själva 
putsningen påbörjas för att minska underlagets uppsugning. En ojämn uppsugning i 
underlaget kan komma att orsaka skador i putsen. Själva putsningen kan ske både 
manuellt eller med spruta. Sprutning medför en bättre kvalitet då vidhäftningen ofta blir 
bättre. En nyputsad yta skadas lätt och bör därför täckas över och alltid skyddas mot 
direkt solljus som påskyndar torkningen och därmed kan orsaka sprickor i det färdiga 
ytskiktet. En färdigputsad yta bör hållas fuktig i tre-fyra dygn genom eftervattning för att 
förhindra sprickbildning och får inte frysa till under de första dygnen av härdning 
[18][19].  
 
På senare tid har problem med fukt uppmärksammats i enstegstätade, putsade 
träregelväggar. Skadorna har uppstått i väggar som haft styrencellplast eller 
styvmineralull som putsbärare, vilka i sin tur har suttit direkt mot ett vindskydd 
bestående av spånskiva, plywood eller kartongklädd gipsskiva. Det är också just skivan 
som angripits av mögel. Fukt som tar sig in i en sådan konstruktion tar lång tid att torka 
ut och medför därför ofta fuktskador. Många uppmärksammade skador har uppkommit 
redan under byggtiden då det regnat på konstruktionen. Skador har även orsakats av 
vatten som trängt in vid dåligt utförda anslutningar och infästningar. De vanligaste 
förekommande monteringsbristerna är sidoanslutningar till balkonger, fönster och 
altaner [20]. 
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Homogena väggar av lättbetong, tegel och sandwichväggar tätas vanligen genom 
enstegstätning, regn- och lufttätning finnas då i samma skikt placerade i väggens yttre 
del. Vid ett eventuellt vattenläckage här kan en lokal uppfuktning ske, men då väggarna 
är uppbyggda av relativt fukttåliga material blir fuktskadorna begränsade. I en 
utfackningsvägg uppbyggd av reglar med mellanliggande isolering skiljer man däremot 
vanligen på regn- och lufttätningen, man använder en så kallad tvåstegstätning. Genom 
att man då har ett regnskydd utanför väggen i form av putsskiktet kommer inte vattnet i 
direkt kontakt med lufttätningen och fukt som tagit sig in har en möjlighet att torka ut. I 
en putsad, odränerad träregelvägg där man använder sig av enstegstätning måste 
tätningen därför vara perfekt då väggen saknar uttorkningsmöjligheter. Fukten som blir 
kvar inne i konstruktionen kan orsaka en uppfuktning av de organiska materialen inne i 
väggen vilket i sin tur kan leda till mögelpåväxt [20]. 
 
Att byta ut fuktkänsliga material till mera tåliga minskar den omedelbara risken för 
fuktskador i konstruktionen. Den enstegstätade konstruktionen är dock fortfarande mer 
fuktkänslig än den tvåstegstätade. Det är av avgörande betydelse för fuktsäkerheten i en 
enstegstätad vägg att detaljlösningar vid infästningar och anslutningar projekteras 
fuktsäkra och också utförs med hög kvalitetssäkring. En tvåstegstätning minskar risken 
för fuktskador i konstruktionen, även här är det dock viktigt att utforma anslutnings- och 
infästningsdetaljer på ett korrekt sätt för att få en säker konstruktion [20]. 
 
 

8.2.4 Erfarenheter från Eolshäll 
I E1 använde man sig av både sandwichelement och träregelväggar. De väggarna med 
anslutande loftgångar var uppbyggda av sandwichelement och resterande med lätta 
utfackningsväggar. Träregelväggarna var enstegstätade med tjockputs av kalbruk vilken 
var nätad direkt på cellplast. Anledningen till att man här valde att använda sig av 
enstegstätning var främst att det är en beprövad och vanligen använd metod som 
fungerar så länge arbetet blir väl utfört. I E1 var det oklart vad byggherren SBC ville ha 
då de själva inte hade någon form av standard som de brukade använda sig av och 
dessutom saknade erfarenhet kring sådana val själva. Konstruktören valde därmed att 
rita en enstegstätad vägg med tjockputs på cellplast [6]. En annan orsak till att just 
enstegstätningen valdes var på grund av ekonomiska skäl. Arkitekterna påpekade dock 
att en tvåstegstätning är ett bättre alternativ men fick ingen respons på detta [21]. 
 
När utfackningsväggarna slutligen öppnades upp i samband med att alla fel uppdagats i 
E1 märkte man att pappen på utegipsplattorna börjat mögla och att många träreglar var 
fuktskadade. I E1 var också plastfolien skarvad på sätt som inte gett fullgod täthet. Till 
exempel var folien på vissa ställen skarvad över träreglar utan överlapp så att det just 
över träregeln kunde passera luft och fukt [22]. 
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Bilden visar en uppriven utfackningsvägg i E1 där utegipsskivorna angripits av mögel [59]. 
 
 

På bilden ses en felaktigt utförd skarvning av ångspärren. En stor glipa är lämnad mellan de två 
plastfolierna rakt över en träregel [59]. 
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I E1 var samtliga utfackningsväggar fabriksbyggda och kördes allteftersom till 
byggarbetsplatsen. Det är dock oklart om de också var färdigisolerade eller om detta 
gjordes på plats. Efter att ha brutit upp väggarna fick man indikationer på att vissa av 
fuktskadorna troligen tillkommit redan innan leverans [22]. 
 
Till toppstugeväggarna, det vill säga väggarna högst upp i etagelägenheterna, använde 
man däremot inte prefabricerade utfackningsväggar. Dessa väggar hade klarat sig 
betydligt bättre mot fuktskador. Tilluftsventilerna i utfackningsväggarna var inte 
ordentligt fastsatta vilket misstänks ha bidragit till en del av fuktskadorna. De var inte 
fastputsade vilket kan ha gjort att vatten läckt in i skarvarna runtomkring dessa, putsen i 
det stora hela var också felutförd då den var ojämn på många ställen. Sandwichväggarna 
i E1 hade inga fuktskador med det rann däremot vatten i mittskiktet av cellplast. Detta 
vatten kunde dock torka ut efter att man avlägsnat allt material kring fönstren.  Vattnet 
tros ha kommit in genom otätheter vid anslutningarna mellan loftgång och 
sandwichelement [22]. 
 
Vissa utfackningsväggar i Eolshällprojektet var dessutom också feltillverkade i 
förhållande till stommen. Arkitektens ritningar för utfackningsväggarna stämde inte, 
dessa fel åtgärdades på plats. Väggarna ska då ha fått hänga i luften på byggplatsen 
medan byggarbetarna sågat till dem till rätt format [23]. 
 
 

8.2.5 Förslag på konstruktionslösning 
Vi har valt att förespråka en sandwichkonstruktion till byggnadernas samtliga väggar, 
detta främst ur fuktsynpunkt. Fuktsakkunniga rekommenderar i allmänhet att man inte 
bygger med lätta utfackningsväggar överhuvudtaget. Detta då tunga utfackningsväggar i 
form av till exempel sandwichelement uppfyller energi och lufttäthetskraven samtidigt 
som de också ger en betydligt fuktsäkrare konstruktion, eftersom de ingående materialen 
inte är fuktkänsliga. 
 
Andra bidragande faktorer till vårt val av en prefabricerad sandwichvägg är att 
arbetsbelastningen på bygget minska betydligt. Genom att använda prefabricerade 
väggar får man snabbare ett tätt skal och därmed också ett torrare bygge. Eventuell fukt 
som ändå tar sig in i konstruktionen orsakar inte någon större skada då inga material i 
väggen är fuktkänsliga. Tunga väggar har också bra brand- och ljudisolerande 
egenskaper vilket är att föredra i flerbostadshus. En nackdel med denna 
väggkonstruktion är dock att det kan bli svårt med el- och rör-installationer, vi 
förespråkar därför en lösning med inbyggda kanaler som gjuts på fabrik. 
 
Vi har valt att ha det yttre betongskiktet i lättbetong för att få ett lägre U-värde på 
väggen. Lättbetongen fungerar även som putsbärare. Som puts har vi valt en tjockputs av 
KC-bruk då den har bra fukttekniska egenskaper, denna kommer dock att nätas för att 
minska risken för sprickbildning. BBR rekommenderar ett U-värde på 0.18 W/m2K vid 
nybyggnationer för att kunna uppnå energikraven. Vår väggkonstruktion har ett U-värde 
på 0.18 W/m2K, vilket uppfyller kraven från BBR [Bilaga J]. 
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8.2.6 Nya Eolshäll 
Till nybyggnationen, E2 bytte man ut gipsskivorna till mineritskivor för att få en mindre 
fuktkänslig konstruktion. [Bilaga H]. 
 
 
8.2.7 Slutsats om utfackningsväggar 
Ytterväggar bör väljas utifrån vilken typ av hus som skall byggas. För ett mindre bygge 
på en svårtillgänglig fastighet kan man med fördel välja att bygga med ett platsbyggt 
korsat regelverkssystem. Vid ett större bygge är det mer fördelaktigt att bygga med 
prefabricerade element, då momenten på byggarbetsplatsen blir färre. Fler arbetsmoment 
innebär ofta att risken för fel ökar, detta gäller givetvis också för mindre byggen men det 
är då mer överskådligt. 
 
Om en regelvägg väljs bör reglarna vara i stål då dessa inte är fuktkänsliga och inte 
heller angrips av röta. Isoleringsmaterial och skivmaterial bör också bestå av oorganiska 
material så långt det går för att få en mer fuktsäker konstruktion.  
 
Puts är inte ur fuktsynpunkt den bästa fasadbeklädnaden att välja till flerbostadshus. 
Väljs detta ändå av estetiska perspektiv bör en tvåstegstätad variant med mellanliggande 
luftspalt användas för att minimera risken för framtida fuktskador. 
 
Det är dock ändå av största vikt att allt detaljarbete och alla anslutningar utförs med 
största noggrannhet då det är dessa delar som är de kritiska i alla konstruktioner. Det är 
ytterst viktigt att PE-folien i väggen är helt tät överallt, annars föreligger stor risk för 
fuktskador där skarvningen ej är korrekt utförd, eftersom totaltrycket blir större vid 
dessa. Vid val av prefabkonstruktioner är det också viktigt att man projekterat noggrant 
och inte gör stora förändringar under byggets gång då det kan bli väldigt kostsamt. 
Viktigt är också att elementen monteras fortlöpande allteftersom de levereras för att de 
inte ska bli stående och riskera att fuktas upp.  
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8.3 Terrasstak 
 
Terrasstak gör det möjligt att nyttja ytan på taket för olika typer av ändamål, vilket kan 
behövas i tättbebyggda områden. Denna typ av konstruktion gör det möjligt att till 
exempel anlägga en gård över ett garage. denna takkonstruktion måste dock klara 
tryckbelastning från till exempel trafik och tyngd från möbler, jord, människor etcetera. 
Detta är laster som ett vanligt tak ej behöver dimensioneras för då det endast vistas folk 
på taken vid underhåll. Höga krav ställs på de ingående materialens egenskaper [29]. 
 
Denna taktyp kan utföras på flera olika sätt beroende på vilket ändamål de har. Taken 
kan användas som gångbanor, fordonsbanor, parkeringsdäck, takträdgårdar och liknande. 
Det vi i detta arbete har analyserat är terrasstak avsedda för bruk som uteplats i 
anslutning till enskild lägenhet, där det alltså inte förekommer fordonstrafik. Denna 
konstruktionstyp kan liknas den för gångbanor, dock ska konstruktionen för gångbanor 
även klara laster från fordon då det under byggtiden kan förekomma sådana laster. 
Terrasstak kan dessutom behöva vara tillgängligt för fordonstrafik av säkerhetsskäl, till 
exempel brandbilar [29]. 
 
Terrasser kännetecknas av att tätskiktet och isoleringen täcks av en överbyggnad som 
anpassats för dess ändamål samt en minsta lutning på 1:100.  Då det gäller terrasser som 
används som uteplatser i direkt anslutning till bostaden, brukar konstruktionen bestå av 
en bärande betongstomme, isolering, tätskikt samt klinker eller grus. Taken kan utföras 
på flera sätt, det utförande som analyseras här är den variant då tätskiktet ligger ovan 
värmeisoleringen [29]. 
 
Värmeisoleringen måste klara av belastningen av trafiken i form av människor, därför 
väljs oftast cellplast. Tätskiktet som ligger ovan isoleringen får ej limmas fast direkt på 
cellplasten, utan i sådana fall läggs en mineralullsskiva mellan tätskiktet och cellplasten 
för att göra limning möjlig. Under cellplasten, ovan betongen placeras en ångspärr. 
Denna placeras där för att byggfukten i betongen ej skall kunna bilda fuktansamlingar på 
ovansidan av isoleringen, och skada tätskiktet genom frostsprängning [29]. 
 
Generellt är terrasstak mer lufttäta konstruktioner än vanliga tak och av denna anledning 
är risken för fuktkonvektion också mindre. Dock utsätts tätskiktet för stora mekaniska 
påfrestningar då det ska klara rörelser från delvis belastning av människor, möblemang 
och temperaturväxlingar. Detta måste man därför ta hänsyn till när tätskiktstyp väljs 
[29]. 
 
Ett terrasstak kräver även en erforderlig bygghöjd, så att tätskiktet kan dras upp 
tillräckligt högt mot fasaden. AMA föreskriver att tätskiktet bör dras upp minst 200mm. 
Om detta inte efterföljs finns det risk för läckage in i huskonstruktionen. Till exempel 
kan snö samlas vid hörn, och sedan smälta och läcka in. Snön kan även frysa till efter att 
den smält och därmed orsaka frostsprängning. Om vattenavledningen inte fungerar 
korrekt kan detta innebära att vatten blir stående och därmed kan leta sig in genom 
skarvarna i tätskiktet. Det är även viktigt att överbyggnaden eller något motsvarande 
finns på plats under byggtiden då det annars finns risk för att tätskiktet skadas och fukt 
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kommer in [29]. 
 
Tätskikt kan bestå av olika typer av material vilka har olika egenskaper och därför passar 
till olika användningsområden. Vanligtvis används tvålagstäckning där det undre lagret 
antingen klistras eller spikas fast, och det övre lagret klistras. Ju fler lager, desto 
fuktsäkrare konstruktion, förutsatt att infästningen utförs korrekt. Det är viktigt att 
skarvarna mellan olika våder blir täta och tillräckligt breda för att stå emot eventuella 
rörelser i underlaget [29]. 
 
Andra saker som måste tas i beaktning vid byggande av en terrass är hur vattnet skall 
föras bort. Invändig takavvattning rekommenderas då det inte föreligger lika stor risk för 
stopp i systemet. Ett stopp i ett utvändigt system kan bero på att det på grund av 
temperaturskillnader bildas isklumpar i röret, då röret till en början är placerat i 
terrasskonstruktionen där temperaturen är den samma som luftens temperatur. Viktigt är 
också att brunnarna placeras i takets lågpunkter, och där snö och is kommer smälta först, 
det vill säga invid väggen då det oftast är som varmast där [30]. 
 
När tätskiktet är på plats bör detta testas vilket görs genom att terrassen vattenfylls upp 
till tätsiktets kant i tre dygn. Därefter undersöker man om några läckage kan upptäckas 
[30]. 
 
En annan variant av terrasstak är att placera tätskiktet under isoleringen, vilket är det 
samma som ett omvänt tak. Det som skiljer denna konstruktion från den med tätskiktet 
ovan isoleringen är att man delvis måste ha ett ånggenomsläppligt skikt ovan isoleringen 
i form av till exempel en fiberduk. Detta för att överliggande material ej ska skada 
isoleringen. Till denna typ av konstruktion används dessutom extruderad cellplast med 
plan yta då denna ej kan absorberar mycket vatten [29]. 
 
 

8.3.1 Erfarenheter från Eolshäll  
Terrasserna i E1 var utförda med cellplast och underliggande tätskikt av asfaltsmatta. 
Avståndet från terrassens överkant till dörrkarm uppfyllde dock inte hus-AMAs råd på 
200 mm. Cellplasten var blöt då man börjat demontera terrasserna vilket tyder på att 
avrinningen inte fungerat som den skulle. Man tror detta berodde på att lutningen på 
terrasserna inte var tillräkligt brant [22]. 

Enligt ett probleminventeringsprotokoll framgår det även att terrasserna ej uppfyllde 
kraven för att anses vara handikappsanpassade [Bilaga H]. 
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Bilden visar hur tätskiktet på terrasserna under uppbyggnaden av E1 hålls på plats med hjälp av 
uppstickande armeringsjärn [64]. 
 

 

8.3.2 Förslag på konstruktionslösning 
Vid nybyggnation av terrasstak förespråkar vi den variant av tak där tätskiktet ligger 
under isoleringen, det vill säga ett omvänt tak. Fördelen med denna typ gentemot den 
med ovanförliggande tätskiktet är att tätskiktet här ligger skyddad under isoleringen. 
Detta medför att tätskiktet inte påverkas av mekanisk åverkan eller temperaturvariationer 
i samma utsträckning som metoden med ovanförliggande tätskikt. Tätskiktet kommer 
antagligen ha en längre livslängd och risken för skador som kan leda till läckage 
förminskas. Tätskiktet kommer utföras med en tvålagstäckning av bitumenmattor. 
Terrassen kommer utföras med lutningen 1:100.  
 
Enligt BBR bör takkonstruktioner ha ett U-värde på maximalt 0,13 W/m2K. Vårt förslag 
uppfyller detta krav då det har ett U-värde på 0,13 W/m2K [Bilaga K]. 
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8.3.3 Nya Eolshäll 
Vid återuppbyggnaden valde man att placera tätskiktet ovan isoleringen. Bygghöjden 
som fanns tillgänglig för terrasskonstruktionen är dock inte optimal vilket gjort att 
lösningen är den bästa möjliga med förutsättningarna som fanns. Man hade kunnat öka 
bygghöjden men då skulle inte terrasserna vara tillgängliga för rullstolsbundna [22] 
[Bilaga G]. 
 
 

8.3.4 Slutsats om terrasstak 
Ett terrasstak är en konstruktion som utsätts för många påfrestningar i form av snö, is, 
regnbelastning och så vidare. Det är därför viktigt att den blir både utförd och 
konstruerad på rätt sätt, då den måste hålla mycket länge. Ett problem med terrasstak är 
att läckage kan vara svåra att upptäcka. Av denna anledning är det också viktigt att det 
blir rätt utfört då det kan bli svårt och dyrt att åtgärda felen senare.  

Det är viktigt att man har en erforderlig höjd på terrasserna så att plats för isolering finns 
och uppdragning av tätskiktet på fasaden är möjlig. Viktigt är också att skarvarna i 
tätskiktet är korrekt utförda då det kan vara svårt att upptäcka fel i efterhand. Även här är 
det viktigt med tydliga detaljritningar då detta är en kritisk konstruktion ur fuktsynpunkt, 
viktigt är också att den som utför arbetet innehar rätt kompetens. 
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8.4 Loftgångar och balkonger 
 
I detta avsnitt kommer vi analysera loftgångar av betong och hur dess olika typer av 
infästningar kan påverka fuktsäkerheten i anslutningen till fasad. 
 
Loftgångar kan anslutas på många olika sätt, olika kriterier måste i samtliga fall tas 
hänsyn till. Bland annat följande:  
 

• köldbryggor  
• täthet mot undanträngning  
• upplag  
• rörelsemöjligheter  
• praktiskt utförande 

 
Loftgångar och balkonger kan antingen enbart stabiliseras av eller helt bäras upp av 
husets stomme. I de fall då balkongen bärs av stommen kan infästningen göras på olika 
sätt beroende på i vilket skede den monteras. Balkongen kan anslutas då bjälklaget gjuts, 
vilket innebär att bjälklaget och balkongens utstickande armering gjuts samman. 
Balkongen kan även efter gjutning av bjälklag anslutas genom att armeringsjärnen på 
balkongelementet svetsas fast i stommen. Vid montering av balkonger är det viktigt att 
man får en lutning på minst 1:100 så att vattnet kan rinna av åt rätt håll, och inte samlas 
invid fasaden. Om vatten skulle bli stående kan detta resultera i att fasaden suger i sig 
vatten som sedan kan vandrar vidare in i konstruktionen och där orsaka problem. 
Skarvar i tätskiktet innebär risk för läckage då dessa bara kan hålla tätt till en viss 
påfrestning. Det rekommenderas att en hålkäl, det vill säga en plåtprofil monteras mellan 
balkong och fasad för att en tät konstruktion ska uppnås. I vissa fall kan det även 
behövas fogmassa för att uppnå erforderlig täthet [32]. 
 
I de fall då balkongerna är egenbärande det vill säga att de har egna pelare eller 
motsvarande som bär, blir anslutningen till huset annorlunda. Balkongenheten behöver 
då inte anslutas till husstommen utan kan istället på enstaka punkter anslutas till fasaden 
för att stabiliseras då den i övrigt bär sig själv. Balkonger och loftgångar kan också bäras 
av en klack på fasaden och med pelare utanför. Denna klack kan vara utanpå fasaden 
eller gå in en bit och då ge upphov till en mindre köldbrygga. Droppnäsor, en 
utstickande kant längst ut på undersidan av balkongelementet bör finnas på alla typer av 
balkonger och loftgångar då denna förhindrar att vatten rinner in längs undersidan av 
balkongen och på så sätt kan nå fasaden [32].  
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Här är två exempel på hur balkonger och loftgångar kan anslutas till bjälklag. Den vänstra bilden 
visar en platsgjuten stomme. Balkongen eller loftgången monteras då den gjuts samman med 
bjälklaget. Den högra bilden visar hur man förankrar en balkong då bjälklaget redan är på plats 
[63].   
 
 

8.4.1 Erfarenheter från Eolshäll 
I E1 uppstod fuktskador i ytterväggarna vid loftgångarna dels på grund av att vatten 
läckte in i håldäcken men även på grund av otätheter i väggarna. På byggplatsen utfördes 
dock flertalet tester under byggets gång. Bland annat ett där man hällde vatten på 
loftgångarna för att simulera hur det skulle se ut vid regn. Detta test visade att 
anslutningarna mellan loftgångarna och ytterväggarna var otäta och att vatten därmed 
kunde läcka in i väggarna.  Man tätade i efterhand anslutningarna utvändigt med 
tätningsmassa, vattnet som redan kommit in i konstruktion lät man däremot vara kvar 
[23]. 
 
Det var från början tänkt att loftgångarna i E1 skulle vara beklädda med kalksten. Dock 
ändrade man sig angående kalstenen vilket medförde att loftgångarna fick stå utan den 
extra tyngd som denna beläggning skulle ha gett. Därför fick loftgångarna inte den 
lutning som de projekterats för och lutade istället inåt fasaden [54]. 
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Bilden visar när man genomför ett täthetsprov på loftgångarna genom att hälla ut en mängd vatten 
[64]. 
 

På bilden ser man hur vattnet från loftgångarna rinner in i sandwichväggarna och vidare in i 
lägenheterna [64]. 
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Man kan på bilden se hur vattnet rinner igenom sandwichelementens isolering [64]. 
 

8.4.2 Förslag på konstruktionslösning 
Vi förespråkar en konstruktionlösning där balkongelementet bärs av pelare på ena sidan 
och stabiliseras av fasaden på den andra, genom att elementet vilar på en ursparning i 
sandwichelementet. Ett tätskikt av bitumenmatta kommer dras över skarven mellan 
balkongelementet och sandwichelementet för att säkerhetsställa att vatten ej läcker in. 
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8.4.3 Nya Eolshäll 
Vid återuppbyggnaden kompletterades loftgångarna med ett tätskikt, och erforderlig 
lutning på loftgångarna åstadkoms, det vill säga en lutning på 1:100 där högsta punkten 
på loftgången är längst in vid fasaden [22]. 
 
 

8.4.4 Slutsats om loftgångs och balkonginfästningar 
Det som verkar vara en av de större orsakerna till fuktskadorna i E1 är genomgående 
utförandet. I fallet med loftgångarna finns sannolikt ytterligare faktorer som spelat in på 
att fuktskadorna uppkommit. Till dessa hör den dåliga väderleken, den oskyddade 
stommen under byggtiden samt en utdragen process vid val av täckmaterial. 
 
Balkonger som endast behöver stabiliseras av fasaden är att föredra ur fuktsynpunkt då 
det är få genomföringar i fasaden. Dock finns det inte alltid förutsättningar för denna typ 
av balkonger och loftgångar. Det är viktigt att loftgångarnas lutning är tillräcklig då det 
annars finns risk för att vattenansamlingar invid fasaden uppstår. Vid projekteringen är 
det viktigt att vara medveten om vad olika ändringar kan medföra för konsekvenser. Det 
är också viktigt att arbetet utförs på utsatt tid så att stommen ej står oskyddad, då detta 
medför risk för fuktskador. 
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8.5 Fönster 
 
I denna del av arbetet ha vi valt att fokusera på infästningen av fönster, det vill säga 
anslutningen mellan fönstret och dess omgivande delar i fasaden. Vi har tittat närmare på 
vad som är viktigt att tänkta på och vad som lätt kan orsaka problem när det kommer till 
fönsteranslutningar. 

Vid montering av fönster i yttervägg är det av största vikt att husets klimatskal förblir 
tätt. Det är viktigt att se till att erforderlig lufttäthet, värmeisolering och regnskydd 
uppnås. Fukt som kommit in i konstruktionen skall dessutom ha möjlighet att dräneras ut 
[24]. Fönsterinsättningar utgör en svag länk i fasaden, detta då det ofta inte är torrt 
mellan fönster och yttervägg då den mellanliggande fogen appliceras. Detta medför ofta 
luftläckage och att slagregn kan tränga in i konstruktionen. Speciellt utsatt är fogen 
mellan underkarm och vägg, det är därför viktigt att man har en väl utförd 
plåtavtäckning för att förhindra skador [25]. 
 
Regnvatten som rinner ner över rutan ansamlas vid fönsteranslutningens nedre del. För 
att fönster ska utsättas för minimala klimatpåfrestningar bör det placeras så långt in i 
konstruktionen som möjligt, då mindre regn når fönstret. Ju längre ut fönstret placeras i 
fasaden desto större blir risken för ytkondens. Att däremot placera fönstret långt ut i 
fasaden medför att inträngande vatten lättare kan dräneras ut. En vägning mellan dessa 
faktorer bör därför göras innan ett fönsters placering i ytterväggen fastställs [24][25]. Då 
fönstret är placerat längre in minskas mängden vatten över fönstret.  
 
Ett fönsters karmprofiler bör vara utformade så att regnvatten lätt kan rinna av och 
därför ha en minsta horisontell lutning på 1:8. För att i övrigt göra fönstren täta mot regn 
bör en så kallad tvåstegstätning användas, det vill säga en tätning där regn- och 
vindskydd hålls åtskilda. Vid en enstegstätning används ofta en fogmassa vilket avråds 
vid utvändigt bruk då det trots korrekt utförande är svårt att få en sådan enstegstätning 
helt tät mot slagregn. Fogen utsätts för klimatpåverkningar i form av bland annat sol 
vilket kan påverka dess beständighet. Om vatten kommer in i konstruktionen har det 
dessutom också svårt att torka ut vid en enstegstätning [24]. 
 

 
Rekkomendation av hur anslutning mellan fönster och vägg bör utföras [61]. 
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8.5.1 Erfarenheter från Eolshäll 
Vid projekteringen av fönstren i E1 vägdes både fuktaspekter och normer från AMA in 
av arkitekterna. Arkitekterna ville maximera ljusinsläppet till lägenheterna, därför valdes 
fönster utan bröstning ut mot terrasserna [21]. 
 
Det var arkitekterna som godkände de aktuella fönstren till E1. De var också de som 
tyckte att fönstren skulle monteras så nära ytterfasaden som möjligt, de påpekade dock 
att detta innebar att samtliga infästningsdetaljer var tvungna att gås igenom. Om detta 
gjordes eller ej är dock oklart [Bilaga F]. 
 
I samband med att E1 gjordes stomrent uppmärksammades att flertalet fönster och dörrar 
i fasaden hade monterats på ett felaktigt sätt, däribland anslutningarna mellan glas-plåt 
och plåt-puts. Detta har lett till att vatten kunnat ledas in bakom putsen. Man kunde 
också se att kvaliteten på fönster och fönsterkarmar vara dålig [Bilaga G]. 
 
 
 
8.5.2 Förslag på konstruktionslösning 
Till vårt förslag på konstruktionslösning har vi valt att följa AMAs råd om utförande där 
det framgår att ett tätskift bör dras upp minst 200mm mot anslutande vägg för att 
förhindra fuktinträngning. För att kunna utföra uppdragningen av tätskiktet på 
terrasserna och infästningen av fönstren på ett korrekt sätt har vi därför valt att ha en 
bröstning på 230mm. Viktigt är dock att poängtera att liknande problem som uppstod i 
E1 ändå kan uppstå om utförandet av anslutningsdetaljerna inte sker på ett korrekt sätt. 
 
Vi har valt att dra in fönstren en bit in i fasaden så att de hamnar på väggens varma sida 
vilket minskar risken för kondens och kallras. Samtidigt sitter de inte så långt in så att de 
skuggas av smygarna på utsidan eller så att vattenavrinningen förhindras. Fönstren tätas 
genom en tvåstegstätning för att få ett säkert skydd mot regn, ovan fönstrens yttersida 
monteras ett droppbleck vilken skyddar övergången mellan fönsterkarm och vägg mot 
fukt. På fönsterkarmens bottenstycke monteras ett fönsterbleck vilken avleder vatten så 
att karmens bottenstycke, yttervägg och fönsterfog bevaras. 
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8.5.3 Nya Eolshäll 
Till E2 fick fönstren som vette ut mot terrasserna en ny bröstning som överensstämmer 
med vad som står i hus-AMA, detta främst för att säkra mot eventuell fuktinträngning. 
De gamla fönstren revs ut och nya fönster med bättre karmkvalitet monterades sedan en 
bit över de färdiga golven för att klara tätskiktskraven på terrasserna [Bilaga H]. 
 

Bilden ovan visar hur fönsterbröstningen utformades till nybyggnationen av Eolshäll [65]. 
 
 
 
8.5.4 Slutsats om fönsteranslutningar 
I regel bör alltid AMAs råd följas då de satts upp för att försäkra sig om ett hållbart 
byggande. I detta fall verkar det inte som problemet varit att fönstren saknat bröstning 
utan fönstermonteringen gått till på ett felaktigt sätt. Hade fönstrens karmar varit av 
tillfredsställande kvalitet och tålt väderpåverkan samtidigt som anslutningarna mellan 
fönster-terrass och fönster-utfackningsvägg utförts korrekt hade nog inga fuktproblem 
uppstått.  
 
Då man har ett fönster med väldigt liten bröstning är en tvåstegstätning att föredra då 
detta medför ett bättre fuktskydd. De boende bör informeras om att till exempel 
skottning framför fönstren krävs vintertid för att undvika eventuella fuktproblem. Viktigt 
är att upprätta ordentliga detaljritningar på kritiska delar så som fönsteranslutningar. 
Detta dels för att byggarbetarna på plats ska veta hur anslutningarna ska utföras vilket 
minimerar risken för framtida komplikationer.  
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8.6 Mellanbjälklag 
 
Bjälklag finns i flera olika material och utföranden. Vanligast för flerbostadshus är 
bjälklag gjutna i betong, antingen platsgjutna eller prefabricerade. I detta avsnitt har vi 
analyserat platsgjutna bjälklag samt prefabricerade håldäck. 
 
Ett bjälklags främsta funktion är att fungera bärande och avskiljande, det ska kunna bära 
upp vertikala laster men också klara av att överföra horisontella laster till byggnadens 
bärande delar [33]. Vid val av stomsystem är de viktigaste parametrarna kvalitet, tid och 
kostnad [34]. 
 
 
 
8.6.1 Platsgjutna bjälklag 
Platsgjutna bjälklag är betongbjälklag som precis som namnet antyder gjuts på 
byggarbetsplatsen. Vid användning av platsgjutna bjälklag krävs det att formar för 
gjutning byggs på byggarbetsplatsen. Den färdigblandade betongen levereras sedan till 
bygget och gjutningen kan börja. Idag är det platsgjutna systemet det vanligaste för 
bjälklag i flerbostadshus [35]. Innan golvbeklädnad monteras på bjälklaget bör 
fuktmätningar göras för att försäkra sig om att den relativa fuktigheten i betongen inte 
överstiger den högst tillåtna för den tänkta golvbeläggningen. Fukten i bjälklaget kan 
torka ut dubbelsidigt fram tills att en golvbeklädnad monteras, efter detta fortsätter 
uttorkningen enbart nedåt. Uttorkningstiden beror dels på betongkvaliteten men också på 
den omgivande luftens temperatur och fuktinnehåll. Det är viktigt att uppskattningen av 
uttorkningstiden i bjälklaget blir noggrant beräknad för att man bättre ska kunna 
tidsplanera bygget [36]. 
 
En av fördelarna med platsgjutna bjälklag är att en väldigt hög tryckhållfasthet uppnås. 
Andra fördelar är att en stor flexibilitet fås och att eventuella sena ändringar och fel lätt 
åtgärdas. Installationsdragningarna kan lätt utföras i och med att detta arbete kan 
samordnas med gjutning och armering. I övrigt är fördelarna anknutna till betongen som 
material så som dess goda motståndsförmåga vid brand, höga beständighet, samt 
stabilitet och lufttäthet. Nackdelar med ett platsgjutet bjälklagssystem är att det är 
känsligt mot nederbörd och temperatur då dessa kan påverka gjutningens resultat. 
Dessutom krävs stora utrymmen för att förvara formarna på arbetsplatsen och 
arbetsbördan på byggarbetsplatsen blir betydligt större än vid användning av 
prefabricerade bjälklag [35]. 
 
 
 
8.6.2 Håldäck 
Håldäck är ett bjälklag som är prefabricerat och har längsgående parallella kanaler i sig. 
Hanteringen av håldäck är förhållandevis smidig i både tillverknings-, montage- och 
bruksfasen därav har de blivit allt vanligare vid nybyggnation [37]. Håldäck används 
framförallt som bjälklag till affärs- och kontorshus men förekommer även i allt större 
utsträckning i flerbostadshus. De har större spännvidder än platsgjutna bjälklag vilket 
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resulterar i flexiblare planlösningar. Vid användning av ett prefabricerat system i form av 
håldäck uppnås snabbt en grund för det fortsatta stomkompletteringsarbetet och därmed 
kan också en tät konstruktion snabbare uppnås. Det är dock viktigt att logistiken 
fungerar som det ska på bygget, bjälklagen ska monteras allteftersom de levereras från 
fabriken till byggarbetsplatsen och inte bli stående på bygget där de riskerar att fuktas 
upp [38]. 
 
Elementen är spännarmerade och har vanligen en bredd på 1200mm och en längd utifrån 
vad beställaren själv önskar. Modulernas undersida monteras mot en jämn form, dess 
ovansida är dock något oregelbunden och jämnas därför ofta ut med avjämningsmassa i 
efterhand [37]. De olika bjälklagskassetterna gjuts ihop på plats, ett problem här är dock 
ett det är svårt att få en helt jämn yta då elementen inte alltid ligger helt i nivå med 
varandra. Skarvar på bjälklagets undersida uppstår därför, dessa går tyvärr inte att 
spackla igen då det finns en stor risk för sprickbildning [38]. 
 
Bjälklagen gjuts på fabrik skyddade mot väderåverkan och är redan härdade vid 
levereras till byggplatsen. Därmed är de också torrare och innehåller endast en liten 
mängd byggfukt [38]. Dock så sker ingjutningarna mellan modulerna ofta med betong 
som har en hög fuktighet och därmed tillför ny fukt till bjälklaget. I och med att själva 
bjälklaget vid detta skede redan är härdat försvårar det uttorkningen av byggfukten. En 
betongkvalitet som ger en möjlighet till självuttorkning är därför att föredra för 
ingjutningarna eftersom man som tidigare nämnts ofta även lägger en avjämningsmassa 
på bjälklaget. Även avjämningsmassan försvårar uttorkningen av den återstående 
byggfukten i bjälklaget [36]. 
 
Ett av de större problemen med håldäck är dock att det kan samlas vatten i kanalernas 
lågpunkter vid eventuella läckage. Vattnet i kanalerna kan sedan förflytta sig långa 
sträckor och rinna ut på helt andra ställen än där läckaget ägt rum, vilket gör det svårt att 
lokalisera problemet. Det läckande vattnet kan också fukta upp betongen och 
omkringliggande material. Alla håldäcksmoduler är dock försedda med dräneringshål, 
det är av största vikt att dess inte är igensatta så att eventuellt vatten får möjlighet att 
dräneras ut [36][38]. 
 
 
 
8.6.3 Platsbyggt vs prefabricerat  
När en prefabricerad betongstomme används är det ofta en underentreprenör som står för 
tillverkningen, leveransen och monteringen av denna. Byggentreprenören måste dock 
ändå ha koll på vad som sker i samband med och kring stommen. Den prefabricerade 
stommen är ofta styrande och en kritisk aktivitet för bygget som helhet, det är därför av 
största vikt att monteringsordningen sker på ett önskvärt sätt. Genomförandet av 
monteringen påverkar senare upplägget av många andra aktiviteter. Det är därför att 
föredra att genomförandet av stommonteringen planeras och genomförs i olika 
deletapper [39]. 
 
Även vid användning av en platsgjuten stomme utgör stomkompletteringsarbetet en 
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viktig roll i byggandet, i detta skede är dessutom de inblandade aktörerna och 
aktiviteterna många. De flesta stomkompletteringsarbetena utförs av underentreprenörer, 
i detta skede blir därför samordningen planeringens huvudinriktning. Det är här viktigt 
att förstå att alla inblandade har viktiga roller och att alla är beroende av varandra. Det är 
också just därför som alla stomkompletteringsplaner bör redovisas lika detaljerat och 
noggrant som för övriga bygget [39]. 
 
 

8.6.4 Erfarenheter från Eolshäll 
Ursprungligen var det både ritat och räknat på att E1 skulle ha ett plattbärlag med 
pågjutning. Detta kom dock att ändras till håldäck någon gång under projektets gång. 
Ändringen till håldäck kom att medföra ett flertal problem, dels kunde man inte längre 
dra installationerna i bjälklaget som det från början var tänkt. Balkongerna kunde heller 
inte längre spännas i bjälklaget vilket från början var planerat. Man var istället tvungna 
att använda pelare, pelare som behövde någonstans att grundläggas vilket medförde 
ytterligare svårigheter [6]. 
 
När man i E1 bytte till en prefabricerad stomme tog Strängbetong över all 
detaljdimensionering av stommen. De fick alla uppgifter på vilka laster och dylikt de 
skulle räkna på av projektets konstruktörer på Structor. Structor i sin tur skulle sedan 
granska Strängbetongs handlingar innan bygget började. Det skedde en del missar i 
överföringen som man i efterhand fick ändra. Dessa missar var dock relativt små och 
kunde lösas [6]. 
 
På grund av att man bytte till prefabricerade bjälklag så sent in i bygget resulterade det i 
en rad andra fel i stomkonstruktionen, dels då inte alla ändringar som detta byte krävde 
hade gjorts. Till exempel så hade inte håldäcken som bärs upp av stålpelare i ytterväggen 
och av bärande betonginnerväggar monterats korrekt. Detta ledde till att hålen i 
håldäcken hamnade fel och därmed också stålpelarna hamnat längre in i lägenheterna än 
planerat [22]. 
 
 

8.6.5 Förslag på konstruktionslösning 
Vi har valt att förespråka håldäck, dels på grund av att arbetsbelastningen på bygget blir 
betydligt mindre, men också eftersom de levereras relativt torra till byggarbetsplatsen. 
De tillverkas inne på en fabrik i en skyddad miljö och innehåller därmed en mindre andel 
byggfukt. Vid användning av ett prefabricerat stomsystem kan man snabbare få upp ett 
tätt klimatskal och därigenom ett torrare bygge. Viktigt är dock som ovan nämnts att 
utförandet går korrekt till, att elementen monteras allteftersom de kommer till bygget 
och att de inte blir stående på byggarbetsplatsen. Alla angränsande anslutningar måste 
också utföras korrekt så att vatten inte kan ta sig in i håldäcken. 
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8.6.6 Slutsats om mellanbjälklag 
Ur fuktsynpunkt så finns en viss problematik med hålbjälklag i och med att eventuella 
läckage är svåra att lokalisera vilket medför att fuktproblem också blir svårare att 
åtgärda. Platsgjutna bjälklag har också sina för- och nackdelar, de saknar skarvar vilket 
inte medger någon inläckning av vatten men å andra sidan är uttorkningstiden för dessa 
bjälklag lång. Som tidigare nämnts anser vi att det viktigaste är utförandet av de 
angränsande anslutningarna runtomkring bjälklaget. Att se till att ett tätt hus uppnås är 
viktigare än vilken typ av bjälklag som väljs. 
 
Trots att vi intervjuat många inblandade i projektet med kompetens inom olika områden 
har vi inte kunnat klargöra i vilket skede och vem eller vilka det egentligen var som drev 
igenom ändringen av stomsystemet. Det stora problemet i E1 tycks dock inte ha varit 
själva bytet från plattbärlag till håldäck utan snarare att anslutningarna runtomkring inte 
utförts på ett korrekt sätt vilket medfört att vatten kunnat läcka in i håldäckens kanaler. 
Det är antagligen planeringen och kommunikationen som påverkat det slutliga resultatet 
i E1. 
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8.7 Innergolv 
 
Innergolv kan utföras på många olika sätt. I detta stycke har vi valt att analysera trägolv 
monterat på ett betongbjälklag med underliggande golvvärme. 
 
Vid montering av trägolv på betongunderlag är det ytterst viktigt att placera en ångspärr 
direkt ovanpå betongen för att förhindra att byggfukten i betongen skadar 
ovanförliggande material. Om golvvärme önskas ska denna monteras direkt ovanför 
ångspärren, sedan en grålumppapp och slutligen själva trägolvet. Om det finns krav på 
stegljudsdämpning mot de underliggande rummen ska en stegljudsdämpande matta 
ersätta grålumppappen. Viktigt är att betongbjälklaget som golvet monteras på är fritt 
från organiska material i form smuts, damm och lösa partiklar eftersom det annars finns 
risk för mögelpåväxt [40]. Det krävs inte stora mängder av till exempel sågspån för att 
mögel ska börja växa, mögellukt tränger dessutom lätt igenom ångspärren och in i 
rummet. Mögel kan kommat att orsaka hälsoproblem [22]. 
 

 
Figuren visar rekommenderad uppbyggnad av golv med underliggande golvvärme.  
Nerifrån och upp: Betongbjälklag, fuktskydd, golvvärmeskivor, lumppapp, flytande lamellbrädor 
alternativt massivt trägolv [62]. 
 
Golvvärme kan utföras som antingen vatten- eller elburet, varav det vattenburna är 
vanligast förekommande. Det vattenburna golvvärmesystemet baseras på inbyggda rör i 
golvkonstruktionen. Detta kan medföra att det blir både kostsamt och komplicerat att 
reparera systemet vid eventuella skador och läckage. Värmerören kan i detta system 
antingen gjutas in i betongbjälklagen, läggas i urfrästa spår i isoleringsskivor eller som 
flytande golv med spånskivor [41]. 

I de fall då golvärmeslingorna monteras i spårade skivor med värmefördelningsplåt är 
det också viktigt att spåren rengöras ordentligt. Massiva trägolv kan skruvas eller spikas 
direkt på plywood som i sin tur läggs flytande mot lumppappen med den underliggande 
ångspärren [40]. 
 
Vid samtliga typer av vattenburet golvvärmesystem ska alltid en täthetsprövning av 
samtliga värmeslingor göras innan golvbeklädnaden monteras. Man spolar då igenom 
varje slinga för sig med vattentryck tills all luft är ute. Vid användning av golvvärme är 
det viktigt att bjälklagets undersida är ordentligt isolerad så att inte värme sprids till 
underliggande lägenheter [40]. 
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8.7.1 Erfarenheter från Eolshäll 
Som tidigare nämnts var det första felet som uppmärksammades i E1 de sviktande 
golven i lägenheterna. När de revs upp märkte man att samtliga golv i alla 48 
lägenheterna var fel lagda. Plastfolien var lagd ovanför golvvärmerören och 
lumppappen, inte direkt ovan betongen som den egentligen är tänkt att ligga. Detta hade 
medfört att lumppappen börjat mögla. Även sågspån och annat skräp var kvarlämnat 
under tätskiktet [22]. 

Det var ursprungligen tänkt att de tre terrasshusen i Eolshäll skulle värmas upp med 
hjälp av ett vattenburet radiatorsystem. Detta kom dock att ändras under projektets gång 
till ett vattenburet golvvärmesystem. På detta byte finns det dock ingen dokumentation, 
förutom några mängdberäkningar. I och med bytet av uppvärmningssystem gjordes inga 
nya beräkningar för uppvärmningsbehov och inte heller ventilationen anpassades till 
bytet av uppvärmningssystem vilket medförde att värmekraven inte kunde uppfyllas [3]. 

Bilden visar hur man installerat golvvärmen i E1. Det är tydligt att fuktspärren inte monterats 
direkt på betongen som den är tänkt att ligga och att smuts samt sågspån ligger på bjälklaget. Vid 
rivningen av golven kunde man se att fuktspärren istället monterats mellan lumppappen och 
parketten samt att det kvarlämnade skräpet börjat mögla [64]. 

 

8.7.2 Förslag på konstruktionslösning 
Vi anser att ett vattenburet radiatorsystem är det bästa alternativet då det effektivast 
motarbetar kallras från fönstren. Dock ser vi inget problem med att använda sig av 
trägolv på ett betongbjälklag så länge en fuktspärr monteras på rätt plats och att arbetet 
utförs korrekt. Ett trägolv upplevs som värmebehagligt i förhållande till andra 
golvbeläggningar och är relativt slitstarkt samtidigt som det har en förhållandevis lång 
livssläng. 
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8.7.3 Nya Eolshäll 
Till nybyggnationen, det vill säga E2 placerades plastfolien korrekt, alltså direkt mot 
betongen. Man tog även bort golvvärmesystemet och ersatte detta med vattenburna 
radiatorer för att uppnå värmekraven [3]. 

 
 
8.7.4 Slutsats om innergolv och värmesystem 
Stora ändringar så som byte av uppvärmningssystem under byggtiden kan medföra 
problem för både projektörer och byggarbetare. Om detta ändå görs måste nya 
energiberäkningar göras samt byggarbetare underrättas om hur detta byte kommer att 
påverka deras arbete. Viktigt är att ha detaljritningar som visar monteringsordning så att 
inga oklarheter finns angående detta och att onödiga fel därmed undviks. Viktigt är också 
att organiska material inte stängs in i konstruktionen och senare kan ge upphov till 
mögel. Det är även viktigt att den som utför arbetet har kunskaper om konstruktionens 
funktion, till exempel vad plastfolien i ett golv verkligen är till för. Genom detta kan man 
förhindra att till exempel just plastfolien i golv läggs fel och att problem sedan uppstår 
på grund av detta. Både egenkontroll och granskning utifrån är viktig, då ett fel som 
detta lätt kunnat åtgärdas om det uppmärksammats tidigare. 
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9. PROJEKTSAMORDNING 
 
9.1 Entreprenadformer 
 
Det finns fyra huvudalternativ för organiseringen av ett byggprojekt. Ett av dessa är 
totalentreprenad där byggherren handlar upp och skriver avtal med en entreprenör om 
både projektering och produktion. Denna entreprenadform innebär ofta att byggherren 
själv är byggentreprenören. För att klara av ett åtagande av denna form krävs det att 
byggentreprenören anlitar konstruktörer, hantverkare och specialföretag vilka 
upphandlas som underentreprenörer. En fördel med en totalentreprenad är att hela 
byggprojektet ofta tar kortare tid eftersom själva bygget kan påbörjas innan 
projekteringen är helt klar. I en totalentreprenad har entreprenören ett funktionsansvar 
vilket innebär att det färdiga projektet måste uppfylla beställarens krav på funktion [42]. 

Schematisk bild över organisation respektive byggprocess vid en totalentreprenad [66]. 
 
En annan entreprenadform är generalentreprenad, byggherren anlitar här först konsulter 
som genomför projekteringen och tar fram färdiga bygghandlingar till projektet. När 
detta är gjort upphandlas bygget av en entreprenör. Upphandlas bygget i stället av flera 
entreprenörer kallas detta delad entreprenad [42]. 

 

Organisationen i ett byggprojekt vid general- och delad entreprenad [66]. 
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Byggprocessen vid general- och delad entreprenad [66]. 
 
I den fjärde entreprenadformen anlitas ett CM-företag (Construction Management) av 
byggherren vilka sedan gemensamt tar fram ett förslag till hur bygget ska utformas i ett 
första skede. Därefter projekteras och upphandlas de resterande entreprenaderna allt 
eftersom och CM-företaget fungerar som projektör för underentreprenörerna [42]. 
 

Exempel på byggprocessen vid CM-metoden [66]. 
 
Med byggstyrning avses byggentreprenörens styrning av byggproduktionen, det vill säga 
alla byggobjekt som utförs på total-, general- och delad entreprenad. För att en bra 
byggstyrning ska uppnås är en god planering av största vikt. Eftersom själva byggandet 
påbörjas innan alla bygghandlingar är klara i en totalentreprenad finns i denna 
entreprenadform inte samma detaljerade planeringsunderlag som för de andra 
entreprenadformerna. Detta medför att det erfordras stora kunskaper om byggproduktion 
hos byggherren då en totalentreprenad används. Det är här också viktigt att kunna 
redovisa byggstyrningens innehåll på ett fullständigt sätt. Vid general- och delad 
entreprenad kommer byggentreprenören i kontakt med byggobjektet först i anbudsskedet 
[43]. 
 
 

9.1.1 Erfarenheter från Eolshäll 
Vilken entreprenadform som tillämpades i Eolshällsprojekt råder det delade meningar 
om. Enligt kvalitetsplanen och mötesprotokoll var det en styrd totalentreprenad. En styrd 
total entreprenad fungerar som en vanlig totalentreprenad med enda skillnaden att 
byggherren här står för en del av handlingarna. Man kan även beskriva det som att 
byggherren tillhandahåller huvudritningar och kortfattad teknisk beskrivning, där 
komplettering av dessa ritningar åligger totalentreprenören. I detta fall har projektet även 
involverat ett CM uppdrag enligt vissa informanter [3] [6][21][Bilaga B][Bilaga I]. 
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9.1.2 Slutsats om entreprenadformer 
En totalentreprenad har inte samma detaljeringsunderlag som de andra 
entreprenadformerna och bör därför bara användas av byggherrar som har kompetens, 
stor erfarenhet av byggen och även egna standarder att utgå ifrån. En totalentreprenad 
tillåter dessutom att själva bygget kommer igång innan projekteringen är helt klar vilket 
vi inte tycker är att föredra. Vi förespråkar en generalentreprenad där kunniga konsulter 
tar fram erforderligt underlag till projektet innan bygget upphandlas med en entreprenör 
och byggstart inte sker förrän hela projekteringen är slutförd. Det är inte ovanligt att 
byggandet påbörjas innan projekteringen är slutförd, men med hänsyn till god planering 
förespråkar vi ändå att projekteringen avslutas innan bygget påbörjas. Det kan även 
förekomma blandformer av de olika grundentreprenadformerna vilket kan medföra 
ytterligare oklarheter kring vem som är ansvarig för vad. Detta kan tänkas vara fallet i 
E1. Det är därför viktigt att fastställa vilken entreprenadform som används och vad den 
innebär för alla inblandade. 
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9.2 Kommunikation och planering 
 

9.2.1 Information 
Hur och vilken typ av information som deltagarna får i ett projekt är viktigt för hur 
utgången av projektet blir. Det är viktigt att samtliga får tillgång till så stor del av all 
information i projektet som möjligt för att kunna se helheten och sin egen del i projektet. 
Det är även viktigt att informationen i sig är riktig, uppdaterad och tydlig så inga 
missförstånd uppstår, och att informationen finns tillgänglig vid den tidpunkt den skall 
användas. Projektledaren bör göra projektet tydligt, så att samtliga inblandade och alla 
berörda av projektet vet dess mål, detta för att skapa engagemang. Till sist ska man även 
ge feedback på hur arbetet gått och vad som väntar härnäst [45]. 
 
En annan del av hur informationsflödet fungerar i projektet beror på hur mottagliga de 
inblandade är för informationen. De saker som kan påverka detta är bland annat den 
personliga angelägenheten för den enskilde, hur påverkar denna information just mig? 
Även relationen till det man sedan tidigare känner till kan påverka hur väl man tar till sig 
informationen. Den nya informationen kompletterar den gamla, men om den gamla 
informationen ej varit fullständig, hur ska man då ta till sig den nya? Om något upplevs 
som otydligt kan informationen omedvetet kompletteras med det som fattas, alltså dras 
slutsatser som kanske inte stämmer. Ofta hör man det man tror man ska få höra, vilket 
innebär att bara en viss del av informationen tas in. Det är därför viktigt att uttrycka sig 
tydligt [45]. 
 
 

9.2.2 Projekteringsskedet 
Det är viktigt att beställaren förstår vikten av noggrann planering innan bygget påbörjats, 
det är därför bra att ha en specifik planeringstid innan själva kontraktstiden börjar. I 
annat fall måste entreprenören lägga en stor del av kontraktstiden på planering. Detta är 
dock att föredra framför att man under byggets gång sedan fattar förhastade beslut, väljer 
fel utrustning eller helt enkelt satsar på mindre bra metoder. En god planering ger en 
bättre lönsamhet hos projektet då man här inriktar sig på att välja lösningar med låg 
totalkostnad men som ändå uppfyller beställarens krav [46]. 
 
I anbudsskedet tas alla arbets- och materialmängder fram, man upprättar här en så kallad 
mängdförteckning. Planeringen här är viktig eftersom det i detta skede kontrolleras att de 
uppsatta tidsramarna och kostnadsberäkningarna kommer att kunna hållas. Det är denna 
planering som ligger till grund för styrningen av produktionen för den entreprenör som 
till slut får beställningen. Det är platschefen alternativt produktionschefen som ska 
ansvara för denna planering. Att föredra är att samtliga medverkande ges en utbildning 
så att de har möjlighet att förbättra sin planeringsteknik, att detta behov sedan tillgodoses 
är upp till hela byggindustrin [43]. 
 
Planeringsarbetet börjar med att ett startmöte hålls, på detta möte informerar 
kalkylgruppen om genomförandet i anbudsskedet. På startmötet fastställs att alla 
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kontraktshandlingar finns tillgängliga och att avstämningar för målsättningen av 
byggstyrningen görs. Även här är det platschefen som har det yttersta ansvaret, denne 
ska se till att de uppsatta målen avseende ekonomi, kvalitet och miljö kan fullföljas 
under byggskedet. Det är också ofta platschefen som ansvarar för att bygget planeras 
med rätta kvaliteter. I mindre projekt där en arbetsledare agerar platschef är det vanligt 
att denne utför hela planeringsarbetet, vid större projekt erfordras dock en större 
planeringsgrupp. Platschef och arbetsledare bör dock medverka i planeringsskedet då de 
har värdefulla synpunkter gällande arbetsmetoder, materialval, utrustning och 
resursbehov [46]. 
 
De dokument som tas fram i planeringsskedet används som underlag för att ta in de 
resurser som projektet erfordrar i form av personal, material, utrustning och maskiner. 
Det är också planeringen som är utgångspunkten för själva byggstyrningen. Här är det 
viktigt att kontrollera hur bygget i verkligheten fortlöper i förhållande till planen. 
Avvikelser som i detta skede upptäcks kan sedan analyseras och oftast lätt rättas till, 
därmed kan också målen uppnås trots eventuella störningar. Det är också av stor vikt att 
skapa en god arbetsmiljö, även grunden till detta ligger i en god planering. I 
planeringsarbetet ingår också ett arbete för att preparera eventuella framtida störningar, 
man tänker då igenom alternativa lösningar för tänkbara problem [46]. 
 
 

9.2.3 Fuktproblematiken 
Redan i projekteringsskedet tar byggherren många beslut som påverkar hur framtida 
fuktproblem kommer att kunna hanteras. Byggherren bör på ett tidigt stadium ta upp 
fuktproblematiken i projekteringen, detta då merkostnaderna för en grundlig 
fuktprojektering är obetydlig i förhållande till vad det kostar att senare åtgärda 
fuktproblem. Byggherren bör i förhand tillsammans med entreprenörerna bestämma hur 
fuktaspekterna ska hanteras på bygget. Viktiga aspekter att ta hänsyn till här är att ett 
påskyndat byggskede ofta kan medföra en otillräcklig uttorkning av byggfukt. 
Byggherren bör därför alltid ställa krav på entreprenörernas materialhantering och 
byggtorkning [47]. 
 
Fuktprojektering innebär att man i projekteringsskedet tar fram till exempel 
uttorkningstider och fuktkvoter för material och konstruktionsdelar, samt kontrollerar att 
detaljlösningarna är nog täta mot fuktinträngning. En viktig aspekt att ta hänsyn till är de 
olika byggmaterialens beständighet mot fukt och dess uttorkningstider. Man bör redan 
tidigt i projektet ta fram förväntade uttorkningstider för betongbjälklag och dylikt för att 
inte bygga in onödigt stora mängder byggfukt som senare kan komma att orsaka 
fuktproblem i konstruktionen [47]. 
 
Merparten av fuktprojekteringsarbetet ska ske i projekteringsskedet även om delar av 
arbetet också sker i byggets andra skeden. Fuktdimensionering bör vara en del redan i 
skiss- och planeringsarbetet men framförallt under detaljprojekteringen. I detta arbete 
ska moment så som kartläggning av fuktkritiska aspekter, projektering av fuktkänsliga 
detaljer samt kontroller av de befintliga projekteringsunderlagen ingå [47]. Vid planering 
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av stomkompletteringsarbeten bör man även ägna sig åt fuktproblematiken. Om ett tätt 
hus eftersträvas så fort som möjligt så är det särskilt viktigt att fort få ett tätt klimatskal. 
Det är dock än viktigare att arbetet utförs på rätt sätt med hänsyn till uttorkning och att 
inte någon ny fukt tillförs under stomkompletteringsarbetet. Utfackningsväggar som 
varit dåligt skyddade är en stor riskfaktor ur fuktsynpunkt. När man sedan gått vidare till 
ytskikt för invändiga väggar och golv är hänsynen till uttorkningstid återigen av största 
betydelse [48]. 
 
För att minimera andelen skadlig byggfukt bör man se till att köpa in torrt material samt 
kontrollera materialens fuktkvot vid mottagande och innan montering. Att säkra 
materialen från nederbörd och uppsugning av fukt från mark vid hantering och lagring 
av dessa, och att kontrollera alla fuktkritiska detaljer är också viktigt. Dessutom bör man 
försöka anordna så att leveranserna kommer så tätt inpå montering som möjligt så att 
materialen inte behöver stå ute längre än nödvändigt. Andra sätt att minimera byggfukten 
är att redan i planeringsskedet ta fram noggranna beskrivningar med hänsyn till 
fuktsäkerhet. Att välja byggmetoder som snabbt ger en tät byggnad och därmed ger 
skydd mot klimatpåverkan. Man kan även använda sig av så kallade byggtält som 
skyddar mot nederbörd. Det är extra viktigt att alla konstruktioner som byggs in, och 
därmed senare är svåra att komma åt, kontrolleras noggrant innan montering för att 
undvika framtida fuktproblem [47]. 
 
BBR säger: ”Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av 
fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar 
fuktsäkerheten. Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden 
skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under 
byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. 
Uppgifter om hur fuktsäkerheten kan kontrolleras under byggtiden finns bl.a. i 
Byggutbildarnas skrift Bygg- och kontrollteknik för småhus. Utförandet av 
byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten 
bör dokumenteras. (BFS 2006:12).” [49]. 
 
”Vid en fuktsäkerhetsprojektering bör hänsyn tas till de kombinationer av material som 
ingår i byggnadsdelen. Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte 
på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det kritiska fukttillståndet under så lång 
tid att skador kan uppstå. Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller 
konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller 
uppskattade fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet. För väggar med 
regnskydd och bakomliggande ventilerad luftspalt gäller inte kravet på högsta tillåtna 
fukttillstånd för påväxt av mögel och bakterier för själva regnskyddet.” [49]. 
 
 
 
9.2.4 Byggskedet 
I planeringsarbetet ingår också att möjliggöra att själva byggstarten sker på ett 
organiserat sätt, det är viktigare att det kommer i gång på rätt sätt snarare än att det sker 
snabbt. Byggandet bör alltså inte startas förrän det står klart precis hur bygget ska gå till 



55 
 

[46]. I de flesta fallen är det byggentreprenören som ansvarar för samordningen av 
produktionen. Denne saknar dock ofta nödvändiga kunskaper gällande 
planeringsändamålet för stomkomplementent gällande teknik, tidsåtgång och 
resursbehov, därför bör underentreprenörerna involveras i detta arbete. Ofta räcker det 
med att misslyckas med bara några få aktiviteter hos underentreprenörerna för att hela 
arbetsplatsen ska drabbas av negativa följder [50]. 
 
Till själva byggskedet räknas etableringen av arbetsområdet, byggproduktionen, drift 
och underhåll av etableringen samt avvecklingen av etableringsområdet. 
Produktionsprogrammet som framtagits under byggstartsskedet används sedan som 
underlag för anskaffning av resurser och rekrytering av personal. De övergripande 
styrinstrumenten under hela byggskedet är arbets- och resursplanerna. Dessa visar de 
bästa sätten att bygga på därav man bör sträva efter att följa dessa planer [51]. 
 
I planeringsskedet vid byggstart ska man i anslutning till kvalitetsplanen bestämma vilka 
aktiviteter på arbetsplatsen som är extra viktiga för ett gott slutresultat. Dessa aktiviteter 
kan vara sådana som kan orsakar extra allvarliga konsekvenser för ekonomin, tiden, 
kvaliteten eller säkerheten på bygget om de inte genomförs som planerat. Genom att 
noggrant förbereda arbetet av dessa aktiviteter kan man också minska störningsriskerna. 
Arbetsberedning av en aktivitet innebär att man ute på byggarbetsplatsen gör noggranna 
förberedelser så att allt sker i rätt tid, med bästa möjliga metod, med lämpliga resurser 
och med en god samordning med övriga aktiviteter [52]. 
 
När etableringen av byggarbetsplatsen kommit igång inträffar ofta störningar som till 
stor del beror på försenade och felaktiga leveranser, maskinhaveri och bristande 
samordning mellan de olika yrkesgrupperna. Även yttre faktorer så som väderlek och 
beställarens åtgärder kan komma att medföra ändrings- och tilläggsarbeten på 
byggarbetsplatsen. Det är dessa störningar som planeringsarbetet har som målsättning att 
förhindra och minimera effekten av [51]. 
 
Genom att informera om planeringsarbetet kan kunskap spridas om det tänkta 
tillvägagångssättet på bygget vilket skapar extra motivation hos berörda parter. Det finns 
dock några typer av störningar som kan ge förödande konsekvenser på ett bygge genom 
att de orsakas av systemfel, till exempel i fall då för få arbetsledare finns på plats. Det 
kan fungera bra ändå men risken för sena beslut, felaktiga order, dålig övervakning av 
produktionen samt missad bevakning av tillvägagångssätt med mera ökar. Utöver detta 
kan även maskinerna vara underdimensionerade eller för få, vilket kan resultera i 
väntetider. Det är ofta dyrt att i efterhand hyra in kompletterande maskiner för att 
påskynda arbetet. En annan viktig sak som bör göras för att minimera störningarna under 
produktionen är att kontinuerligt bevaka upprättade planer. En enkel detalj i form av till 
exempel en missad beställning kan orsaka stora problem för byggets fortsättning. Som 
tidigare nämnts kan störningar i form av dålig väderlek minimeras genom att använda 
sig av väderskydd, vilket medför att skottning vintertid inte krävs [51]. 
 
I slutskedet av produktionen tillkommer många nya aktiviteter utöver det pågående 
bygget i form av kontroller, justeringar och besiktningar. Det är därför önskvärt att ta 
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fram en färdigställandeplan vilken ska innehålla alla entreprenörers aktuella arbeten 
uppdelade på tiden. Denna plan ska också redovisa tid för driftsättning av anläggningen, 
erforderlig dokumentation och besiktningsprotokoll samt tid och resurser för 
avhjälpande av fel och brister [52]. 
 
 
 
9.2.5 Byggstyrningsmöten 
Eftersom det ofta är många olika personer som samarbetar i ett byggprojekt krävs det 
också många sammanträden för att behovet av samordning och information ska kunna 
tillgodoses. Vanligt är att man inledningsvis anordnar en etableringsträff i samband med 
byggstarten när större delen av personalen rekryterats. På etableringsträffen medverkar 
byggföretagets anställda och representanter för de olika underentreprenörerna. På detta 
möte vill man i första hand informera om byggprojektet i sin helhet, etableringen och 
produktionsplaneringen. Här beslutar man om framtida planeringsmöten samt om 
organisationen av skydds- och samordningsfrågor i kommande byggskeden. På dessa 
möten behandlar man det rådande läget på bygget, produktionsplaneringen, 
uppföljningar, resurskontroller, leveranser, arbetsberedning samt metod och 
skyddsfrågor [53]. 
 
För att samarbetet mellan alla olika aktörer på bygget ska fungera anordnas också 
samordningsmöten, eller så kallade UE-möten. Dessa möten ska hållas regelbundet 
under produktionstiden. Samordningsmötena är viktiga då de ska underlätta 
samordningsfrågorna i byggprojektet. Ämnen som tas upp på dessa möten är det aktuella 
läget på bygget, genomgång av planer, resurskontroller, leveranser samt ekonomiska-, 
metod-, teknik- och skyddsfrågor [53].  
 
Slutligen finns också byggmöten där frågor som rör entreprenadavtalen mellan 
beställaren och byggentreprenören behandlas. På dessa möten kan också konsulter, UE 
och brukare ibland medverka. Beslut som fattas här kan ses som komplement till 
entreprenadavtalet, vissa förutsättningar för planeringen och byggstyrningen kan också 
komma att förändras på dessa möten. [53]. 
 

 
9.2.6 Erfarenheter från Eolshäll 
Det var projektledaren för E1som ursprungligen sålde in idén om Eolshällsprojektet till 
SBC. Det var också denne som kontaktade arkitekter och konstruktörer. Projektledarens 
roll var att samordna projektet och att hålla i sammanhållningen av projektgruppen [54]. 
Det var även projektledarens uppgift att kontrollera att SBCs krav blev uppfyllda [6]. 
 
En högkonjunktur rådde på byggmarknaden och SBC ansåg att de större företagens 
anbud vara för höga. Man började därför söka efter billigare alternativ och fann 
enmansbolaget Reverse Construction. Deras del i projektet var att ha hand om 
samordningen på byggarbetsplatsen. Reverse Construction hade en patenterad 
byggmetod som gick ut på att snabbt få upp ett tätt klimatskal genom att bland annat 
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montera utfackningsväggarna uppifrån och ner [21]. Det var också upp till Reverse 
Construction att uppfylla tidsplanen och att hålla budgeten [6]. För att kunna hantera 
denna typ av projekt i denna storleksordning krävs dock oftast större företag [21].  
 

Husen var tänkta att byggas enligt RC-metoden. På bilden ser man att detta inte följdes på bygget, 
utfackningsväggar på lägre våningsplan har börjat monteras innan de ovanförliggande monterats 
klart. I bakgrunden ses även att väggelement står uppradade dåligt skyddade mot regn och 
markfukt. Dessa skall som tidigare nämnts monteras fortlöpande i den takt de levereras till 
byggarbetsplatsen för att förhindra fuktskador [59]. 
 
Samarbetet mellan de olika parterna fungerade ganska bra till en början. SBCs 
organisation var dock för klen för ett projekt i denna omfattning och med den valda 
entreprenadformen. Detta ledde till att de andra inblandade i projektet upplevde att de 
inte fick tillräcklig information om vad som efterfrågades av SBC [6].  
 
Informationsflödet i projektet mellan de olika parterna var tänkt att gå via projektledaren 
och därmed också granskas av honom. Samarbetet blev efterhand sämre då ingen 
samordning i projektgruppen fanns. Kommunikationen mellan projektledaren och 
Reverse Construction fungerade inte som tänkt, de motarbetade varandra och en mur 
mellan dessa uppstod [54]. Reverse Construction valde därför att gå direkt till SBC 
vilket medförde att styrningen i detta skede försämrades [6]. 
 
De som ansvarade för att anlita underentreprenaderna var Reverse Construction. Som 
tidigare nämnts rådde dock en högkonjunktur på byggmarknaden vilket ledde till att man 
anlitade de som fanns tillgängliga. Det var dessutom alldeles för mycket folk på 
arbetsplatsen vilket gjorde det rörigt och ostrukturerat. Det gavs inga klara direktiv till 
de olika leverantörerna vilket bland annat medförde att Strängbetong levererade en 
våning för lite då ingen beställning på den översta våningen gjorts. Den översta våningen 
platsbyggdes därför i trä [23]. 
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Bilden visar hur innerväggar börjat gipsas innan ett färdigt klimatskal uppnåtts, detta medför att de 
riskerar att bli fuktskadade [59]. 

När väggarna i E1 bröts upp visade det sig att man förmodligen redan under bygget av E1 var 
uppmärksammad på möglet i detta hörn, men valt att inte åtgärda detta och istället byggt in det 
[59]. 
 
Eolshällsprojektet var ett utmanande projekt som krävde många detaljritningar vilket 
konstruktörerna också poängterade under projektets gång, dock var ingen lyhörd för 
detta. Det var SBC som genom Reverse Construction skulle ha beställt detaljritningar 
och anslutningsdetaljer till projektet, detta gjordes dock inte. På projekteringsmötena 
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frågade Structor vad de skulle rita, men fick svaret att ingenting behövdes. Structor tog 
fram en del riningar under byggskedet men klimatskalet och ytterväggskonstruktionen 
blev aldrig fullständiga. Därmed saknades väldigt många byggdetaljer för E1, bland 
annat ritningar på gårdsplaner, fuktsäkra tätskikt, terrasser, tak och byggsnitt rent 
generellt. Det var någonstans här de olika parterna började förstå att projektet var på väg 
åt fel håll [6]. Då det saknades detaljritningar och stommen dessutom var felkonstruerad 
fick man göra många egna lösningar på plats. Som tidigare nämnts var det dessutom 
också oklart vad SBC som beställare egentligen ville ha främst i materialväg. Detta 
medförde att alla parter fick väldigt sena besked. En del av fönstren var tvungna att 
monteras i efterhand fast det var tänkt att dessa redan skulle varit anslutna i 
väggelementen innan lyftes in i stommen. Enligt uppgift monterades dessa sedan i 
efterhand med hjälp av helikopter [54]. 
 
Redan hösten 2007 började problem med projektet att uppmärksammas då smältvatten 
började rinna in i konstruktionen. I samband med detta ordnades krismöten men det rann 
ut i sanden och inga större åtgärder gjordes [23][54]. 
 
Projektledarna för E2 menar att SBC inte var bemannat för att klara av att utföra ett så 
stort projekt som Eolshällsprojektet faktiskt var, detta främst eftersom det är svårt att 
bemanna en delad totalentreprenad. I det stora hela menar de att det är många olika 
parter som gjort små och större fel i projektet vilket gemensamt bidragit till ett det hela 
havererat i slutändan. Ett problem de upplevt är dock gränsdragningen, det vill säga vem 
som ansvarat för vad i E1 [3]. 
 

På bilden ses att känsliga trädelar monterats i ett tidigt skede och sedan lämnas oskyddade [59]. 
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På denna ritning är utfackningsväggarna markerade med olika färger utifrån hur svårt fuktskadade 
de visat sig vara då de bröts upp. Man kan tydligt se att de delar som monterats i ett tidigt skede 
och sedan fått stå oskyddade (markerade med rött) är de delar som haft mest fuktskador [Bilaga A]. 
 
Det framgår inte ur några av de mötesprotokoll vi fått tillgång till när och vem som drev 
fram ändringen av stom- och uppvärmningssystem, enbart att just hålbjälklag kommer 
att användas. Utöver projekteringsmöten som hållits under perioden oktober 2005 och 
februari 2007 hölls även inköpsmöten och ekonomimöten vid några tillfällen. 
 
 

9.2.7 Slutsats om kommunikation och planering 
Projektledningen utgör en viktig del av projektet. Fungerar inte projektledningen som 
det ska är sannolikheten stor att bygget dels inte följer tidsplanen, men även att risken 
för byggfel ökar. Projektledarens roll är att ha god översikt av projektets gång och kunna 
tillhandahålla information och beslut till övriga i projektet när det behövs. Detta uppnås 
genom att projektledaren ständigt måste uppdatera sig om vad som händer i projektet 
och sedan förmedla detta på ett tydligt sätt till övriga i projektet. God kommunikation är 
alltså en av nycklarna till ett lyckat projekt.  

Det är väldigt viktigt med en väl genomtänkt planering innan byggstart. Om 
projekteringen drar ut på tiden är det risk att man tar förhastade beslut som längre fram 
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kan ligga till grund för svåråtgärdade problem. Genom en god planering kan man 
undvika att projekteringstiden drar iväg, och att bygget kan startas i tid.  

Då fuktproblem är vanligt förekommande i byggen bör stor vikt även läggas på att 
förhindra detta. Man bör ta hjälp av fuktsakkunniga åtminstone för de kritiska delar som 
man vet kan medföra fuktskador om dessa inte konstrueras och utförs på rätt sätt. Att 
bygga under tält för att uppnå ett torrt bygge rekommenderas. Det är även viktigt att 
kontrollera allt material innan det byggs in. 

Som byggarbetare på en byggarbetsplats kan det vara svårt att uppmärksamma brister i 
byggandet, då tidsplanen ofta är ansträngd och det helt enkelt inte finns utrymme för att 
åtgärda eventuella problem. Byggarbetarna ska självklart inneha den kompetens som 
krävs för att utföra jobbet, men ansvaret för att det blir rätt ligger på platschefen. Genom 
frekventa egenkontroller kan man försäkra sig om att bygget utförs på rätt sätt och fel 
som upptäcks kan sannolikt åtgärdas. 
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10. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 
Då vi inte kan styrka den informationen vi fått om Eolshällsprojektet kan vi inte dra 
någon självklar slutsats angående vad som faktiskt hände i projektet. Vi har däremot 
genom intervjuerna med ett antal av de inblandade kunnat få indikationer på vilka 
problemen i Eolshällsprojektet var och varför de uppstått.  

Vi har inte haft tillgång till några detalj- och anslutningsritningar för E1 då dessa aldrig 
verkar ha tagits fram under projektets gång. Genom att titta på utförandet av detaljerna 
skulle man i vissa fall kunna få indikationer på hur dessa detaljer varit konstruerade. 
Dock kräver detta att detaljlösningarna blivit korrekt utförda, vilket inte kan fastställas i 
detta fall. De vi har intervjuat har heller inte kunnat redogöra för hur våra utvalda 
konstruktionsdetaljer blivit utförda i E1. Vi kan därför inte dra några slutsatser om 
huruvida vare sig konstruktionslösningen eller utförandet varit bra. Alltså kan problemen 
berott på mindre bra konstruktionslösningar, missvisande ritningar, okunniga eller 
felinstruerade byggarbetare alternativt byggfusk. Några av felen i Eolshällsprojektet har 
kanske till och med berott på att underleverantörer levererat material som inte uppfyllt 
materialkrav. Vi kan dock konstatera att det i Eolshällsprojektet inte funnits enbart en 
ansvarig. Det har funnits flera misstag och missöden av olika omfattning som 
tillsammans orsakat fuktproblem. 

Vi anser att konstruktionslösningarna för terrasserna och utfackningsväggarna ur 
fuktsynpunkt inte varit optimala. Tätskiktet på terrasserna var till exempel inte 
tillräckligt uppdraget mot väggen och utfackningsväggarna var utförda med en putsad 
enstegstätning på en träregelvägg. Båda dessa konstruktionslösningar är mindre bra ur 
fuktsynpunkt och bör undvikas. Vi är dock väl medvetna om att det finns fler viktiga 
aspekter än fuktsäkerhet att ta hänsyn till i projekteringen av ett husprojekt. När det 
gäller övriga konstruktionslösningar tro vi att utförandet påverkat resultatet.  

Den bristande kommunikationen genom hela projektet verkar vara en av huvudorsakerna 
till att Eolshällsprojektet kantats av så många problem. Kommunikationen är lika viktig 
vid projekteringen som vid utförandet. Viktigt är också att man i projektgruppen blir ett 
sammansvetsat team så att man tillsammans jobbar för det aktuella projektet, inte var 
och en för sig. En dålig kommunikation kan resultera i ofullständiga bygghandlingar, 
vilket i sin tur kan leda till ett ofullständigt utförande.  I bästa fall har man en engagerad 
och erfaren platschef som kan lösa problemen som detta medför på plats, finns inte det 
är risken att problem uppstår större. Viktigt är också att kommunikationen på 
byggarbetsplatsen är bra så att onödiga missförstånd undviks. Att ha kontinuerliga 
kontroller i form av både egenkontroller och besiktningar är viktigt för att i god tid 
kunna upptäcka eventuella fel och brister i bygget. Ju fortare ett fel upptäcks desto 
lättare är det oftast att åtgärda.  
 
Vi har under arbetets gång flera gånger fått uppfattningen om att det är just 
samordningen som brustit. Det är inte enbart på byggarbetsplatsen som samordningen 
verkat rörig utan även styrningen av projektet har uppfattats som ostrukturerad. 
Kommunikationen mellan bygget och projektgruppen framstår som bristfällig då 
informationen mellan de olika parterna inte verkar ha fungerat i någon riktning. 
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Informationsöverföringen har inte fungerat då det verkar som att det funnits oklarheter 
kring hur projektet skulle genomföras. De medverkande i projektet har antagligen fått 
otydliga anvisningar på vad som efterfrågats och inte heller informerats tillräckligt om 
deras skyldigheter i projektet. 

Ett projekts slutdatum är oftast spikat och flyttas därför sällan fram då den färdiga 
byggnaden i regel har ett datum som den ska tas i bruk, däremot kan startdatumet skjutas 
fram. Detta medför att byggtiden i många projekt blir betydligt kortare än den är 
planerad och projekterad till. För att då spara in tid är det lätt hänt att förhastade beslut 
tas på byggarbetsplatsen men också att antalet arbetsmoment sparas in. Istället för att 
utföra de tio delmomenten som finns beskriva i bygghandlingarna kanske ett par av 
dessa faller bort då man försöker vinna tillbaka förlorad tid. 

Ändringar av utföranden och material under byggets gång verkar vara vanligt 
förekommande i de flesta byggprojekt. I Eolshällsprojektet byttes ett platsgjutet 
stomsystem mot ett prefabricerat i projekteringsfasens slutskede. Man bytte också 
uppvärmningssystem från vattenburna radiatorer till ett vattenburet golvvärmesystem. 
Projekteringstiden är ofta väldigt knapp och tidspressad och om man då dessutom gör 
ändringar av denna typ blir den än mer ansträngd. Det krävs väldigt mycket av alla 
parter vid byten av denna omfattning, speciellt då ändringar görs sent i 
projekteringsskedet och mycket därmed måste projekteras om. Ju tidigare i 
projekteringsfasen byten genomförs ju mindre extra arbete medför det för andra 
inblandade konsulter. Det är dock viktigt att en noggrann omprojektering utförs vid alla 
sorters byten. Denna omprojektering bör få ta den tid den behöver.  Blir det fel redan i 
detta skede på grund av att arbetet inte blir ordentligt gjort eller att något missas kan det 
senare leda till problem. Kostnaderna för att åtgärda framtida fel kan dessutom komma 
att överstiga kostnaderna för vad en längre och noggrann projektering skulle ha gjort. 
Man bör även ha i åtanke vilken typ av underhåll konstruktionen senare kommer att 
kräva samt vad kostnaderna för detta underhållsarbete kommer att vara i förhållande till 
produktionskostnaderna. En billigare konstruktionslösning kan mycket väl komma att 
kosta mer i längden i form av extra underhåll.  

I de fall då välbeprövade metoder används är det nog inte själva 
konstruktionslösningarna i sig det är fel på. Mindre bra utföranden eller en dålig 
materialhantering på plats medför troligare fuktrelaterade problem, parametrar som 
oftast beror på arbetsledarnas och byggarbetarnas kompetens. När det gäller Reverse 
Constructions byggmetod, vilken är en ny teknisk lösning som användes i E1, var det 
inte själva metoden som brast utan snarare samordningen på byggarbetsplatsen. Om 
utförandet skett enligt utförandebeskrivningen är det en bra metod då man eftersträvar 
att uppnå en tät konstruktion så fort som möjligt.  
 
Förutom kvalitet så är två andra viktiga parametrar pengar och tid. För att få dessa tre att 
gå ihop krävs en mycket god planering, vilket man uppnår genom god kommunikation. 
Man bör vid byggande tänka långsiktigt, hus ska hålla 100 år och kräver därför goda 
konstruktionslösningar och ett gott utförande. När det gäller hänsynen till fuktaspekter i 
projekteringen tycker vi att de ska få ta större plats då just fuktskador kan bli väldigt 
omfattande och dyra att åtgärda beroende på vilken typ av skada som uppstått.  
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1 ALLMÄNT 

 
1.1 OMFATTNING OCH TILLÄMPNING 

 
 Denna kvalitetsplan gäller för projektering under Program-, Förslags/Systemhandlings-, 

Förfrågningsunderlags- och Bygghandlingsskedet inom Eolshällsverket, Hägersten. 

De medverkande konsulterna ansvarar för sina respektive kvalitetsplan. 

Här anges de rutiner och åtgärder som skall tillämpas vid samordning av projektering för att 
säkerställa kvaliteten i uppdraget. 
 

  
2 PROJEKTET 

 
2.1 BESKRIVNING AV PROJEKTET 

 
 Byggnadstomten är belägen i området Hägersten i ett nedlagt reningsverk. Detta skall införlivas i 

resten av projektet genom att den existerande byggnaden finns såväl under som över mark. Delar av 
byggnader bevaras med ny funktion. 
 
Projektet består av 48 lägenheter. Husen utföres som 3 st. terrasshus med loftgångar som följer 
sluttningen mot Mälaren, med mellanliggande bilfria gröna gårdar och där en befintlig skorsten som 
ett landmärke. Loftgångarna, vars fasader bekläds med växter är vända mot Mälaren och härifrån har 
man en storslagen utsikt. Alla lägenheter har balkong, terrass eller uteplats.  
 
Bilparkering sker i befintliga bergrum som med bil nås från Klubbensborgsvägen och från bostäderna 
via hiss och trapphus som ligger i mitthuset. Ett angörings- och gästgarage finns i omedelbar närhet 
till husentréer. En högkvalitativ gemensamhetslokal planeras i del av byggnadernas källarvåning. 
 

  
2.2 ÖVERGRIPANDE MÅL 

 
 De övergripande målen för projektet är att: 

- Uppfylla Stockholmstads och SBC:s miljömål. 

- Genomföra ett högkvalitativt projekt. 

- Bli en pålitlig samtalspartner för staden vad gäller 3D detaljplaner och Fastighetsbildningar. 

- Att få projektet omskrivet. Mycket publicitet vad gäller byggnadernas kvalité och 
arbetsmetodiken. 

 
  
3 ORGANISATION 

 
3.1 Beställare: Brf Eolshäll genom SBC Mark AB 
 Ombud: Tommy Kjellgren 
 Projektledare: Gustaf Sundell, Gustaf Sundell Consulting AB 
 Projekteringsledare: Raúl Valencia, Equator Stockholm AB 
 Kvalitetsansvarig: Anders Stenqvist, Equator Stockholm AB 
 Tillgänglighetsansvarig: Anders Stenqvist, Equator Stockholm AB 
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3.2 KONSULTER 

 
 

 Ansvarig arkitekt Jacques Sandjian Equator Paris 
 Ansvarig arkitekt Jana Becker Equator Stockholm AB 
 Handläggare arkitekt Nils von Sivers Equator Stockholm AB 
 Ansvarig konstruktör Martin Sjödin Structor Stockholm AB 
 Vent.-konsult Mats Eskilsson SISU Stockholm AB 
 VS-konsult Christian Lindquist SISU Stockholm AB 
 EL-konsult Ulf Vinberg SISU Stockholm AB 
 Landskap Thomas Andersson Andersson Jönsson Landskaparkitekter AB 
 CAD-Samordning Raúl Valencia Equator Stockholm AB 
    
    
3.3 UPPDRAGSFORM 

 
 

 Uppdragsform: Generalkonsultuppdrag 
 Företag: Equator Stockholm AB 
 Ombud: Jana Becker 

 
   
3.4 ENTREPRENADFORM 

 
 

 Entreprenadform: "Styrd" totalentreprenad där projekteringen åligger byggherren. 
 Företag: Reverse Construction MB 
 Ombud: Bertil Engström 

 
   
3.5 GESTALTNINGSANSVAR 

 
 Equator Paris genom Jacques Sandjian har det övergripande ansvaret för gestaltningen. 

 
  
3.6 ÖVRIGA DELTAGARE 

 
 Projektets organisation med övriga projektdeltagare och intressenter redovisas i Adress- och 

distributionslista. 
 

  
4 TIDER 

 
 Följande översiktliga tider för projektet gäller: 

 
 Projektstart: 2005-08 
 Detaljplan: 2005-01  -  2005-08 
 Bygglov: 2005-06  -  2005-12 
 Projektering: 2005-09  -  2006-11 
 Byggskede: 2005-11  -  2007-10 
 Inflyttning: 2007-11 
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5 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

 
5.1 ALLMÄNT 

 
5.1.1 PROJEKTNAMN 

 
 Projektet benämns: 

 
Eolshällsverket  

  
5.1.2 ORGANISATION OCH ADMINISTRATION 

 
 Projektledaren har enligt gällande befattningsbeskrivning ansvar för och befogenhet att övergripande 

leda projektet under hela byggprocessen från start till garantibesiktning. 
 
Projektledaren har i ledningsfunktionen stöd av projekteringsledare samt ev. installationssamordnare. 
 
SBC ansvarar för all information om projektet och kontakt med media. 
 
Uppgifter som berör hyresgäster skall behandlas med diskretion och i förekommande fall med krav på 
sekretess. 
 
Bygghandlingar utformas enligt Bygghandlingar 90.  
 
All upphandling följer och genomförs enligt rutiner från SBC mark AB. 
 

  
5.1.2.1 STYRNING OCH SAMORDNING 

 
 Samordning av projekteringen sker löpande vid möten genom direkta kontakter mellan konsulterna, 

enligt nedan  
 

 A-möten Projektmöten mellan entreprenören, projektledaren och projekteringsledare. 
Ämnen som behandlas: 

- Projektfrågor 

- Programfrågor 

- Projektkostnader 

- Kostnadsuppföljning 

 
 B-möten Projekteringsmöten mellan projektledaren, projekteringsledare och 

konsultgruppen. 
Ämnen som behandlas: 

- Beredning av programfrågor 

- Samordning av projekteringsfrågor 

- Tids- och kostnadsstyrning av projekteringen. 

- Beredning av underlag för projektkostnadsstyrning. 
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 C-möten Interna samordningsmöten. Hit hör CAD-samordningsmöten, 

samordningsmöten inom och mellan teknikområdena samt möten med 
myndigheter. 
 

 D-möten Samordningsmöten med myndigheter och andra externa. 
 

  
5.1.2.2 TIDER OCH PROTOKOLL 

 
 Den som sammankallar mötet svarar för dagordning och protokoll. Protokoll delges samtliga 

deltagare samt projekteringsledare. 
Protokoll läggs ut på projektservern enl. CAD-manualen. 
 
Tider enligt nedan: 
 

 A-möten Vid behov 
 

 B-möten Torsdagar i jämna veckor, kl 8 - 11  
Plats: Equator Stockholm AB, Structor Stockholm AB, byggarbetsplatsen 
 

 C-möten Vid behov 
 

 D-möten Vid behov 
 

  
5.1.3 PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDE 

 
 Projektets omfattning och inriktning definieras av programmet som beslutas vid projektgenomgång 

med berörda intressenter. 
 
Projektgenomgångar leds och dokumenteras av projekteringsledare.  
 
Resultatet av projektet skall uppfylla de tekniska egenskapskraven enligt Byggnadsverkslagen och 
inom rimliga ekonomiska ramar skapa bostäder och miljöer med god kvalitet med avseende på 
funktion, ekonomi, service/underhåll och miljö. 
 
Val av produkter och tekniska lösningar görs i samråd med projektledaren. Ambitionen i detta projekt 
är att använda högkvalitativa produkter med beprövad byggteknik. 
 

  
5.1.4 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

 
 Alla deltagare i projektet skall under processens gång uppmärksamma och förebygga risker och 

påverkan från miljö- och kvalitetspåverkande faktorer såväl i eget arbete som för efterföljande 
aktiviteter. 
 
Uppföljning och kontroll under hela processen sker huvudsakligen genom dokumenterad egenkontroll 
av projektledaren enligt SBC Mark´s rutiner samt av konsulter och entreprenörer enligt upprättade 
kontrollplaner. 
 
Kontroll utförd av sakkunnig samt fristående sakkunnig sker enligt byggherrens förslag till kontrollplan 
PBL och Byggnadsnämndens beslut.  
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 Miljö- och kvalitetsrevisioner kommer att genomföras. 

 
Övergripande ekonomisk styrning och uppföljning av projektet under byggprocessen sker enligt 
rutiner för ekonomisk uppföljning. Då projektet färdigställts ansvarar projektledaren för att 
projektavslut sker enligt Ekonomiavdelningens rutiner. 
 
Då projektet är färdigställt samlas deltagande konsulter och entreprenörer till en systematisk 
genomgång och utvärdering av projektet, b la i syfte att finna underlag för förbättring av processer 
och rutiner. 
 

  
5.2 PROGRAMSKEDE 

 
 Generalkonsulten/arkitekten upprättar ett program för projektet med ledning av relevanta lagar och 

regler, samråd med stadens förvaltningar, SBC:s Standard, särskilda utredningar och direktiv från 
projektledaren. 
 

  
5.3 PROJEKTERINGSSKEDE 

 
5.3.1 PROJEKTERINGSLEDNING 

 
 Projekteringsledaren ansvarar för den övergripande ledningen av projekteringsarbetet. 

Projektledaren klargör vid projekteringsmöten mera detaljerat om fördelningen av ansvar, 
befogenheter och arbetsuppgifter mellan sig, installationssamordnare och projekteringsledaren. 
 

 Projekteringsledaren ansvarar för följande arbetsuppgifter: 
 

• biträda projektledaren vid övergripande planering, styrning, uppföljning och förbättring av 
projekteringsarbetet. 

• administrativ och teknisk samordning 
• ledning av/protokollskrivning vid/projekterings- och samrådsmöten 
• upprätta samordnad projekteringstidplan 
• styrning/kontroll/ och uppföljning av projekterings- och produktionskostnader 
• verifiering och validering av projekteringsresultatet vid skedesväxlingar 

 
  
5.3.2 PROJEKTERING 

 
 Projekteringen genomförs som generalkonsultuppdrag. 

 
Inom ramen för övergripande program och mål för projektet ansvarar konsulterna för att: 

• genomföra projekteringen enligt kontrakt 

• förutom krav redovisade i program även identifiera övriga krav från SBC, myndigheter och 
övriga intressenter samt de lagar och regler som styr projektets utformning och 
genomförande 

• fästa särskild stor vikt vid aktiviteter som sammanhänger med de övergripande mål som 
formulerats i detta projekt 

• identifiera processer, aktiviteter och byggdelar som är kritiska ur kvalitets- och miljösynpunkt 
till grund för konsulternas och entreprenörernas kvalitets- och miljöplaner, kontrollplaner, 
samt arbetsmiljöplanen. 
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• upprätta detaljerade kvalitets- och miljömål, detaljtidplan och kontrollplaner för eget arbete 

• säkerställa att arbetet utförs av personal med erforderlig kunskap och erfarenhet samt att 
erforderliga resurser tillhandhålls 

 
5.3.3 TIDPLANER 

 
 Tiderna redovisade i punkt 4 gäller på en övergripande nivå. 

Projekteringsledare upprättar en samordnad projekteringstidplan som ska ligga till grund för 
genomförande och uppföljning av projekteringen. 

Konsulterna detaljplanerar sitt arbete utifrån den fastställda projekteringstidplan. 

 
  
5.3.4 PROJEKTERINGSKOSTNADER 

 
 Samtliga konsulter lämnar projekteringsledaren en tidsfördelad projekteringsbudget avpassad till 

projekteringstidplanen som underlag för uppföljning. 
Tillkommande arbete ska anmälas till projekteringsledaren och godkännas före påbörjande. 
 

  
5.3.5 EGENKONTROLL, KVALITETSPLAN OCH UPPFÖLJNING 

 
 Kontroll under projekteringstiden sker genom konsulternas egenkontroll, kontroll utförd av sakkunniga 

samt vid genomgångar, verifiering och validering och internrevisioner under projekteringstiden. 

Inför varje leverans av handlingar vid avslut av ett projekteringsskede skall samgranskning ske. 
Samgranskningen utfördes så att samtliga handlingar kopieras och distribueras inom konsultgruppen, 
varvid granskning sker under viss tid som fastställs av projekteringsledare. Varje teknikområde 
granskar eget teknikområde med avseende på samordningen med övriga teknikområden. 

Granskningssynpunkter noteras på särskild blankett som tillhandahålles av projekteringsledaren. 
Efter avslutad granskning delges granskad konsult och projekteringsledare den ifyllda blanketten med 
granskningssynpunkter. Vid särskilt möte diskuteras och beslutas om införande av 
granskningssynpunkter. 

Handlingarna justeras därefter och på blanketten dokumenteras genomförda rättningar. 

 
  
5.3.6 BEHANDLING AV FEL OCH AVVIKELSER 

 
 Handlingar som konstateras innehålla fel eller som inte överstämmer med specificerade krav ska 

märkas och försvaras så att de inte oavsiktligt sprids eller används som underlag för projektering eller 
byggande. 

Avsteg i förhållande till uppställda krav eller förutsättningar som konsult vill föreslå ska anmälas på B-
möte. Avsteg som inte skriftligen har godkänts av projektledaren/beställaren får inte förekomma.  

Rapportering av avvikelser/korrigerande åtgärder framgår av kvalitetsplan för respektive konsult. 
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6 STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 

 
 Uppdrags anpassade CAD-manual upprättas av CAD-ansvarige. 

Rutiner för inkommande/utgående dokument framgår av respektive konsults kvalitetsplan. 

Rutin för arkivering av handlingar ska framgå av kvalitetsplan från respektive konsult. 

Projektörerna ska dokumentera erhålla och lämnade besked vid kontakter med myndigheter genom 
protokoll eller minnesanteckningar. Besked delges projekteringsledare och berörda övriga projektörer.

Revideringar efter utskickade bygghandlingar ska utföras som PM med markerade ändringar på 
ritningar och i beskrivningar. 
 

  
7 IDENTIFIERING OCH SPÅRBARHET  

 
 Handlingarna ska vara entydigt märkta med projektnamn, status, datum och övriga nödvändiga 

uppgifter under alla faser av projekteringsarbetet. Fastställd ritningsstämpel ska användas, se även 
CAD-manual.  

Samma princip ska även tillämpas i handritade och skannade dokument. 

 
  
8 HANTERING AV KVALITETSDOKUMENTATION 

 
 Som kvalitetsdokument räknas utöver projektörs projekteringsresultat (ritningar, beskrivningar, etc) 

även: 

• Protokoll från kontraktsgenomgångar 

• Projektspecifika checklistor 

• Dokumentation av genomförd granskning (egenkontroll) 

• Dokumentation av granskningssynpunkter 

• Avvikelserapporter 

• Protokoll och rapporter från interna kvalitetsrevisioner 

• Kvalitetsplan 

• Dagböcker. 

 

Varje konsult ansvarar för att tillämpliga dokument upprättas och förvaras för respektive åtagande. 
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Eolshällsverket, Stockholm 

Översiktlig teknisk beskrivning för grundläggning och stomme 

Grundläggning 
Grundläggning av husen sker med utbredda plattor och grundsulor av betong på packad 
sprängbotten. Rensningsklass 3B under väggar och pelare. Innan packning av 
sprängbotten ska grundbottenbesiktning utföras. Sprängsten min 150 mm, max 
stenstorlek 100 mm. Bottenplattor utförs som radonskyddad platta på mark (200 mm 
dubbelarmerad betongplatta), med underliggande dräneringslager. Eventuella rör under 
plattan gjuts in i voter. Grundläggning ovanpå befintliga rötkammare sker med borrade 
pålar/pålfundament samt fribärande bottenplattor (250 mm dubbelarmerade).  
Hissgropar utförs som vattentät konstruktion. Grundkonstruktioner i övrigt utförs 
dränerade. Dräneringsledning förläggs utanför konstruktioner i fall min 1:200 och med 
erforderligt antal spolbrunnar.   

Angöringsgaragets stomme  
Bjälklagen under bostadshusen utförs med 50 mm plattbärlag + 200 mm pågjutning med 
platsgjuten betong. Bjälklaget under gården utgörs av 380 mm prefabricerade 
håldäckselement som är upplagda på flänsbalkar av stål (HSQ eller likvärdigt). Balkarna 
vilar på 400 mm runda pelare av prefabricerad betong. Vissa bjälklag utförs med 
plattbärlag med pågjutning till en total tjocklek om 380 mm. Källarväggar under mark är 
tänkta att utföras platsgjutna alternativt som skalelement. 

Bostadshusens stomme 
Bostadshusens stomme ska uppfylla kraven för ljudklass B enligt SIS. Stommar utgörs 
av bärande innerväggar av 200 mm platsgjuten betong (alternativt skalelement), 
fasadpelare av stål (VKR 100x150 / 100x100) samt bjälklag av 50 mm plattbärlag med 
200 mm (normalt) pågjutning. Pågjutningens tjocklek varierar beroende på golvtyp. 
Mellan pelare i fasad monteras utfackningselement med trä alternativt stålreglar och 
ytskikt av puts, samt glas enligt A-ritningar och beskrivningar.  
 
Balkonger, loftgångar, trappor 
Balkonger utförs av prefabricerade betongplattor med rollad överyta. 
Anslutning till bjälklag sker med Halfen HIT balkonganslutning. 
 
Loftgångar utförs av prefabricerade betongplattor med ytskikt av natursten enligt 
byggbeskrivning. 
Anslutning till bjälklag sker med Halfen HIT balkonganslutning. 
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Hisschakt utförs av stomme av stålprofiler (VKR-rör) med glasfasad enligt 
beskrivningar samt A-ritningar. 
 
Trapploppen ska lagras elastiskt mot stommen. (på system för ljuddämpning) 
 

Schaktstommar 
Samtliga slitsar och schakt med trycksatta rör ska förses med skvallerrör som mynnar 
synligt. 
 
Schakt förses med slitsbotten i varje våningsplan. 
 
Samtliga vertikala vattenledningsrör ska vara inspekterbara via inspektionslucka. 
 

Terrassbjälklag 
Gårdsuppbyggnad med fallbetong i fall min 1:100, tätskikt av 30 polymerförstärkt 
gjutasfalt. Brunnar ska ha inklistringsfläns för tätskikt, samt förses med perforerat 
förhöjningsrör samt lövsil i markytan.  Se även L- samt V-handlingar. 
 
Takterrasser utförs med cellglas fallblocksystem och papptäckning. Beläggs med trätrall. 
 

Yttertak 
Utförs som  uppstolpat trätak med lösullsisolering på vindsbjälklag av betong (50 mm 
plattbärlag + 200 mm pågjutning).  
 
Stockholm 2006-01-09 
Structor Bygg Stockholm AB 
 
 
Martin Sjödin 
 



BILAGA E – Teknisk uppföljning av byggsystem Reverse 
construction, RC‐metoden 

   



Slutrapport;
Teknisk uppföljning av byggsystem Reverse construction, RC-metoden

BESKRIVNING AV BYGGMETODEN

Byggmetoden gör att huset efter hand blir tätt uppifrån och nedåt.

1. Den bärande betongstommen monteras upp i topp. Prefabricerat badrum ställs in
planvis innan nästa bjälklag monteras, eller placeras uppifrån innan fasaden
monteras. Montage av VVS och el kan starta efter att andra våningens bjälklag
monterats med schakt och stigare. 

2. När stommen är rest läggs taket med system för avledning av regnvatten. I
projektet ingår utveckling av lätta takkonstruktioner för snabbt och säkert
montage. Särskilt kommer att utvecklas metoder för preliminär takavvattning för
att minska belastning av nederbörd under byggtiden.

3. Utfackningsväggar monteras med början uppifrån och sedan vertikalt nedåt.
Utfackningsväggarna är förtillverkade med kanaler för elektricitet, fönster,
balkongdörrar och putsbärare. Elementen monteras med en speciellt utvecklad
montagegaffel med hög precision. Bjälklagskanter och områden mellan
väggelementen förses med isolering och putsbärare efter att elementen monterats. 

4. Uttorkningen kan starta dag 4 på planvis uppifrån efter att fasadelementen har
monterats. Uttorkningen sker med varmluftstorkar med mycket hög kapacitet. RF
i stommen kontrolleras varje vecka enligt en särskild fukthanteringsmanual.

5. Stomkomplettering, målning med mera startas efter cirka en veckas uppvärmning
och torkning och följer samma schema uppifrån och ned. 



Slutrapport;
Teknisk uppföljning av byggsystem Reverse construction, RC-metoden

En byggmetod som gör att stommen väderskyddas tidigt under byggprocessen.

Tekniken bygger på ett rationellt byggande av flerbostadshus med högt utvecklad prefab
under kontrollerad ”torrhet”. Produktionsmetoden innebär ett säkrare montage och en god
arbetsmiljö. Stommen och fasader monteras inifrån utan ställningar och väderskydd.
Stomkomplettering och övriga arbeten sker uppifrån och ner under tätt yttertak.

Syftet med projektet är att följa upp och dokumentera detta sätt att bygga.

Detta skall inspirera bygg- och installationsbranschen till effektiviseringar genom utvecklad
teknik. En viktig del i arbetet är att undersöka vilka speciella risker som detta sätt att bygga
kan medföra, och bedöma vikten av dessa.

Vi hoppas kunna visa att den patentskyddade RC-metoden (Reverse construction) gör det
möjligt att producera flerbostadshus med kort byggtid, god lönsamhet (och låga kostnader),
god arbetsmiljö, hög kvalitet och liten risk för skador, samtidigt som logistikhanteringen
minskar mängden transporter till och från byggplatsen



Slutrapport;
Teknisk uppföljning av byggsystem Reverse construction, RC-metoden

Om ett hus byggs enligt metoden så innebär detta att:

1. Taket ovanpå stommen skyddar byggnaden när väggelementen monteras

2. Väggelementen får ett bra väderskydd och kan därför utföras med en hög
grad av förtillverkning.

3. Inredningsarbeten kan pågå på de övre våningarna medan väggar monteras
längre ned i huset.

Detta har följande effekter:

• Miljö: En halvering av transporter till och från arbetsplatsen och av
utsläpp med mera. En avsevärt mindre mängd restprodukter.

• Logistik: Just in time – dvs ingen mellanlagring på arbetsplatsen samt hög
leveranssäkerhet.

• Ergonomi: Mindre tunga lyft för hantverkare, liten sjukfrånvaro.
• Arbetsmiljö: Rent bygge, liten skaderisk och ett bra klimat
• Tid: Kortare och säkrare produktionstid och lägre byggkostnader.
• Kvalitet: Friskare hus, hög kvalitet, låg skade- och byggfelsprocent.

Stora delar av detta koncept har redan tillämpats i kvarteret Magasinet i Huddinge. 



BILAGA F  Mötesprotokoll, Projekteringsmöte B15 
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Betr: PROJEKTERINGSMÖTE B-15 
Tid:  2007-01-23, kl. 8.00 – 10.00 

Plats: Byggarbetsplatsen 

Närvarande: Part: Namn: Företag: Sign: 
 Projektlorganisatör (PO) Gustaf Sundell  GS Consulting AB GUS 
 Prefabentreprenör (KE) Torkel Eklund Strängbetong  TOE 
 Installation (VVS) Christian Lindqvist  Sisu Stockholm AB CHL 
 Byggnadskonstruktör (K) Richard Norlin Structor Stockholm AB RIN 
 Arkitekt (A2) Nils von Sivers Equator Stockholm AB NVS 
 Arkitekt (A2) Jana Becker Equator Stockholm AB JAB 
 Byggentreprenör (BE) Bertil Engström  Reverse Construction MB BEE 
 Platschef Leif Jansson Reverse Construction MB LEJ 
     
Delges:  Närvarande samt:   
   Thomas Milton Constructive Minds 

Consulting 
  

  Tommy Kjellgren SBC  
  Mikael Olsson WSP Group  
  Ulf Viberg Sisu Stockholm AB  
  Anders Stenqvist  Equator Stockholm AB  
  Anna Englund Andersson Jönsson  

Landskaparkitekter AB 
 

 
FAST DAGORDNING  
 
Punkt nr Ärende Ansvarig 
   

15. 1 ALLMÄNT  

15. 1.1 Projekteringsmöten 

15.1.1.1 Föregående protokoll godkändes, inga anmärkningar framkom. 
 

INFO

15.1.1.2 Nästa projekteringsmöte äger rum den 6/2 kl. 8.00 på arbetsplatsen. KA-möte samma 
dag kl. 14.00 

Mötestiderna fram till den 3/7 enligt bifogat dokument. 

INFO

  

15. 1.2 Projektorganisation PL

  

15. 1.3 Allmänna ordningsregler PL
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15. 1.4 Kvalitetsplan PL

  

15. 1.5 Kvalitetsansvarig -frågor 
  
7.1.5.2 Egenkontroll sågningsarbeten. 

BEE ombads att lämna egenkontrollplan avseende sugkammarens sågningsarbete, i 
vilken dokumenteras att arbeten görs enligt arbetsordningen upprättad av SISU 
(distribuerad i förra protokollet). 

 Möte B-13 
Egenkontrollplan kvarstår. Kontrollen skickas vecka 51 enl. BEE.  

 Möte B-14 
Kvarstår. BEE skickar egenkontrollen vecka 03 till kvalitetsansvarig. 

 Möte B-15 
Klart. Egenkontroll inlämnad den 23/1 

15. 1.9 Allmänt, övrigt 

  

15. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

15. 2.1 Projekteringsunderlag 

  

15. 2.3 Myndigheter, verk o d 

11.2.3.1 Version av BBR vi projekterar efter 

Vi projekterar efter BBR 1993:57 och BFS 2005:17. 

 Möte B-12 
Rättelse. Vi projekterar efter BBR 1993:57 med ändringar från 2002:19 (BBR 10) 

ALLA

 Möte B-13. 
RAV påpekade att enl. Strängbetongs egenkontroll projekterar dem efter BBR 12 vilket 
inte överstämmer med det som beslutades vid mötet B-12. Strängbetong anpassar 
egenkontrollen enl. detta. 

 Möte B-14 
Klart. TOE meddelade att Strängbetong har ändrat i egenkontrollen och nu hänvisas till 
BBR 10. 

 Möte B-15 
Uppdaterad checklista konstruktionsgenomgång skickas till kvalitetsansvarig och K 
under vecka 4. 
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12.2.3.1 Ändring/uppdatering av Bygglov 

Ändringar i fasad pga. tillkommande balkongpelare och utgående stödmurar hus 1 och 3 
mot norr (tidigare kallade ”vingar”) är bygglovspliktiga. JAB tar kontakt med 
bygglovsarkitekten för att meddela ändringarna och komma överens om ändringarna 
omfattas av beviljat bygglov eller om ett nytt bygglov måste inlämnas. 

A2

 Möte B-13 
JAB har inlett dialog med bygglovsarkitekten. Frågan kvarstår. 

 Möte B-14 
Kvarstår. 

 Möte B-15 
Det beslutades att JAB kontaktar bygglovsarkitekten när alla ändringarna är införda på 
ritningarna. 

  

15. 2.4 Samråd 

  

15. 2.5 Kvarstående frågor från föregående skede 

  

15. 2.6 Läget inför nästa skede 

  

15. 2.9 Förutsättningar, övrigt 

  

15. 3 TEKNISKA FRÅGOR 

15. 3.1 Landskap/ Markanläggningar 

12.3.1.1 Uppställningsplats brandstege hus 3. 

JAB informerade att uppställningsplats för stege på marknivå ersätts med integrerad 
balkong i gårdsbjälklag. Detta medför även att brandtrappa invid hus 3 utgår (se bifogad 
ritning). Utrymning lägenhet plan 1+ plan 2 i hus 3 längs i norr sker via fönster i arbetsrum 
plan 1 på östra fasaden med en fri höjd till mark på max 2 meter underkant fönster (se 
bifogad ritning). 

Förslaget har godkänts av brandkonsulten. 

Marknivå vid dörren till utrymme mellan hus 5 och 3 ska anpassas så att det ligger ca 150 
mm under färdigt golv.  

LA

A2

 Möte B-13. 
Uppställningsplatsen ska inte integreras i gårdsbjälklaget dels för att det är för sent att 
projektera och dels för att det medför ökade kostnader. GUS efterfrågade en enklare 
lösning och bad NvS utreda detta. 

A2 har även fått i uppdrag att kontrollera med brandkåren och brandkonsulten hur stor 
uppställningsplatsen ska vara. 
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 Möte B-14. 

A2 har inte samrått med brandkonsulten. NvS tar kontakt med Jörgen T. under vecka 02. 
Det beslutades att uppställningsplatsen tillverkas i stål, ska vara vikbar samt integreras i 
räcket. Arkitekten redovisar förslag vid nästa möte. 

 Möte B-15 
A2 har kontaktat brandkonsulten, mått på uppställningsplatsen ska vara 2x2 m.  

Det beslutades att uppställningsplatsen ska vara en balkongliknande konstruktion i stål 
som bultas fast i betongmuren. A2 ritar principdetalj som redovisas vid nästa 
projekteringsmöte samt levereras till BEE. 

  

15. 3.2 Hus (A, K och Prefab) 

   

13.3.2.1 Ljudkrav lägenheter. 

Kvalitetsansvarig har påpekat att Strängbetong har angett ljudkrav C i dess egenkontroll. 
Enligt systemhandlingarna och krav från beställaren skall det vara ljudkrav B.  

TOE kontrollerar med Strängbetongs tekniska avdelning om de projekterade elementen 
klarar av ljudkrav B. Svar lämnas vid nästa möte. 

 

 Möte B-14. 
TOE redovisade ljudegenskaper avseende luftljudisolering samt stegljudsnivå. Gösta 
Lindström på Strängbetong lämnar teknisk information till ljudkonsulten vilken i sin tur 
fastställer vilken teknisk lösning som ska användas.  
Arkitekten bevakar frågan. 

 

 Möte B-15. 
Enligt akustik-PM bör betongväggar mellan entre-sovrum, sovrum-grovsoprum och 
grannes kök-sovrum tilläggisoleras.  

Det beslutades att arkitekten lämnar underlag till TOE där berörda lägenheter redovisas. 
Betongväggstjocklek ändras till 220 mm för att kunna uppfylla kravet. TOE bad också att få 
en markering på den sidan av väggen som ska tjockas på. Underlaget lämnas senast på 
onsdag den 24/1. 

 

14.3.2.1 Kvarstående håltagningar i betongväggar och övriga betongarbeten. 

Det som Hubo inte hinner färdigställa sammanställs i en lista som lämnas till Strängbetong 
med kopia till BEE och RAV. 

 

 Möte B-15. 
Ingen lista har lämnats till Strängbetong.  

 

14.3.2.2 Inmätning bergkontur. 

Beställning av inmätning av bergkontur på terrassnivå och på garagenivå görs av GUS. 
Inmätningarna levereras i dwg-format till RIN och RAV.  

 

 Möte B-15. 
Kvarstår. Inmätningen har inte gjorts pga. väderförhållande. 
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14.3.2.4 Socklar i fasad. 

Det beslutades att fasadsocklar ritas om. De ska vara 300 mm höga.  
BEE, GUS, LEJ och JAB går igenom socklar vid separat arbetsmöte. 

 

 Möte B-15. 
Tidigare beslut om sockelhöjd på 300 mm gäller inte längre. Vid detta möte beslutades att: 

- Tidigare redovisade socklar i fasadritningar gäller, med smärre förändringar, 

- bytte av material, cementputs istället för natursten, 

- separat ”sockel-möte” mellan arkitekten och LEJ bokades till 5/2, 

- ritningar med angivna sockelhöjder levereras till bygget innan sockel-mötet äger 
rum. 

 

14.3.2.5 Inmätning plushöjder betong. 
Inmätning av plushöjder på gjutna byggnadsdelar är utförd av Frentab. RIN har kontrollerat 
inmätningen.  

 

 Möte B-15. 
RIN påpekade att inmätningsritningarna ska i första hand skickas till Stängbetong (Mikael 
Olsson) med kopia till projekteringsledare och inte till Structor. 
Ansvaret åligger Frentab och plushöjderna ska redovisas i deras egenkontroll. Eventuella 
avvikelser gentemot K-handlingar måste rapporteras till Strängbetong. 

GUS kontaktar Frentab för att klargöra detta. 

 

   
15.3.2.1 Godkännande av fönster. 

JAB godkände fönsterföreslaget (Norsjöfönster). Hon påpekade att montaget ska vara så 
nära ytterfasaden som möjligt, vilket innebär att infästningsdetaljer måste gås igenom. 
Karmdjupet samt fönstersmygen är också intressanta att övervaka.   

 

15.3.2.2 Fönsterbänkar. 
Fönsterbänksritningar efterfrågades. Arkitekten måste ta fram uppställningsritningar så fort 
som möjligt. 
NvS påpekade att i vissa fönster (mot balkong) måste fönsterbänkarna monteras på 
konsoler. Förslaget avvisades av GUS och arkitekten fick i uppdrag att titta på alternativa 
lösningar. 

 

15.3.2.3 Kalkstengolv i loftgångar och passage. 

Förfrågningsunderlag måste skickas omgående pga. leveranstider. Arkitekten har lämnat 
ritningar som kan användas till förfrågningen. Separat möte mellan A2 och LEJ/BEE 
bokades för att gå igenom ritningarna. 

 

15.3.2.4 Lägenhetstrappor. 

Uppställningsritningar måste påbörjas snarast. GUS bad A2 att titta på förslag som han 
lämnade för några månader sedan. 

 

   

15. 3.3 VVS- och kylsystem  

  
15.3.3.1 Energiförsörjning. 

BEE tog upp frågan om energiförsörjning och de olika entreprenaderna. CHL förklarade 
allmänt hur värmesystemet är tänkt att fungera. Separat möte mellan LEJ, BEE och CHL 
bokades för att klargöra alla frågorna. 
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15. 3.4 El-anläggningar 

  

15. 3.5 Transportanläggningar 

11.3.5.1 Hiss till nedre garage 

A2 utreder storlek hisschakt och om monospacehiss kan installeras. Hisskorg bör kunna 
rymma en rullstol. Om ej monospace, sidomonterat maskinrum i nedre garage. 

 Möte B-12. 
BEE kontaktar hisstillverkaren Kone och ber dem utföra inmätning och komma med förslag 
på den typ av hiss som passar. 

 Möte B-13. 

BEE har tagit kontakt med Kone. Inmätningen är beställd. 

 Möte B-14. 
Frågan kring brandevakuering från hisskorgen till nedre garaget uppstod. A2 
vidarebefordrar frågan till brandkonsulten.  
Kone har informerat att de inte kan leverera den typ av hiss som efterfrågas. THM tillfrågar 
Otis och återkommer med svar vid nästa möte. 

 Möte B-15. 

NvS förtydligade att hissevakueringen inte handlar om ett brandkrav utan om 
bestämmelser i hissnormen avseende evakuering. Max. avståndet mellan stannplan eller 
evakueringsluckor får inte överstiga 10 m. vilket innebär att två utrymningsluckor måste 
sågas i hisschaktet. Arkitekten reviderar ritningen som i sin tur levereras till BEE. 

14.3.5.1 Underlag hisskorg, hissar hus 1, 2 och 3. 

Underlag vad avser inredning och hastighet lämnas senast vecka 04 till inköparen, 
arkitekten ansvarar för detta. LEJ rekommenderade beklädnad med ekfaner istället för 
rostfritt stål. A2 återkommer med svar.  

LEJ påpekade att en dyrare hissmodell (Kone Home 415) måste väljas p.g.a. att 
glasöppning i hisskorg inte går att genomföra i standardhissar. Förslaget godkändes.  

A2

 Möte B-15. 

A2 godkände ekfaner som beklädnadsmaterial, utförande enl. uppställningsritning. Det 
beslutades också att hisshastighet ska vara 1 m/s. 

RAV påpekade att tillgänglighetskrav enl. SS-EN 81-70:2003 ska uppfyllas. Arkitekten 
bevakar att i ritningarna tas hänsyn till kravet.  

  

15. 3.6 Styr- och övervakningssystem 
  
15. 3.7 Soprum, sopsug 

  

15. 3.8 Inredning och utrustning 
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15. 3.9 Ekonomi 

  

15. 3.10 Tekniska frågor, övrigt 

  

15. 4 HANDLINGAR 

15. 4.1 Redovisningsprinciper  

  

15. 4.2 Ritningsplanering 

  

15. 4.3 CAD-frågor 
  
15. 4.4 Förestående handlingar 

  

15. 4.5 Delgivning prel. handlingar 

  

15. 4.6 Leveranser  

14.4.6.1 Leveranstidplan av bygghandlingar. 

RAV i samråd med BEE tar fram en leveranstidplan för bygghandlingar. Utkast till tidplan 
redovisas vid nästa proj-möte.  

 

 Möte B-15. 
Kvarstår.  

 

   

15. 4.7 Driftinstruktioner, relationshandlingar  

  
15. 4.8 Granskning av handlingar 
  
15. 4.9 Handlingar, övrigt 

  

15. 5 TIDER 

15. 5.1 Tidplaner 
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15. 5.9 Tider, övrigt 

  

15. 6 BYGGNADSPRODUKTION 

15. 6.1 Organisation 

  

15. 6.2 Entreprenadfrågor 

  

15. 6.3 Upphandling 

  

15. 6.4 Produktionsuppföljning 

  

15. 6.5 Kontrollplan 

  

15. 6.6 Besiktning 

  

15. 7 FÖRVALTNING 

15. 7.1 Idrifttagning  

  

15. 7.2 Drift och underhåll  

  

15. 7.9 Förvaltning, övrigt 

  
15. 8 KONSULTER 

15. 8.1 Avtal allmänt 
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15. 8.2 Ansvarsfrågor 

  

15. 8.3 Ersättningsfrågor 

  

15. 8.9 Konsulter, övrigt  

   

15. 9 ÖVRIGA FRÅGOR  

   

   
 
 
Stockholm, 2007-01-24 
 
 
 
 
Raúl Valencia 
Equator Stockholm AB 



 
 
                                                                                                                                   2007-01-10 
 
 
Eolshällsverket 1   - Mälarhöjden  möten och mötestider. 
 
 
 
 
 
 
Projekteringings, bygg, inköp, samt ekonomimöten  skall hållas var annan vecka på 
arbetsplatsen med början 2007-01-23 kl.08.00, var femte vecka skall KA-möten hållas 
med beställarens KA ansvarige. 
 
 
 
Dagordning vid mötesdagarna:  08.00-10.00     Projekteringsmöte 

10.00-12.00     Inköpsmöte      
Lunch 
13.00-15.00     Byggmöte 

                                                   (14.00-15.00     KA avser var femte vecka) 
                                                    15.00-16.00     Ekonomimöte avser var fjärde vecka 
                                                     
 
 
 
Projekteringsmöten hålls tills vidare och så länge som anses nödvändigt, då dessa utgår 
ersätts detta med möte med byggmöte och dagsagendan justeras. 
Kallelse till projekteringsmöte sker som tidigare, detta brev utgör kallelse till övriga möten 
ingen annan kallelse kommer att skickas ut. 
 
 
 
 
 
Deltagare Projmöten:                             enl.tid och separat kallelse. 
 
 
 
                 Byggmöten:                           Gustaf Sundell           GSC AB 
                                                                Bertil Engström         Revers Construction 
                                                                Leif Jansson               Revers Construction 
                                                                Jesper Stråt                Planeringskonsult 
                                                                Torkel Eklund           Strängbetong 
                                                                Tommy Kjellgren      SBC Mark      (vid behov) 
                                                                Underentrprenörer     (berörda kallas av Reverse C.) 
 
 



 
 
                 Inköpsmöten.                         Gustaf Sundell            GSC AB 
                                                                Tommy Kjellgren       SBC Mark AB (vid behov) 
                                                                Bertil Engström          Reverse Construction 
                                                                Leif Jansson                Reverse Construction  
                                                                Thomas Milton           Constructive Minds 
                                                                J. Becker                     Equator (efter särskild kallelse) 
 
                 Ekonomimöten:                     Gustaf Sundell             GSC AB 
                                                                Tommy Kjellgren        SBC Mark AB 
                                                                Bertil Engström           Reverse Construction 
 
 
Mötesdagar 2007.                                   23/1 
                                                                  6/2                             (KA möte) 
                                                                20/2                             (Ekonomimöte) 
                                                                  6/3 
                                                                20/3 
                                                                  ¾                               (KA möte/Ekonomimöte) 
                                                                17/4 
                                                                27/4 
                                                                  8/5                             (Ekonomimöte) 
                                                                22/5                             (KA möte) 
                                                                  5/6 
                                                                19/6 
                                                                  3/7                             (Ekonomimöte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustaf Sundell / enligt uppdrag SBC Mark AB 
                     
 
                                         
                                                       



BILAGA G  Problem inventering 14/8 ‐08 Eolshäll 

   



Probleminventering 14/8 -08 Eolshäll Grupperad Status
(rött är nya punkter)

Hälsovådliga/farliga
Angående hissar se separat rapport U
Se BARAB-rapport beträffande fukt- och mögelproblem U
Vatten rinner in i lägenheterna från loftgångar U
Brandposter ej ditsatta P
Trapphus ej uppvärmda, halkrisk U
Brandtätningar ej utförda P
Utrymmningar ej korrekta P
Akustikproblem utomhus kanaler skorsten P
Isolerad vägg ovan snett GP vattenfylld U
Installationsschakt ej gjutna i bjälklag U
Brandstrypare saknas på avloppsledningar i schakt U
Räcke saknas i trapphus (Glasparti) U
Hålbjälklag ovan besöksgarage börjar rosta P
Utrymningsbalkonger ej monterade U
Passage 31-01 har endast åtkomst via hiss U
Brandspjäll på ritning V57-01-322 felaktigt/olagligt monterat U
Provisorisk el hänger i allmänna utrymmen P
Räcken fattas/är otillräckliga P
Berget måste rensas på farliga detaljer U
Utrymmning från berget ej brandsektionerad U
Vem tar bort miljöfarligt avfall i berget? U
Snörasskydd fattas på glastak U
Ej brandtätt valv i tvättstuga U
Anslutning av gård mot berg är så utförd att vatten leds in i huset U
Skorsten saknar åskledarskydd U
Skorstenslucka måste sättas igen U
Sönderfrusna håldäck? U

Normstridigt
Angående hissar se separat rapport U
Installationsväggar felaktigt utförda U
Slitsbottnar med skvallerrör ej utförda, OBS gäller 
även utanför badrum U
Avloppsventilation felaktig/saknas U
Inspektionsluckor till shuntar och pumpar för små U
Sockelkonstruktion felaktig/saknas U
Balkonger och terrasser ej enligt handikapp U
Golvvärme tar ej kallras från glaspartier U
Installationsvägg. Rörledningar otillräckligt klamrat KV, VV, S U
Luftningar saknas på värmerör inom passager mellan 
husen samt avtappningar på lågpunkter U
Uteluftsintag till lgh klarar ej BBR-krav U
Oljud ventilation i lägenheter U
Tätskiktssystem i badrum ej godkänt U
Ingen kanalisation finns till  dörrautomatiker U
Wirelås till balkonger ej monterat U
Lucka/luckor fattas till ventilationsshakt topp stugor U
Brandspjäll finns inte i alla brandceller och kanaler ej 
isolerade i rätt klass U



Dörr till luftschakt i berget inbesparad U
Mur på övre gården står på prefabbjälklag utan förtagning? U
Generellt är dörrar och fönster monterade i fasad så att vatten
leds in bakom putsen U
Fresh 100-don monterade utan tätning så att vatten rinner in U
Det rinner in vatten i trapphus och hissar U
Det rinner in vatten mellan platta och källarmurar U
Tätskiktsanslutningar på gårdar felaktiga U

Energislöseri
Angående hissar se separat rapport U
Isolering på yttertak felaktigt utförd U
Lägenhetsterraser felaktigt utförda U
Spillvattenledning (S1-160) mellan hus 2 och hus 3 
genom fläktrum (Bergrums fläktar)har vattengångarnas 
plushöjder ej beaktats detta medfört en 
tillkommande pumpstation U
Rumsreglering saknas. U
Betongväggar hus 3 och 2 oisolerade plan 2 U
Värmeslinga ingjuten i valv ovan garageinfart istället för isolering U
Isolering under corten-stål finns inte U
Golvärme badrum, både el och vattenburen? U
Handdukstork bytt till enbart elektrisk U
Grunder, pordrän måste rättas till U
Fyllningen under balkongpartierna kommer att orsaka 
kondensutfällning/kallras U
Friskluftsintag ej komplett U
Durgo-ventiler ej åtkommliga i schakt U
Hur är lägenheterna under loftgångarna värmeisolerade? U
Isolering (värme- och vatten-) saknas på källarmurar U

Estetiska
Angående hissar se separat rapport U
Fallbetong på gårdar ej utförd enligt handling P
Avvattning av gårdar ej utförd/felaktig P
Konstbetonggolv felaktigt utfört U
Utomhussmide börjar rosta U
Stuprörsanslutningar fattas U
Avluft från imkanal på puts, missfärgning U
Gamla installationer bergrumsgarage U
Puts mot mark eller balkonger P
Balkonganslutningar oacceptabla P
Fogar i kakel/klinker oacceptabla U
Trall balkonger och terrasser ej utförd enligt handling U
Balkongplåtar ovan garageport ej vackra U
Puts ej anslutet mot ventiler etc. U
Ej avtäckt mellan parti och fönster mm i fasad U
Utvändig btg-mur har synliga markkloss U
Jag kan ej hitta någon K-handling på utvändig murar U
Räcke fattas på mur U
Inget glas på port till besöksgarage U
Synligt virke bredvid hisschakt hus 2 mot gården U
Putslist måste rensas hus 1 plan 1 U



Rumsbeskrivning stämmer ej med verkligheten i 
allmänna utrymmen U
Takfot hisschakt obehandlad U
Vid vissa temperaturer luktar det avlopp (temperaturinversion) U
Plyfa ovan ytterdörrar U

Övrigt
Angående hissar se separat rapport U
Gjutasfalt gårdar ej utförd U
Fasad enligt enstegsmetoden U
Rensning av imkanal(sista biten) U
Bergsyra på installationer, beständighet U
Ej gastäta, körbara betäckningar bergsrumsgarage U
Miljö kring elskåp, styrskåp bergrumsgarage korrosiv U
Fel betäckning i fläktrum U
Avluft från besöksparkering area U
(Akustiktak, akustikvägg i fläktrum ej utförda)Behövs ej enligt 
akustiker U
Insektsnät ej monterat takfot U
Fixturer för vattenklosetter felmonterade U
Trappa inne i fläktrum ej redovisad U
Ytterdörrar samt partidörrar loftgångar behöver dörrbroms U
Hål i balkongstolpar U
Inga hylsor vid rörgenomföringar U
Enligt handling skall det vara förberett för individuell
vattenmätning, kan jag inte hitta U
Ersättningsluft till sopsug kommer ej att funka med 
den lösning som är tänkt idag U
Markvärme framför garage enbart redovisad på elritning U
Ej luftade tak vissa? U
Rostfritt stål ej ingjutet vid besöksgarage U
Blomlåderäcke ej enligt handling U
Enligt 61/3 i elbesk. Bergrum skall alla kablar förläggas
på stege eller skena U
Enligt 63.F skall det vara 500 lux i tekniska utrymmen
i bergrummet U
Enligt 64.ECB/1 skall det vara högtalare i berget U
Tegelvägg ej utförd i fläktrum berget U
Tunnelduk saknas (finns på handling) vid trapphus U
Radiatorer saknas i berget U
Enligt handling skall vattenuttag i berget rivas U
Kortläsare och trafiksignal utvändigt skall vara placerade på pelare U
Nödtelefoner saknas i berget U
Betonganslutning till berget på övre gården ej korrekt U
Undertak i lägenheter måste redovisas på ritning U
Byggåtgärder botten på skorsten ej utförda U
Balkongdörr felhängd hus 2 U
Köksinredningar ej funktionella (öppning av luckor mm) U
Vattentryck för dåligt U
Risk för halka i infart till berget U
Vägg V150A i soprum onödig, det finns inget schakt där U
OBS ej acrydurgolv i soprum och ingen sockel, om man spolar  
rinner vattnet ner i utrymmet där sopsugstanken är placerad U



Kvaliteten på fönster och fönsterdörrar för dålig U
Rumsbeskrivning stämmer ej med ritningar allmänna utrymmen U
Ej våtrumsgips i badrum U
Snitt på K-ritningar hänvisar till ritningar som ej finns U
Postfack ej utförda enligt handling U
Väggar passage 12-07 murade istället för gips (förbättring) U
Väldigt fuktigt i berget U
Belysningsfundament ej moterade vid räcke U
Fel fall på vägen upp, kupolbrunn felplacerad U
Betäckning överasfalterad på Mamsell Ullas väg U
Dörr till tvättstuga hänger i luften U
Alla anslutningar(plåt-puts, glas-plåt, puts-betong mm) felaktiga U
Spolbrunnar för dränering borta U
Gjuten sockel hus 1 felaktig U

P=pågår
U=utredning



BILAGA H  Projektförändringar 



Bilaga 4 Styrelsesammanträde 25

Projektförändringar
Uppdaterad 100301

Nr. Förändring Status Kommentar

1 Klinker istället för konstbetong i gemensamhetslokalen Ok Brf styrelse 2009-05-18
2 Skalskyddsförbättringar i form av linitglasskivor som monteras 

intermittent utefter loftgången i markplan.
Ok Brf styrelse 2009-05-18   

3 Nytt markprogram från LA Ok Brf styrelse 2009-06-22  
4 Byte av uppvärmningssystem från golvvärme till radiatorer Klart Stämmobeslut
5 Fasader mot norr är utförd putsat istället för natursten under 

burspråk. Natursten blir nu bara närmast markytan.
Ok Brf styrelse 2009-06-22  

6 Balkongpelare fanns inte med i bygglovet Balkongpelare kommer att kvarbli.
7 Ny taklösning i trapphusen, taklutningen görs om till att luta in Ok Brf styrelse 2009-06-22  
8 Eventuell utbyggnad av lägenhetsterrasser
9 Ytskikt i loftgångar och trapphus enl. ny projektering. Tidigare 

kalksten, blir nu terrazzo i loftgångar och hyvlad sten i 
trapphus.

Ok Brf Styrelse 2009-09-08

10 Räcken och ballustrader görs om på plan 7 för att återgå till 
ursprungsprogrammet. Ballustrader idag ca 300 höjs till 
ursprunglig höjd ca 900. 

Ok Brf styrelse 2009-06-22  

11 Sockelsten på fasader utförs i Granit Ok Brf styrelse 2009-06-22  
12 Stenbeläggning i trapphus och hissar utförs i Granit istället för 

kalksten
Ok Brf styrelse 2009-06-22  

13 Skjutdörrsgarderober ersätts i vissa sovrum med lösa 
garderober

utgår Myndighetskrav gällande tillgänglighet.

14 I lägenheter av typ 52 kommer radiatorer behöva installeras för 
att uppnå tillräcklig värmetillförsel i badrum

Ok Brf styrelse 2009-06-22 Begränsat antal badrum.

15 Trall på terasser utförs i Sibirisk Lärk Ok Brf styrelse 2009-05-18
16 Stenskiva i Badrum ändras i tjocklek från 25 mm till 22 mm. Ok Brf styrelse 2009-06-22 Standardförändring hos leverantör.
17 Laminatbänkskivor ändras i tjocklek från 40 mm till 30 mm. Ok Brf styrelse 2009-06-22 Standardförändring hos leverantör.
18 Överliggare på smides räcken utförs i Betula Ok Brf styrelse 2009-06-22
19 Stenskivor i kök har största längden 2 meter. Transportfråga.
20 Fönsterbänkar Azul polerad 20 mm. Ok Brf styrelse 2009-06-22 Standardtjocklek hos leverantör.
21 Skalskyddet i loftgångar ändras till ursprungligt förslag med nät 

på grund av konstruktiva problem med höga glasskivor
Ok Brf Styrelse 2009-09-08

22 Fasadkulören på den svarta delen ändras till en mörgrå kulör 
då färgleverantören inte kan lämna garanti för den svarta 
färgen (den spricker på grund av värmen när solen ligger på 
vilket hände med den gamla fasaden).

Ok Brf Styrelse 2009-09-08

23 Behandling av plåt runt linitglas i trapphusen utförs med alu-
zink iställer för galvaniserat för att ge mindre underhållsbehov i 
framtiden.

Ok Brf Styrelse 2009-09-08

24 Dilationsfogar i parkettgolven läggs in av tekniska skäl. Dels 
för att golvet ändrar läggriktning, dels för att en golvyta inte 
kan bli för stor då golvet reser sig vid vissa årstider. Skarven 
täcks med en aluminiumlist.

Ok Brf Styrelse 2009-09-08

25 Uppgradering av trapphushissarna för att klara kraven vid kyla 
och värme.

Ok Brf Styrelse 2009-09-08

26 Den vita putsen på väggen på terrasserna som syns när man 
står i vardagsrummet går inte längre att putsa på grund av 
utbyggnaden av terrasserna och att inspektionsluckorna är 
utbytta mot större luckor som uppfyller tillgänglighetskraven. 
Vit puts ersätts av vit plåt och inspektionsluckor målas i samma 
vita kulör.

Ok Brf Styrelse 2009-11-09

27 Träpanel på fasader på terrasserna på plan 8 utförs i Sibirisk 
Lärk. Liggande "fjällpanel"

Bordlades, igen Utlåtande från arkitekten tas fram gällande panelen, H.S 
ansvarar för detta

28 Väggskåp i badrum är 700 höga istället för 850. De 850 höga 
skåpen som fanns innan var felmonterade och medgav inte 
tillräcklig arbetshöjd under skåpen.

Ok Brf Styrelse 2009-11-09

29 Fönster mot terrasser får en ny bröstning i enlighet med Hus -
AMA  för att säkerställa mot fuktinträngning. I 
överensstämmelse med det ursprungliga projektet.

Ej godkänd av styrelsen. SBC anser att lösningen är i enlighet med avtal och 
överensstämmer med utlåtande från fuktexperter.

30 Byte till klinker i gemensamhetsutrymme, pentry och vinförråd Bordlades, igen Styrelsen vill att projektet tittar på en lösning med en produkt av 
typen Everseal. Utlåtandet från Barab vill man att de 
kompletterar med utlåtande om Everseal.

Kompletterande punkter från entreprenadavstämningen 2009-
12-07

31 Ändrad hängning på entrédör i lghtyp 31 Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Avvikelse från bofaktablad
32 FD och fönster mot norr i lghtyp 32 och 51 ändrade Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Avvikelse från bofaktablad
33 Skjutdörr mellan vardagsrum och hall i lghtyp 31 har utgått Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Avvikelse från bofaktablad
34 Vägg mellan bad och vardagsrum i lghtyp 32 har flyttats Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Avvikelse från bofaktablad
35 Bofaktabladen för lghtyp 43 & 52 efter 2005-11-21 visar inte 

texten BR=300 vid fönster ut mot terrass. 
Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Avvikelse från bofaktablad (senare versioner visar fönsterparti 

ner till golv med tät del på 230 mm längs ner)
36 En generell höjning av undertaken i badrum  och hall gentemot 

utförande i tidigare entreprenad.
Ok Brf Styrelse 2010-01-28

Önskemål i utflyttsprotokoll
37 Räcke på uteplats till lgh 121 ändrat från stålpinnar till 

perforerad plåt.
Ok Brf Styrelse 2010-01-28

Diff på Bygghandlingen gentemot  bygglovshandlingen
38 Glasat räcke på balkonger mot söder isf. stålpinnar Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Diff på Bygghandlingen gentemot  bygglovshandlingen
39 Skärmtak vid entréerna till hus 1,2 och 3 har tillkommit. Ok Brf Styrelse 2010-01-28
40 Räcken på loftgångarna istället för stålspaljé. Endast på 

markplanet kvarstår en "täckande" spaljé.
Ok Brf Styrelse 2010-01-28

41 Ny utformning av anslutningen mellan huset och berget i 
söder.

Ok Brf Styrelse 2010-01-28
Tätt vid övre plan istället för öppet.

42 Stenmuren under plan 1 mot norr har utgått och ersatts av puts 
+ stensockel.

Ok Brf Styrelse 2010-01-28

43 Antalet P-platser i bergrumsgaraget stämmer ej överens med 
avtal mellan BRF och SBC.

Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Finns 45 uppmålade mot 50 i avtal. Avtalet med Q-park uppfyller 
dock beräknad inkomst till föreningen i enlighet med Ekonomisk 
plan. Möjlighet finns att ordna upp till 3 extra platser i övre 
garaget.

Punkter från utflyttprotokoll som ej finns med i BH.

44 Inbyggda trappor i lgh 122 & 322 Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Kommunicerat till entreprenören och utfört. 
45 Skoskåp samt hyllor i lgh 134 återmonteras. Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Kommunicerat till entreprenören och utfört. 
46 Klinker på balkong, lgh 151 Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Ligger kvar
47 Platsbyggd bokhylla skall platsmålas inför inflytt. Lgh222 Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Åtgärdat.
48 Duschblandare isf. badkarsblandare i lgh 251 Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Kommunicerat och en lösning är framtagen.
49 Tapeter i lgh 322 & 341 skall bevaras/sättas upp. Ok Brf Styrelse 2010-01-28 Kommunicerat och en lösning är framtagen.
50 Återmontage av duschvägg i lgh 371. Utgår Reglerat med lägenhetsinnehavaren via inr.avtal
51 Larm- och högtalarsystem i garaget ersatt med GSM-täckning. Trygghetsfråga för de boende som åtgärdats med GSM-

täckning.

 Tidigare förändringar 2007-11-26 Eolshäll 1
2.1 Lägenheter förses med vattenburen golvvärme
2.2 Gemensamhetslokal i bofakta ändrad till disponibelt på ritning, Golv: 

trägolv Tak: Akustikundertak delvis.
2.3 Betong bjälklag ändrat till håldäck med pågjutning 35mm
2.4 Fasad ändrad till sockel av puts
2.5 Dörrfoder fabriksmålade ej platsmålad
2.6 Golvsockel fabriksmålad ej platsmålad.
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Betr: PROJEKTERINGSMÖTE P-05 

Tid:  2005-10-26 kl. 10.00 

Plats: Structor Stockholm AB 

Närvarande: Part: Namn: Företag: Sign: 
 Projektorganisatör Gustaf Sundell (del av mötet) SBC GUS 
 Projekteringsledare (PL) Raúl Valencia Equator Stockholm AB RAV 
 Arkitekt (A2) Jana Becker Equator Stockholm AB JAB 
 Byggnadskonstruktör (K) Joakim Andersson Structor Stockholm AB JOA 
  Martin Sjödin  Structor Stockholm AB MAS 
 Installation Mats Eskilsson Sisu Stockholm AB MAE 
  Christian Lindqvist Sisu Stockholm AB CHL 
  Ulf Viberg Sisu Stockholm AB ULV 
     
Delges:  Närvarande   
  Anna Englund Andersson Jönsson  

Landskaparkitekter AB 
 

  Tommy Kjellgren SBC  
 
FAST DAGORDNING  
 
Punkt nr Ärende Ansvarig 

5. 1 ALLMÄNT  

5. 1.1 Projekteringsmöten 

5.1.1.1 Inga synpunkter eller kompletteringar framfördes ang. föregående protokoll  INFO

5.1.1.2 Nästa projekteringsmöte äger rum den 9/11. A och K börjar kl. 9:00 övriga kl. 10:00  
 

INFO

5. 1.2 Projektorganisation PL

  

5. 1.3 Allmänna ordningsregler PL

  

5. 1.4 Kvalitetsplan  

  PL

5. 1.9 Allmänt, övrigt 

4.1.9.2 Projekteringsmötesprotokoll ska översättas till engelska. GUS samordnar med RAV 
om hur och när. 
 
Möte P-05. Klart 
 
 

INFO
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5. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

  

5. 2.1 Projekteringsunderlag 

  A1, A2
PO

5. 2.2 Markfrågor 

  M
PO

5. 2.3 Myndigheter, verk o d 

5.2.3.1 JAB bokar möte med bygglovsarkitekten för att ge aktuell information om projektet. 
JAB tar även upp frågan om uppdatering av bygglovshandlingarna. 

A2

  

5. 2.4 Samråd 

  

5. 2.5 Kvarstående frågor från föregående skede 

  Samtliga

5. 2.6 Läget inför nästa skede 

  PL

5. 2.9 Förutsättningar, övrigt 

  A2
PO

5. 3 TEKNISKA FRÅGOR 

  

5. 3.1 Landskap/ Markanläggningar LA

2.3.1.2 Möjlighet att ha asfalt istället för betonggolv i angöringsgaraget diskuterades. JOA 
påpekade att det kan bli en billigare lösning samt att det ger större flexibilitet i 
anläggandet. 
THA utreder en lösning med öppen asfalt (även färgad). 
 
Möte P-04. Kvarstår. 
Utredning av Densifalt (förslag från GUS) kvarstår. 
 
Möte P-05. Klart 
Det beslutades att det blir betong, se punkt 5.4.2.10 

 
2.3.1.3 THA i samråd MIL utreder placeringar av lucka för brandgasventilation och 

ventilationsgaller för att ta ut luften från fläktrummet i angöringsgaraget. 
 
Möte P-04. Kvarstår. 

Möte P-05. Kvarstår. 
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4.3.1.1 ANE utreder rampen till och från angöringsgaraget samt tar fram sektioner som 
redovisar förhållande mellan bygganden och befintlig bergkontur, detta för att faställa 
om man kan ha bergvägg i delar av besöksparkeringen.  
A lämnar underlag i form av modellfiler. Ett arbetsmöte med A äger rum under vecka 
0542. 

Möte P-05. Kvarstår. 
I arbetsmötet gick A och LA igenom sektionerna. Ingen redovisning i detta möte. 

  

4.3.1.2 ANE meddelade att en underkonsult för projektering av gatan ska anlitas. 
LA har tagit kontakt med markplaneringsavdelning på Structor Stockholm, diskussion 
pågår. 
 
Möte P-05. Kvarstår. 

  

5.3.1.1 Gård ovan Hus 5. 

Plats mellan befintlig mur och förrådsrum fylls med jord. LA lämnar underlag 
(plushöjder) till K och A. 

LA

  

5. 3.2 Hus 

1.3.2.1 Angöringsgaraget samordnas av A och K. Garaget flyttas så att bärningen från hus 2 
inte hamnar mitt i körbanan. 

Möte P-02: Komplettering. 
Förslag presenterades av JAB och JOA. Utifrån utredningsskissen enades vi om 
följande: 
- För att klara av isolering i underkant bjälklag samt planteringsyta (minst 250 mm) 

över bjälklag ska plan 2 i hus 1,2,3 och 4  sänkas med 400 mm. Den nya 
projekterade plushöjden för plan 2 blir då +25,86 och för plan 1 i hus 1 och 3 blir 
+22,96. 

- Bjälklaget består av HDF-plattor max 10 meters spändvidd 

- Gårdsbjälklag anslutas direkt in i berget.   

- A omarbetar garaget så att spändvidden inte överstiger 10 m. 

- Den projekterade bergkonturen i vissa delar av garaget hamnar nu ca 3 m. 
innanför fastighetsgränsen. 

- Rampen till angöringen omarbetas, L utreder detta. 

- Porten flyttas från nuvarande läge, läget beroende på hur rampen utformas.  

Möte P-03:  
Ny lösning på konstruktionen redovisades av MAS. Den bygger på (i grova drag) att 
rötkamrarna rives och fylles till +25,30 och infarten till angöringsgaraget placeras 
direkt under hus 1. Förslaget medfört förutom en ekonomisk besparing en nämndvärd 
förbättring och förenkling av konstruktionen samt underlättar logistiken under 
byggtiden. 

K lämnar underlag till A.     

A2
K
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 Möte P-04:  

Nytt förslag från Equator Paris presenterades (se bil. 1). 

- SPA-utrymme utgår, Gemensamhetslokal tillkommer istället. Denna lokal ska 
även innehålla kök och toaletter. 

- K utreder om sopinkasten kan flyttas så att containern där soporna samlas 
hamnar i befintlig rötkammaren närmast Hus 1. 

- Vinkällarlokal tillkommer. Lokalen ska ligga i anslutning till 
Gemensamhetslokalen. 

- Garaget behöver ritas om för att tillgodose bättre trafiklösning. 
 
Möte P-05: 
Denna punkt utgår från protokollet, uppdelas i enskilda punkter istället. 

  

1.3.2.2 A justerar fönster i fasad som påverkas av tillkomna stabiliserande väggar enl. 
underlag från K. 
K och A utreder inklädnad i ny tillkomna pelare i fasad mot norr. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 

Möte P-05. Kvarstår. 

A2
K

  

4.3.2.1 K utreder om ”klacken” bakom skorstenen kan att rivas (den står ivägen för 
installationerna) 

Möte P-05. Klart 
Ingen åtgärd. Installationerna får anpassas efter befintlig vägg. 

K

   

5.3.2.1 Hus 5 plan 1.  
Betongvägg mot norr i förrådsrummet ritas rak. A ritar förslag med hänsyn till förråden 
och lämnar underlag därefter till K. 

A2, K

  

5.3.2.2 Hus 5 Förrådsrum 
Brandkulvert som redovisas i förslaget från A bör undvikas. Alternativ är lucka i 
marknivå. Beslut fattas efter utredning från LA.  

A2, K

  

5.3.2.3 Rötkammare. 
Efter okulär besiktning konstaterades att botten på rötkammare är djupare än det som 
är angivet på ritningarna. K tar kontakt med Clinton (uppmätningsföretag) för att 
kontrollera detta.  

K

  

5.3.2.4 Schaktplan. 
K fick i uppdrag att börja med schaktplanen så att schakt- och sprängningsarbeten 
påbörjas så fort som möjligt. MAS påpekade att först måste stomme plan 1 och 2 vara 
löst. K beräknar vara klart den 1/12. 
 
Byggnadsinspektören har påpekat att sprängningsarbeten inte får utföras under 
rivningsarbetet. Bygglovet måste vara beviljat innan sprängningen påbörjas.    
 

K
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5.3.2.5 Stomme Plan 1 och 2. 

K löser stommen plan 1 och 2 hus 1, 2, 3, 4 och 5 så fort så möjligt. Kontinuerligt 
samordning med A 

K

  

5.4.2.6 Passage mellan husen. 
A utreder hur mötet mellan passage och hus ska lösas. 
Tittar även på hur avslutningen av bjälklaget ovan passagen ska utformas. Underlag 
lämnas till K så pelarläge och dimensionering kan bestämmas. Detta påverkar även 
placering av väggen under pelarna (i förrådsrummet). 

A2

  

5.4.2.7 Balkar ovan angöringsgaraget 

JOA meddelade att balkarna i bjälklaget ovan angöringsgaraget har minskat i höjd. 
Detta innebär att takhöjden under balkarna blir minst 2200 mm. 

  

5.4.2.8 Angöringsgarage. 

Frilagd bergvägg i garage gäller. Om det är möjligt har vi även bergvägg i 
gemensamhetslokalen annars blir det betongvägg istället. 

A2, K

  

5.4.2.9 Port till angöringsgaraget. 

A presenterar ett förslag på viktport i nästa mötet. Tittar även på utformning av 
skärmtak ovan ingången. 

A2

  

5.4.2.10 Golv i angöringsgaraget 
Det beslutades att det ska vara betong. Eventuellt kan golvet förstärkas med ett 
ytskikt av densifalt, GUS meddelar senare om detta blir aktuellt. 

A2, K

  

5.4.2.11 Bjälklag ovan plan 4 (under terrass plan 5). 
Lägenheter på plan 4 i fasad mot norr i hus 1, 2 och 3 ska ha en takhöjd på 2450 mm. 
Bjälklaget ovan nämnda lägenheterna ska utföras i en och samma höjd. A samordnar 
med K. 

A2, K

  

5.4.2.12 Vinkällare. 
Frilagd bergvägg om det är möjligt. A samordnar med K. 

A2, K

  

5.4.2.13 Gemensamhetslokal. 
Benämning på gemensamhetslokalen och dess tillhörande rum ska ändras. Detta för 
att sänka krav på klimat, ventilation samt kraven som ställs för samlingslokaler. 
A ansvarar för detta. 

A2
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5. 3.3 VVS- och kylsystem  

1.3.3.1 Fläktrummet i hus 5 flyttas till rummet mitt emot hisshall, tidigare kallat outgrävt. 
Befintligt fläktrum fortsätter i drift tills nytt fläktrum byggs i bergrummet. 
 
Möte P-02: Komplettering.   
Befintligt fläktrum flyttas ej. MIL kontaktar brandkonsulten för att kontrollera om detta  
medför ändringar eller kompletteringar avseende brandgasventilation. 

Rummet i tidigare rum kallat outgrävt ska namnges Apparatrum istället för fläktrum. 

Möte P-03: 
- MAE redovisade ny placering av fläktaggregatet och påpekade att dess placering 

kommer att påverka rivningen. Det beslutades att väggar som står ivägen får 
rivas, rivningshandlingarna uppdateras av K. 

- 2 stora kanaler Ø 1500 inklusive isolering, kopplas från fläktrummet till skorstenen 
på utsidan. JAB och MAE samordnar så att kanalerna inte påverkar det 
arkitektoniska negativt. 

- Under byggtiden används det befintliga aggregatet.  

 

Vent

 Möte P-04: 

- Fläktrumplacering Klart. 

- Rivningen samordnad med K. 

- MAE föreslog att kanalerna som kopplas till fläkten ska vara platsbyggda 
betongkanaler. Samordnas med K. 

- Samordning av kanalerna som kopplas från fläktrummet till skorstenen kvarstår. 
 
Möte P-05: 
Denna punkt utgår från protokollet. Uppdelas i enskilda punkter istället.. 

  

2.3.3.1 Installationsschakten i hus 1 och 2 (förråd/teknikrum resp. huvudentré) utgår. 
Inspektionsluckor i tak ersätter dem. I huvudentrén hus 2 ska man komma åt 
inspektionsluckorna via undertaket. 
Åtkomlighet i övriga installationsschakten enl. följande: 
Hus 1.Trappa från förrådsrummet till en gång under huset som sträcker sig fram till 
näst sista schaktet. 
Hus 2. Från hus 5 
Hus 3. Gång i befintlig gasklocka. Ingång från hus 5. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 
A och V tar upp frågan vid arbetsmötet den 17/10. 
 
Möte P-05. Klart 

A
V

  

2.3.3.2 Installationer (el och vatten) till hus 1 matas från hus 2 via passagen. Ökningen av 
takhöjden (400 mm) gör det möjligt att rör och kablar dras i undertaket. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 
A och V tar upp frågan vid arbetsmötet den 17/10. 
 
Möte P-05. Klart 

A
V
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4.3.3.1 Installationsstråk i Hus 5 (källarförråd) placeras i väggen. A ritar om förråden för att ge 
plats till installationerna. 

Möte P-05. Klart 
  

5.3.3.1 Fasad vid skorstenen. 
2 stora kanaler Ø 1500 inklusive isolering, kopplas från fläktrummet till skorstenen på 
utsidan. JAB och MAE samordnar så att kanalerna inte påverkar det arkitektoniska 
negativt. 

Möte P-05. Kvarstår. 

A2,Vent

  

5.3.3.2 Uppvärmning av passage mellan husen. 
CHL redovisade förslag på konvektorer (typ och antal). Eftersom det beslutades att de 
ska vara infällda i golvet behöver man inte tänka på utseende utan bara på dess 
funktion. Nytt förslag redovisas i nästa mötet. K samordnar med CHL.  

V, K

  

5.3.3.3 Uppvärmning i huvudentrén. 
Rummet uppvärms med Konvektorer. CHL redovisar förslag i nästa mötet. 

  

5.3.3.4 Ingång till Angöringsgaraget. 
En yta på ca. 12 m2 framför porten ska förses med värmeslingor. 
CHL redovisar förslag i nästa mötet samt en uppskattning på driftkostnader. 

  

5.3.3.5 Radiator i köket. 
Behov av radiator i de köken med fönster mot loftgångarna ifrågasattes av CHL.  
En lösning där man placerar radiatorn bakom installationsschaktet redovisades. 
GUS föreslog istället en fläktradiator som placeras i sockeln under diskbänken. 
 
Till nästa möte: lösningen med fläktradiator väljs om behovet av radiatorn kan påvisas 
av SISU. 

  

5.3.3.6 Gemensamhetslokal. 
GUS föreslog ett separat värme- och ventilationssystem. SISU tittar på detta och 
lämnar besked i nästa projekteringsmötet. 
Följande krav gäller : 

- Dimensionering för 50 personer 

- Värme aktiveras ett antal timmar innan användning 

- Samma krav på värme som i passagen (när lokalen inte används). 
  

5.3.3.7 Frånluftsfläkt i översta lägenheten. 
CHL presenterade förslag på placering av fläkten.  
Utredning av bullernivån efterlystes av GUS.  
Frågan samordnas med A och redovisas i nästa mötet. 
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5.3.3.8 Hus 5. Fläktrum  
MAE informerade om mötet med akustikern. För att undvika flanktransmissionen 
måste fläktaggregatet monteras på fristående golv dvs. ingen anslutning mellan 
bjälklag och väggar. K samordnar med Vent. 

  

5. 3.4 Elanläggningar 

1.3.4.1 Stigarlägen ritas in av A 
 
Möte P-04:  
ULV lämnade underlag till A. Planer och fasader uppdateras av A. 
 
Möte P-05. Klart 

E

  

3.3.4.1 SISU har tagit kontakt med Fortum ang. elstationen samt förbereder alla handlingar 
som behövs för att kunna lämna in bygglovsansökan. 
För att GUS ska kunna lämna in ansökan behövs information om den totala effekten. 
CHL lämnar uppgifterna till GUS. 

Möte P-04:  
GUS övervakar. 

Möte P-05. Klart 
  

5.3.4.1 Dragning från el-stationen. 
ULV och GUS förhandlar med Fortum om leveransen kan göras så nära husen så 
möjligt. 

  

5.3.4.2 Systemval. 
GUS och ULV bokar ett arbetsmöte för att gå igenom SBC:s standard och bestämma 
vilka system (el, data, säkerhet, mm) ska användas i projektet. 

  

  

3. 3.5 Transportanläggningar 

  E

3. 3.6 Styr- och övervakningssystem 

  V

3. 3.7 Soprum, sopsug 
 

2.3.7.2 JAB kontaktar ENVAC för mer information ang. mått, system och utrymme. 

Möte P-02: Kvarstår. 
JAB har tagit kontakt och lämnar underlag i form av ritningar. ENVAC ritar förslag på 
rördragning samt tar fram en preliminär offert. 

Möte P-03: Kvarstår. 
Ett till alternativ ska utredas: att ha sopnedkast i varje hus, vilket innebär också att en 
plats för placering av sopcontainer måste hittas. 
 
 

A2
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 Möte P-04: 

- JAB redovisade typritning  från Envac samt lämnade namn på kontaktpersonen 
till E och V. 

- K utreder ny placering av bunkern. 

Möte P-05. Klart 
Nytt läge fastställdes invid huvudentrén. A ritar förslag på layout, samordnar med K 

  
5. 3.8 Inredning och utrustning 
  

5. 3.9 Ekonomi 

  

5. 3.10 Tekniska frågor, övrigt 

  PO
B

5. 4 HANDLINGAR 

   

5. 4.1 Redovisningsprinciper  

1.4.1.1 Enl. CAD-manual. Samtliga

  

5. 4.2 Ritningsplanering 

  

3.4.2.1 Ramhandlingar ska färdigställas till den 1 november. 
Möte P-04: 
Eftersom omfattande ändringar har gjorts i layouten kan inte tidplanen hållas. Ny 
tidsplanering tas upp i kommande projekteringsmöte. 
 
Möte P-05: 
Förslag till ny tidplan presenterades. Se punkt 5.5.1.1 nedan. 

Projektörer

  

5.4.2.1 Tillägg efter mötet. 

Ritningsskala systemhandlingar. 

Viktigt att vi fattar beslut ang. redovisningssätt. Därefter ska A skapa ritningsmallar för 
hela konsultgruppen. 

Vi har två alternativ: 

Att vi redovisar systemhandlingarna i 100-del. Fördelen med detta är att det blir 
färre ritningar men de kan bli svårlästa i och med de kan innehålla mycket 
information (framför allt från installations sida).  

Att vi redovisar dem i 50-del. Då har vi minst 5 gånger fler ritningar än 
ovanstående förslag men vinner på att samma ritningsupplägg ska användas 
senare i bygghandlingsskede (med ändrat ritningsnummer).  
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5. 4.3 CAD-frågor 

  

5. 4.4 Förestående handlingar 
  CAD

PL
5. 4.5 Delgivning prel. handlingar 

  PL

5. 4.6 Leveranser  

  PL

5. 4.7 Driftinstruktioner, relationshandlingar  

  

5. 4.8 Fri 

  

5. 4.9 Handlingar, övrigt 

  

5. 5 TIDER 
 

5. 5.1 Tidplaner 

1.5.1.1 GS lämnar information om viktiga datum till övriga konsulter. Med detta underlag ska 
varje konsult kunna upprätta sin egen tidplan som bearbetas under vecka 0536. 
 
Möte P-04:  
RAV lämnade underlag till GUS i form av en tom tidplan som onfattar tiden mellan 
vecka 0535 till 0635. 

GUS fyller i olika aktiviteter och tider. 

Möte P-05. Klart 
Se även punkt 5.5.1.1 

PO

  

1.5.1.2 Komplett tidplan klar till nästa projekteringsmöte.  
 
Möte P-04: Kvarstår. 

Möte P-05. Klart 
Se även punkt 5.5.1.1 
 

Samtliga

  

5.5.1.1 Projekteringstidplan. 

Förslag till projekteringstidplan redovisades. Konsulterna granskar och återkommer 
med synpunkter eller kompletteringar senast måndagen den 31/10.  
Projektörerna mailar sina kommentarer till GUS och RAV. 
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5. 5.9 Tider, övrigt 

2.5.9.1 Till den 1 november 2005 ska följande handlingar färdigställas: 
- Markplanering (fixering av marknivåer) 
- Rivningshandlingar 
- Kompletterande gjutningar 
- Sprängning 
 
Möte P-03: Komplettering. 
Konsulterna påpekade att det ond om tid och att det blir svårt att hålla tidplanen.  
GUS meddelade att det handlar om ramhandlingar för att söka en entreprenör, vilket 
innebär att vi inte behöver arbeta fram en komplett förfrågningsunderlag. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 
Se även punkt 3.4.2.1 

Möte P-05. Kvarstår 
Tidplanen ändrad. Nytt datum bestäms i nästa projekteringsmötet. 
 

  
2.5.9.2 Redovisning av sprängningsritningar för byggnadsinspektören Robert Strömberg sker 

under vecka 0545. JAB samordnar detta. 
Möte P-04: Kvarstår. 
 
Möte P-05. Kvarstår. 

  
5. 6 BYGGNADSPRODUKTION 

  

5. 6.1 Organisation 

1.6.1.1 Under vecka 0536 ska olika entreprenadformer diskuteras inom 
projekteringsgruppen. Om överenskommelse träffas lämnas besked i nästa proj-
mötet. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 

Möte P-05: 
GUS meddelade att han har tänkt sig någon form av styrd totalentreprenad där 
ansvaret för projekteringen åligger byggherren. Förmodligen blir det 5 
delentreprenader: stomme och fasad, stomkomplettering, installationer, 
byggnadsanknuten inredning och glas (fasadglas och korridorer mellan husen). 
 

PO
PL

  

5. 6.2 Upphandling 

  PO
PL

5. 6.3 Produktionsuppföljning 

  PO
PL
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5. 6.4 Kontrollplan 

3.6.4.1 Varje projektör lämnar en kontrollplan till projektets kvalitetsansvarig (KA). 
Sammanfattningsvis ska kontrollplanen innehålla: 
- Vad man kontrollerar mot 
- Vem ansvarar för varje kontrollpunkt 
- När ska varje kontrollpunkt kontrolleras. 

Kontrollplanen ska vara anpassad för projektet mer information lämnas i kommande 
projekteringsmötet.  
 
Möte P-04: Kvarstår. 

Möte P-05: 
Egenkontrollplanen lämnas till kvalitetsansvarig (KA) senast den 31/10.  KA granskar 
och godkänner egenkontrollplanerna och lämnar rapport till GUS. 
 

Projektörer

5. 6.5 Besiktning 

  PO
PL

5. 7 FÖRVALTNING 

5. 7.1 Idrifttagning  

  B

5. 7.2 Drift och underhåll  

  B

5. 7.9 Förvaltning, övrigt 

  B

5. 8 KONSULTER 

  

5. 8.1 Avtal allmänt 

  PO

5. 8.2 Ansvarsfrågor 

  Projektörer

5. 8.3 Ersättningsfrågor 

  

5. 8.4 Avtal beträffande databaser 

1.8.4.1 Avtal för utväxling av information från ritningsdatabasen ska träffas med 
underkonsulter. RAV bearbetar en mall som ska användas vid tecknande av avtal. 
 
Möte P-04: Kvarstår. 
 
Möte P-05. Kvarstår. 

Projektörer

   

5. 8.9 Konsulter, övrigt 
 

 

4.8.9.1   



EQUATOR Stockholm AB Eolshällsverket 13(13)
 PROTOKOLL P-05 
   

    
Raúl Valencia 2005-10-26   
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5. 9 ÖVRIGA FRÅGOR  

4.9.1 Tillägg efter mötet: 
Till nästa projekteringsmötet ska varje konsult redovisa gränsdragningen av tiden 
mellan programhandlingar och huvudhandlingar. Detta för att kunna göra en 
ekonomisk uppföljning. 
 
Möte P-05. Kvarstår: 
GUS begärde en rapportering från alla. Levereras senast onsdagen 2/11.  

Samtliga

   

 
 
 
Bilagor:   
 
 
 
 
 
Stockholm 2005-10-27 
 
 
 
 
 
 
Raúl Valencia 
Equator Stockholm AB 



BILAGA J  U‐värdes beräkning av utfackningsvägg 
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BILAGA K  U‐värdes beräkning av takterrass 
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