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ANSÖKAN OM MARKANVISNINGAR – ÅRSTA  1:1, ETAPP 4 
KVARTER B, D OCH E

Förfrågan från Slättö Förvaltning AB (”Slättö”) i samarbete med HållKollBo Sustainable Cohousing
(”HållKollBo”) om markanvisning inom området Årsta 1:1, Etapp 4, kvarter B, D och E. Förfrågan omfattar
ca 160 lägenheter för bostadsändamål.

Slättö äger nybyggda bostäder och projekt- fastigheter, som vid färdigställandet, uppgår till ett samlat 
värde på cirka 10 miljarder kro- nor. Fastigheterna nns i Botkyrka, Karlstad, Knivsta, Kungsängen, Täby, 
Lidingö, Linkö- ping, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Helsing- borg, Lund, Umeå, Västerås och Örebro. 

Portföljen innehåller drygt 4 000 lägenheter fördelat på 245 000 kvm. Cirka 500 lägenheter är under 
förvaltning, cirka 1 200 lägenheter är under produktion och 2 300 lägenheter är under projektering med 
förväntad byggstart mellan 2016 och 2019. 

En av Slättös styrkor är att utveckla och förvärva nyproducerade bostäder enligt den egna Slättömodellen. 
Modellen möjliggör delaktighet i att forma både produkt och standard efter eget teknik- och hållbarhets- 
program. 

HållKollBo är en ideell förening som verkar för hållbar byggemenskap och kollektivhusboende
för att lära, utveckla och skapa medvetenhet samtidigt som man lär känna varandra.

Exploateringsavtal skrivs med Slättö som svarar för samtliga åtaganden mot staden intill färdigställande
av bostäderna. Emellertid har Slättö tecknat en avsiktsförklaring med HållKollBo vilken syftar till dela upp 
de färdigställda bostäderna i två delar; en del som genom Slättös försorg förmedlas till konventionell 
bostadsrättsförening, en del som tilldelas en byggemenskap genom HållKollBo.

Slättö avser att tillsammans med det skandinaviska arkitektkontoret Arkitema Architects utveckla ca 80 
bostadslägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform. 

HållKollBo avser att tillsammans med Block Arkitektkontor, genomföra formering av en eller flera 
byggemenskaper om ca 80 lägenheter parallellt med planarbetets framåtskridande. 

Vår vilja och våra ambitioner för Årsta 1:1, Etapp 4:

”Vi vill bidra till ett mer diversifierat, hållbart och tidsenligt utbud av bostäder i olika storlekar och
upplåtelseformer i denna del av Stockholm. Vi vill samtidigt medverka till att genom kreativa strategier
och lösningar flytta fram positionerna för vad ett ekologiskt och socialt hållbart byggande kan innebära
för framtiden. Bebyggelsen ska utgå från terrängens och platsens förutsättningar för att bli ett positivt
tillskott till Årstafältets stadskultur och naturlandskap. Den nya bebyggelsen ska bidra till att öka 
tryggheten, trivseln och tillgången till service för alla befintliga boende i området. Vi ser fram emot 
möjligheten att få utveckla och konkretisera dessa ambitioner i dialog med kommunen under den 
fortsatta processen.”

Med ovanstående ambition som grund anhåller härmed Slättö om markanvisning i Årsta 1:1, Etapp 4. Vi 
har genom vårt samarbete med HållKollBo tagit del av relevant information från kommunen. 

VD, Johan Karlsson



GENOMFÖRANDE OCH ANTAL LÄGENHETER

Denna intresseanmälan för markanvisning Årsta 1:1 etapp 4 är inlämnad av Slättö i samverkan 
med HållKollBo. Intresseanmälan är produkten av diskussioner mellan parterna som resulterat i en 
tydlig samsyn om projektets mål och ambitioner. Samverkan har i nuläget reglerats i en gemensam 
avsiktsförklaring. Vi uttrycker med denna intresseanmälan ambitionen att genom vårt samarbete i detta
projekt bidra till ett mer diversifierat, hållbart och tidsenligt utbud av bostäder i olika storlekar i denna 
del av Stockholm. Vi vill samtidigt medverka till att genom kreativa strategier och lösningar flytta fram 
positionerna för vad ett ekologiskt och socialt hållbart byggande kan innebära för framtiden. 

Parterna är överens om att dela upp den slutgiltiga byggrätten i två delar, där en del kommer att 
uppföras med Slättö som byggherre och en del med - de under processen bildade - byggemenskaperna 
som byggherrar. Slättö svarar ensamt för samtliga åtaganden gentemot staden i exploateringsavtal 
i syfte att säkerställa genomförandeförmåga. Förfrågan om markanvisning omfattar totalt ca 160 
bostäder. Målsättningen i enlighet med avsiktsförklaringen är att HållKollBo genomför matchmaking 
och formering av en eller flera bygggemenskaper parallellt med planarbetets framåtskridande. Block 
Arkitektkontor kommer i enlighet med avsiktsförklaringen att bistå de nybildade byggemenskaperna 
med process- och projektledning samt rådgivning.

SLÄTTÖ i samarbete med HållKollBo

MARKANVISNING  PLANSKEDE  BYGGLOV  GENOMFÖRANDE

*Skulle Hållkollbo inte lyckas finna byggemenskaper som är beredda att ta över Hållkollbos del av markan-
visningen, helt eller delvis, åtar sig Slättö att överta ansvaret för genomförandet av bostadsprojekt på dessa 
delar.
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SLÄTTÖ

HållKollBo

 Örnsro trästad

Fågel-önVilla bebyggelse Ån “sjön”

Villa Örnsro

O�entlig stig

Sportaktiviteter

Allmänningen

Brygga

Pilträdkvarteret “Allén” och ankomstplatsen

Industriområdet

verksted/ateljé

Supervillorna

Privathedsskabende plant-
eringszone

Gemensam trädgård på taket

Ôrebros 360 panorama-terrass

Avskärmande plantering 
ger ökad privathet

Cykelväg

Platser til växelvis cykel-p 
och sit n’ talk i solen

Kolonilotterna Björkkvarteret Pilträdkvarteret Angränsande byggnaderAllmänningen

Vinterträdgårdar
Gemensam gård Gemensam gård

Plantering ger 
ökad  privathet

Plantering ger 
ökad  privathet

Plantering ger 
ökad  privathet

Supervillorna

Supervillorna
Stigförbindelse, biotoper och lekplats

Längsgående principsektion

Tvärgående principsektion

Fasader supervillor - 1:200 elevation Plan supervillor - 1:200

Vy mot odlingstorget  från kolonilottsområdet

”de stenbelagda kvartersgatorna ligger tätt intill byggnadernas fasader. längs med 
aktivitetstråket ryms urbana mötesplatser där grönska och ytlig dagvattenhantering är en 
integrerad del av utformningen.”

Livet meLLan husen
Principsektion

axeometri 1:1500 Förtydligande av volymer, skala, gator, stråk och koPPlingar

Typplan - övre våningarna

Typplan - boTTenvåningen

Stråk längs Svartån

Stråk längs Svartån

Lotterna

Stad

Våningshusen

4 våningar

5 våningar

5 våningar

6 våningar

6 våningar

5 våningar

3 våningar

4 våningar

4 våningar

9 våningar

8 våningar

11 våningar

4 våningar

4 våningar

är av stor vikt att vi skapar smarta lösningar och 
synergieffekter för att anpassa bostaden till den 
moderna livssituationen. lägenheterna utförs 
med genomtänkta planlösningar och med inar-
betade ”omätbara värden” så som värdeskapande 
siktlinjer, rumssamband, generöst dagsljus, gedig-
na material, flexibilitet, koppling mellan inne och 
ute, mm. grunden för ett levande bostadskvarter 
och gemenskap läggs genom en tydlig funktions-
blandning. Bottenvåningar innehåller flexibla 
lokaler, attraktiva genomgående bostadsentréer, 
och relevanta bostadskomplement som cykelrum 
och verkstad. 

Boendekvalitéerna i samklang med de höga am-
bitionerna kring stadsliv, miljö, kultur och service 
i närmiljön skapar fantastiska förutsättningar och 
ramar för människors liv. Fasader i gatuplan kan 
utformas för att skapa sittplatser, planteringsmö-
jligheter och andra sociala funktioner. hållbart 

dessa lokaler skapas även en så kallad ”hub”, en 
mötesplats för de boende, med servicefunktioner 
för matleveranser, post, information, och förening-
slokal. 

”supervillorna”, de lägre bostadshusen, är strate-
giskt placerade längs kvartersgatorna och bidrar 
till en levande stadsmässig karaktär. supervillor-
na förstärker det urbana stråken och definierar 
samtidigt mer privata platsbildningar. Privata 
terrasser/balkonger och gemensamma takterrass-
er definierar en tydlig gräns mellan offentliga och 
privata utemiljöer. gavlarna på bostadshusen är 
utformade för att förstärka vertikalitet och lätthet, 
och bidra till en rytm i stadsrummet. gavlarna och 
taken har tagit inspiration från de vackra villor-
na på andra sidan svartån och villa örnsro, och 
smälter på så sätt in i den samlade gestaltningen 
av byggnader i å-rummet. de svagt lutande fasa-
derna och taken får en tydlig skärpa som kontrast 

till det mjuka landskapet mellan kvarteren. 

mellan bostadshusen står mindre ”Felleshus”, 
gemensamma bodar som innehåller gemensam-
hetsfunktioner. cykelparkering, ateljéer, växthus, 
verkstad, trapphus till parkeringskällare, spontan 
verksamhet, etc. Felleshusen är en betydelsefull 
komplettering till de kommersiella verksamhet-
slokaler som är placerade i bostadshusens mark-
plan invid torg och kvartersgatorna. 

BostaDen

Framtidens bostad är mer än vad som ryms inom 
lägenhetens ramar, den beaktar de boendes 
livskvalité, föreningens potential och dess kop-
pling till staden. människans vardag består till stor 
del av sysslor och aktiviteter som kretsar kring 
bostaden och tiden mellan arbete och fritid. det 

och visionärt bostadsbyggande formar rum och 
mötesplatser där det centrala är människors 
närvaro och välmående. 

det framtida boendet i örnsro uppmanar till 
individuella avtryck, samtidigt som dess ekologis-
ka avtryck ska vara minimalt. Framtidens byg-
gande skall skapa livsmiljöer där människa, yttre 
omgivning och sociala faktorer går hand i hand. 
Bostäderna och området formar ett kretslopp 
som även ska generera mervärden för närmil-
jön och staden. Utformningen ska uppmuntra 
de boende och verksamma i stadsdelen till ett 
miljömedvetet levnadssätt. nya och innovativa 
tekniska lösningar ska komplettera ett hållbart 
byggande i ordets klassiska betydelse – välbyggt, 
med återvinningsbara naturliga material.

Slättös Projekt Örnsro Trästad. 
Vunnen markanvisningstävling i Örebro



MASSIVTRÄ

Slättö Förvaltning och HållKollBo står tillsammans bakom beslutet att prioritera massivträ som 
byggnadsmaterial. Beslutet grundar sig i att vi önskar ta ansvar för projektets samlade miljöpåverkan 
och livscykelperspektiv, det inkluderar produktion, drift och omhändertagande. Dessutom ger massivträ 
positiva förutsättningar för arkitektur, kvalité och gestaltning. Det inkluderar målet om att ta ansvar 
för vår gemensamma livsmiljö och möjligheten att vara med och utveckla Årstafältet till en socialt och 
miljömässigt hållbar stadsdel. Vi vill uppföra vackra byggnader som människor trivs i och står i flera
hundra år.

För att uppnå våra högt ställda ambitioner knyts en massivträ-tillverkare till projektgruppen i tidigt 
skede och har en rådgivande roll. Dennes erfarenhet och kunskap inom konstruktion och material är 
vägledande för projektets genomförande. Därmed säkerställer vi förslagets kvalité och genomförbarhet 
med det gemensamma målet om att uppnå en värdeskapande och hållbar arkitektur.

Örnsro Trästad. 
Vunnen markanvisningstävling i Örebro

Område: Örnsro
Stomme: Massivträ (KL-trä)
Antal Lägenheter: 240 
Garage: 180 platser

Kajstaden, Västerås

Område: Öster Mälarstarnd
Stomme: Massivträ (KL-trä)
Antal Lägenheter: 101
Garage: 54 platser

Norrtälje Hamn. 
Vunnen markanvisningstävling i Norrtälje

Område: Norrtälje hamn
Stomme: Massivträ (KL-trä)
Antal Lägenheter: 404
Garage: 240 platser

 ÖRNSRO TRÄSTAD



KORT OM HÅLLKOLLBO SUSTAINABLE COHOUSING

HållKollBo Sustainable Cohousing är en ideell förening, konstituerad i december 2010, där man
träffas regelbundet med målsättningen:

1) hållbar byggemenskap (ekologiskt, ekonomiskt och socialt) och
2) kollektivhusboende för att lära, utveckla och skapa medvetenhet samtidigt som man lär känna
varandra.

HållKollBo Sustainable Cohousing är öppen för att samverka i en större anläggning med 
studentbostäder, äldreboende, förskola m.m.

Styrelse – Ordförande: Margareta Forsberg, Kassör Margareta Jaric, Sekreterare: Mygg Hellbom,
Ledamot: Inger Raaby, Ledamot: Kerstin Andrée.

Hållkollbo Sustaianable Cohousing planeras ha ca 80 lägenheter, varav hälften tvåor, en fjärdedel ettor 
och en fjärdedel treor med c:a 8 m2 allmänna utrymmen som ingår i varje lägenhets avgift/hyra.

HållKollBo Sustaianable Cohousing har under åren förkovrat sig när det gäller:
- hur kollektivhus fungerar – för och nackdelar
- hur byggemenskaper kan bli en folkrörelse
- exempel på nybyggda större trähus
- nybyggda ekologiska hus
- stadsodlingar, inomhusodlingar och akvaponi
- att väga för- och nackdelar med kooperativ hyresrätt i förhållande till andra upplåtelseformer

HållKollBo Sustaianable Cohousing har under åren arrangerat:
- studiebesök på kollektivhus och ekologiska hus, urbana odlingar och akvaponianläggningar.
- studiecirklar med teman som ekonomi, struktur och förslag på HållKollBos byggnadsprocess.
- Workshops med information, programskrivning och skissande av förslag.

Läs mer om HållKollBo Sustainable Cohousing på http://hallkollbo.se

Robert af Wetterstedt är föreslagen som brukarombud för HållKollBo Sustaianable Cohousing.
Robert af Wetterstedt är medlem i HållKollBo Sustainable Cohousing och jobbar på WSP. Robert af 
Wetterstedt har 25 års erfarenhet inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn som specialist på 
hållbart byggande, -förvaltning och livsstil. 



KORT OM SLÄTTÖ FÖRVALTNING

AFFÄRSIDÉ 
Slättö grundades 2013 med en tydlig affärsidé att vara en långsiktig ägare och förvaltare av 
nyproducerade hyresfastigheter i tillväxtorter. 

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE 
Slättö är inte bara byggherre utan även långsiktiga ägare och förvaltare av nybyggda hyresrätter. 
Slättö utvecklar dels projekt i egen regi men förvärvar även projekt av andra i tidiga skeden. Alla 
Slättös projekt förvaltas och ägs i den egna balansräkningen vilket skapar en transparens, tydlighet 
och en förutsägbarhet mot bolagets externa intressenter såsom kommuner, hyresgäster, finansiärer 
och samarbetspartners. Löpande förvaltning sker generellt via avtal med lokala entreprenörer. Som 
utgångspunkt genomför Slättö investeringar som ensam ägare, men utesluter inte samägande eller 
partnerskap med andra aktörer.

SLÄTTÖS INVESTERINGAR 
Slättö äger per utgången av det tredje kvartalet 2015 nyproducerade hyresrätter och projekt, som vid 
färdigställande uppgår till ett samlat värde om ca 10 miljarder kronor. Portföljen omfattar ca 4 000 
lägenheter uppgående till nästan 250 000 kvm bostadsarea. Knappt en tredjedel av beståndet är under 
förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2019. En av Slättös 
styrkor är att utveckla och förvärva nyproducerade bostäder enligt den egna Slättömodellen. Modellen 
möjliggör delaktighet i att forma både produkt och standard efter eget teknik- och hållbarhetsprogram. 
Slättö har en etablerad närvaro i kommunerna Botkyrka, Karlstad, Knivsta, Kungsängen, Täby, Lidingö, 
Linkö- ping, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Helsing- borg, Lund, Umeå, Västerås och Örebro.. 

FINANSIELL SITUATION 
Slättö har fortsatt goda förutsättningar för att bedriva bostadsutveckling. Företaget har visat robust 
genomförandeförmåga i att finna investeringsobjekt, i att finansiera sina projekt och inte minst i att 
skyndsamt byggstarta de projekt som förvärvats. Bolaget finansierar sig via kapitalmarknaden och riktar 
sig till professionella investerare. Flera långsiktiga institutionella investerare har återkommit som ägare.

HÅLLBARA INVESTERINGAR 
För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Slättö tillsammans med WSP skapat en hållbarhetsplan 
som gäller i arbetet och i samtliga projekt. Systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning i byggprojekt 
ger underlag för att på ett tidigt stadium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till ekonomi, 
ekologi och social påverkan i alla skeden av byggnadens liv. Hållbarhetsstyrning i projekt innebär att 
övergripande mål tidigt formuleras och att detaljerade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara 
krav och indikatorer. De principer och aktiviteter som ska tillämpas beskrivs och arbetet följs upp och 
dokumenteras. Byggherren ansvarar alltid för att gällande lagar, förordningar och lokala bestämmelser 
följs i alla skeden. Därför ställer Slättö höga krav både på sig själva och på samtliga samarbetsparter. 
Hållbarhetsprogrammets syfte är att säkerställa att alla projekt Slättö investerar i har minimal 
miljöpåverkan. Slättös bostadsprojekt uppfyller minst kraven för Miljöbyggnad Silver eller Svanen. 
Miljöbyggnad Silver utfärdas av Sweden Green Building Council och är den näst bästa nivå som kan 
uppnås enligt deras certifiering.



Charlotte Axelsson
STYRELSEORDFÖRANDE
Charlotte Axelsson är utöver uppdraget hos Slättö även styrelseord-
förande i Vasallen och AFF-forum samt styrelseledamot Kungsleden 
på Stockholmsbörsen samt i Försvarets personalbostadsstiftelse 
MHS-Bostäder. Charlotte har varit VD för HSB Stockholm, Svenska 
Bostäder i Stockholm, Familjebostäder i Stockholm och SEB Arse-
nalen. Därtill har Charlotte varit styrelseledamot i BWG Homes, ett 
bolag på Oslobörsen, samt i Akademiska Hus (1997-2008), Statens 
Fastighetsverk (1998-2008) och HSB Bostad (ordförande) 2005-
2012. Charlotte är även medlem i Slättös investeringskommitté.

Per Berggren
LEDAMOT
Per Berggren har erfarenhet från ledande befattningar på bland an-
nat Wihlborgs, Fabege, Drott och Skanska Fastigheter. Sedan 2010 
är Per VD på Hemsö Fastigheter, dessförinann VD på Jernhusen. Per 
har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många 
av Sveriges kommuner. Han har en omfattande erfarenhet av att 
arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.

Ulrik Bergmark
LEDAMOT
Ulrik Bergmark har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar 
inom LE Lundbergssfären, varav de sista som fastighetschef. Efter 
karriären inom LE Lundbergs grundade Ulrik konsultbolaget Center 
Management vilket under 2010 genom sammanslagning med Consi-
la skapade ConCent. Ulrik var därefter VD för bolaget fram till i mars 
2014, samt ansvarig för kompetensområdet Marknad & Analys där 
han tog fram investeringsanalyser av ny- och ombyggnadsprojekt.

Barbro Lilieholm
LEDAMOT
Barbro Lilieholm var under åren 2000-2007 global juristchef inom 
SEB Asset Management med ansvar för juridik, compliance och 
säkerhet i 10 länder. De senaste åren har Barbro arbetat som senior 
rådgivare inom SEB Wealth Management med särskilt fokus på jurid-
iska och skattemässiga frågor inom Private Equity, derivattransak-
tioner och global distribution av fondprodukter.  Barbro har även 
tjänstgjort på Kammarrätten i Stockholm. Under åren 1999-2011 
var Barbro styrelseledamot i SEB Asset Management S.A i Luxem-
bourg.

Johan Karlsson  
VD
Johan är grundare och VD till Slättö och har dessförinnan erfarenhet 
inom affärsutveckling, fastighetsutveckling och investeringar. Efter 
studier till affärsjurist har han arbetat i egna bolag och som konsult 
åt andra. Bland uppdragsgivarna finns Försvarsmakten, Servicecom-
pagniet, stiftelsen MHS-Bostäder och Bygg-Fast. Johan är ord-
förande i Sällskapet Kustjägarveteranerna.

Georg Ehrnrooth
LEDAMOT
Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i de indirekt ägda invest-
mentbolagen Geveles Ab, Fennogens Investments S.A., Semerca 
Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare 
i noterade och onoterade bolag såsom Pöyry Oyj, YIT Oyj, eQ Oyj 
och Caverion Oyj. Investmentbolagen investerar också i Private 
Equity och fastigheter.  Georg är styrelseordförande i eQ Oyj och OE 
Capital AB.  Georg är även  styrelseledamot i Pöyry Oyj,  Norvestia 
Oyj,  Forcit Oyj, Stiftelsen Paavo Nurmi, Louise & Göran Ehrnrooths 
Stiftelse samt Anders Walls stiftelse.

STYRELSE SLÄTTÖ FÖRVALTNING



Johan Karlsson  
VD
Johan är grundare och VD till Slättö och har dessförinnan erfarenhet 
inom affärsutveckling, fastighetsutveckling och investeringar. Efter 
studier till affärsjurist har han arbetat i egna bolag och som konsult 
åt andra. Bland uppdragsgivarna finns Försvarsmakten, Servicecom-
pagniet, stiftelsen MHS-Bostäder och Bygg-Fast. Johan är ord-
förande i Sällskapet Kustjägarveteranerna.

Per Gebenius  
CFO
Per Gebenius är utbildad civilingenjör vid Lunds Universitet med en 
specialisering på fastighetsekonomi. Han har en bred erfarenhet 
från fastighets- och finansbranschen och har bland annat innehaft 
tjänster på Skanska, Swedbank, Genesta och Landsbanki.

Malin Albertin  
PROJEKTCHEF
Malin kommer närmast från tjänsten som fastighetsutvecklare vid 
Näckström fastigheter. Malin Albertin är utbildad vid Lunds Tekniska 
Högskola, Växjö Universitet och Nackademin. Hon har förutom på 
Näckström tidigare innehaft tjänster på bland andra Unibail-Rodam-
co Nordic, Humlegården Fastigheter och Lidl.

Jens Lackmann  
PRODUKTIONSCHEF
Jens Lackmann kommer närmast från rollen som VD för Strabag 
Projektutveckling. Dessförinnan har han över 25 års erfarenhet inom 
produktion och fastighetsutveckling bland annat som projekt- och 
utvecklingschef hos Fabege och som regionchef vid PEAB Stock-
holm. Med sin mångåriga och seniora erfarenhet av stora projekt 
och produktion adderar Jens stort värde till Slättös arbete med 
industriell utveckling och med kvalité- och hållbarhetsfrågor.

Lars-Åke Karlsson
PROJEKTCHEF 
Lars-Åke Karlsson har omfattande och bred erfarenhet inom bygg- 
och fastighetsbranschen, bland annat befattningar som arbetschef 
vid Skanska - Östergötland, vd för LB-Öst samt platschef inom 
NCC. Lars-Åke Karlsson har även bedrivit konsultverksamhet i eget 
företag.

Henrik Nordlöf  
VICE VD / FASTIGHETSCHEF
Henrik Nordlöf (fd Eriksson) har 10 års erfarenhet från den sven-
ska och nordiska fastighetsmarknaden. Han kommer senast från 
tjänsten som senior transaktionsrådgivare vid DTZ. Dessförinnan 
har han arbetat på Profi Förvaltning med ansvar för fastighet-
stransaktioner, investeringsanalys och portföljförvaltning. Henrik har 
även arbetat på Kenmore Property Group och Aberdeen Property 
Investors med motsvarande uppgifter. Henrik har studerat vid KTH 
respektive Lunds Tekniska Högskola.

ORGANISATION SLÄTTÖ FÖRVALTNING



ARKITEMA ARCHITECTS

Vi formar staden

Arkitema har vuxit fram ur den nordiska arkitekturtraditionen. I över fyrtio år har vi stolt format 
och förädlat våra skandinaviska städer, alltid med människan i fokus – People in Architecture.
Med vår arkitektoniska expertis inom stadsplanering, bostäder, kontorsbyggnader, sjukhus och 
utbildningsinstitutioner bidrar vi till att forma framtidens skandinaviska städer. 

Vår arkitektur bygger på en önskan om att uppfylla och förbättra grundläggande mänskliga 
behov. Det gör vi genom vårt arbete med estetik, funktionalitet och hållbarhet – samt ett 
naturligt intresse för socialt ansvar.

ArkitemA Architects - People in Architecture

Prästgården, Gustavsberg

Sluseholmen, Köpenhamn



ARKITEMA ARCHITECTS

Bostäder

Den skandinaviska tanken om det goda livet är nära förenad med bostaden. Målet för en 
Arkitema-bostad är alltid att skapa estetiska, funktionella och trygga hemmiljöer för alla typer 
av människor och platser. Vi tar hänsyn till platsen där det ska byggas och vem som ska bo i 
bostaden. Är det ensamstående människor, barnfamiljer, äldre eller människor med särskilda 
behov? Vi är alltid lyhörda och involverar de boende i processen, så att de får sina önskemål 
och behov uppfyllda. 

Vi har ritat otaliga bostadsprojekt, från enskilda privatbostäder till omfattande bostadsområden. 
Vi är alltid måna om detaljerna – både i materialval och utförande, för att skapa bostäder som 
är gedigna och håller hög kvalitet. Dagsljuset spelar alltid en viktig roll och vi låter den nordiska 
andan leva vidare i vårt val av material, färger och strukturer – viktiga element som bidrar till att 
göra våra bostäder hållbara idag och i framtiden.

Arkitema har utvecklat ett flertal flerbostadshus i träbyggnadsteknik, bla i Ulleråker där vi 
utvecklar Skogskvarteret åt Folkhem och Rikshem. Konstruktionen i massivträ ger betydligt 
mindre klimatpåverkan än traditionella stål- och betonghus. Skogskvarteret kommer också att 
ha ett särskilt fokus på social hållbarhet med flera gemensamma funktioner och utrymmen för 
spontana möten mellan de boende. Lägenheterna kommer också att bestå av en blandning av 
hyres- och bostadsrätter samt ett LSS-boende för funktionsnedsatta personer.

Ulleråker, Uppsala

Kvarter D, Hovås



ARKITEMA ARCHITECTS

Tingstorget, Alby

Vår skandinaviska identitet

I det skandinaviska ljuset, den klara luften och årstidernas växlingar härstammar vårt formspråk. 
Det finns en befriande enkelhet men också ett djupt engagemang i allt vi gör, ett åtagande att 
skapa en tilltalande funktionalitet och en hållbar estetik för de människor som lever och vistas i 
vår arkitektur.

Arkitema föddes i danska Århus 1969. Sedan dess har vi vuxit till ett av Skandinaviens största 
arkitektkontor med nästan 450 medarbetare i Århus, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö. 
I Stockholm har vi funnits sedan 2007 och idag är vi ca 100 arkitekter och ingenjörer.

Gasverket, Hjorthagen
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FAKTA 

Roll på Arkitema 
Senior Kreativ Ledare / Arkitekt SAR/MSA, 
Cand. Arch.  

Kontakt 
eric.engstrom@arkitema.com /  
M +46 729 684 925 

Född 
1973 

Anställningar 
2014- Arkitema Architects 
2012-2014 Temagruppen Sverige AB,  

chef arkitektur 
2011-2012 Tham & Videgård Arkitekter, 

Stockholm 
2010-2011 Jais-Nielsen White Arkitekter, 

Helsingborg 
2007-2010 Tham & Videgård Arkitekter, 

Stockholm 
2004-2007 White Arkitekter, Malmö och 

Stockholm 
2004-2007 Egen Verksamhet 
2002-2003  Entasis Arkitekter,  

Köpenhamn 

Utbildning 
2003 Kunstakademiets Arkitektskole, 

Köpenhamn 
1997 Arkitektprogrammet, LTH, Lund  

Kurser 
2015 BAS-P/U fördjupnings-

utbildning, Novo Utbildning AB 
2012 BAS-P/U, Novo Utbildning. AB 
2013 Ledarskapsutbildning 

Re-frame, 5 dagar 
2013 Revit Architecture, Cad-Q 

Språk 
 Svenska, modersmål 

Danska, flytande i tal/skrift 
Engelska, flytande i tal/skrift 
Tyska  

 

 

KOMPETENSER 

Eric är sedan februari 2014 kreativ ledare för bostäder på Arkitema i Stockholm. 
Erics styrka som arkitekt ligger i förmågan att med stor inlevelse förena starka och 
tydliga idéer med stor förståelse och intresse för genomförandet. Eric är en mål-
medveten och utåtriktad person som trivs med att få arbeta med engagerade 
beställare och har stor erfarenhet av att genom brukarmedverkan engagerat driva 
processer i samråd med beställare, brukare och rådgivare. Eric har ansvarat för och 
medverkat till ett större antal tävlingsvinster och har stor vana av att leda projekt-
team i komplexa projekteringsuppdrag. Eric har erfarenheter från arkitektyrkets hela 
spännvidd, från inredningar till stora stadsbyggnadsuppdrag i såväl Sverige som 
utlandet. 

UTVALDA REFERENSER 

Sala Backe 
Uppsala, 15.000 kvm bostäder. Markanvisningstävling. Roll: Ansvarig arkitekt.  
Kund: Wästbygg AB. (2016-) 

Rosengatan/Tulegatan 
Sundbyberg, 92 lgh. Markanvisningstävling. Roll: Ansvarig arkitekt.  
Kund: Wästbygg AB. (2016-) 

Kristineberg 
Vallentuna, 190 lgh. Markanvisningstävling. Roll: Ansvarig arkitekt.  
Kund: NRE Sweden AB. (2016-) 

Kv Leopold 
Uppsala, 376 lgh. Program-, system- och bygghandling. Roll: Ansvarig arkitekt.  
Kund: Serneke/Magnolia Bostad AB. (2016-) 

Hägerneholm, etapp 1 
Täby, 165 lgh. Program- och systemhandling. Roll: Ansvarig arkitekt.  
Kund: Slättö Förvaltning AB. (2016-) 

Vattmyravallen 
Järfälla, markanvisningstävling, småhus. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Wästbygg AB (2016-) 

Kv Lillgården 
Tungelsta, 123 lgh. Bygglov, bygghandling. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Turbinen Entreprenad AB. 
(2016-) 

Kv Poeten 
Solna, 220 lgh. Bygghandlingsprojektering. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: 2A Projektpartner. 
(2016-) 

Kv Manskapet m.fl. 
Silverdal. 15 radhus, 19 parhus. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: ALM Equity. (2015-) 

Kalmar Kyrby, Frösundavik.  
45 radhus. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund Wästbygg. (2015-) 

Nya Gatan, Nacka.  
Flerbostadshus. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Wästbygg. (2015-) 

Vårbergstoppen, Skärholmen 
150 lägenheter och 33 radhus i Vårberg, Skärholmen. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Wästbygg. 
(2010-) 

Blommenbergsvägen, Aspudden.  
Markanvisningsförslag om ca 270 lgh. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Riksbyggen. (2013-)

Enåsen 18, Lidingö 
3 radhus på Lidingö. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: IMOLA. (2015) 

Förskola i Alsike, Knivsta Kommun 
Förskola om ca 800 kvm. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: Kommunfastigheter i Knivsta. (2015) 
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Solskensvägen, Tullinge 
Ungdomsbostäder. 1.a pris i markanvisningstävling. Roll: Ansvarig arkitekt i fortsatt uppdrag.   
Kund: Wästbygg (2014-) 

Södra Veddesta, Järfälla 
Planskiss. Utveckling av industriområde till ny stadsdel i Järfälla Kommun. 900.000 kvm.           
Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: PEAB Fastighetsutveckling. (2015-) 

Kv Klockbojen, Larsberg, Lidingö. 
94 hyresrätter. Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: John Mattson AB. (2014-)   
Kv Fyrtornet, Larsberg, Lidingö. 
120 hyresrätter samt p-garage för 250 bilar Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: John Mattson AB 
(2014-) 

Stadsutveckling Larsberg, Lidingö. 
Förtätning med ca 1300 lgh i stadsdelen Larsberg på Lidingö Roll: Ansvarig arkitekt. Kund: John 
Mattson Fastighets AB (2014-) 

Barkarby College. 
Markanvisningstävling tillsammans med PEAB Fastighetsutveckling, ca 50.000 kvm. Roll. Ansvarig 
arkitekt. Kund: PEAB Fastighetsutveckling. (2014) 

Sankt Görans Sjukhus, Stockholm 
Fasadgestaltning. Roll: Kreativ ledare för exteriör utformning, kund: Locum, (2014) 

Förskola i Näs Focksta. 
Nybyggnad av förskola, ca 450 kvm. Direktuppdrag. Roll: Ansvarig arkitekt/kreativ ledare. Kund: 
NäFo fastighetsutveckling AB. Pågående, bygglov inlämnat oktober 2014. 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna  
Ny huvudbyggnad. Inbjuden tävling efter prekvalificering. 18.000m2. Roll: Kreativ Ledare, kund: 
Mälardalens Högskola, (2014) 

Kv. Kräftan, Östersund 
Parallelluppdrag, bostäder och kontor. Roll: Ansvarig arkitekt, kund: Frösö Park AB (2013) 

Hjulmakaren 1, Rissne 
Markanvisningstävling, ca 200 lägenheter, studentbostäder och förskola om 6 avdelningar. 
Roll: Ansvarig arkitekt, kund: Diligentia AB (2013) 

Riksförsäkringsanstalten (Sigurd Lewerentz 1932). 
Ombyggnadsprojekt/inredning. Roll: Handläggande arkitekt, kund: Fabege (2013-2014) 

Programutredning, Leksand 
Programutredning till ny förskola om 120 barn, utbildningslokaler åt Kommunservice och mottag-
ningsboende om 20 rum. Roll: Ansvarig arkitekt, kund: Leksands Kommun (2013-2014) 

Campusplan Polacksbacken, Uppsala. 
Campusplan inför tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Utbyggnadsstrategier för fortsatt utbygg-
nad av området runt Polacksbacken. Roll: Handläggare, kund: Akademiska Hus (2013) 

Kv. Pyramiden, Stockholm 
Projektledning ombyggnad. Roll: BAS-P, kund: Skanska (2013) 

Bostäder, Kärrtorp 
Skissförslag. Roll: Handläggare, kund: Svenska Bostäder (2013) 

Villa R, Lomma 
Om- och tillbyggnad. Roll: Ansvarig arkitekt, kund: Privat 

Älta Centrum 
Stadsbyggnadsutredning, parallellt uppdrag. Roll: Handläggare, kund: Wallenstam/Nacka kommun 

Radisson Blu, Arlanda 
Projektering av 30 nya hotellrum. Roll: Handläggare, BAS-P, kund: Carlson-Rezidor (2013)  

Vasakronan, Stockholm 
Diverse hyresgästanpassningar i Stockholms innerstad. Roll: Handläggare, kund: Vasakronan 
(2012-2013) 

Folksam 
Ombyggnad/hyresgästanpassning av Folksams huvudkontor. Roll: Medverkande arkitekt, kund: 
Folksam (2013) 

Stora Enso 
Hyresgästanpassning, a-projektering. Roll: Handläggare, kund: NEWSEC (2012) 

HT-centrum (LUX) Lunds Universitet 
Om- och tillbyggnad, ca 18 000 m2. Lokalplanering i dRofus tillsammans med Lunds Universitets 
lokalplanerare samt dialog med brukare på berörda institutioner för att uppnå optimal kvalitet, 
lokalanvändning och effektivisering av den nya byggnadens lokalprogram. Kapacitetsberäkning 
enl. Akademiska Hus nyckeltal. Roll: Handläggare, kund: Akademiska hus (2010-2011) 

Slottskajen, Jönköping 
Bostäder i Jönköping, 1:a pris i arkitekttävling efter prekvalificering. Program- och systemhandling, 
förfrågningsunderlag samt bygglov. Roll: Handläggande arkitekt, kund: Vätterhem, Riksbyggen, 
(2008-2012) 

Nytt huvudkontor åt SEB, Värtahamnen, Stockholm 
Inbjuden tävling. Roll: Handläggare, kund: SEB (2011) 
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Linköpings Universitet 
Ny byggnad för elektronmikroskop. Utveckling av programhandlingar och förfrågningsunderlag för 
ny byggnad till elektronmikroskop. Processen präglades av stort brukarinflytande och tekniskt 
komplexa lokaler. Roll: Handläggare bygghandlingsskede, kund: Akademiska Hus (2010) 

Förskolan Paletten, Telefonplan, Stockholm. 
Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2010. Lokalplanering och gestaltning skedde i nära 
samarbete med stadsdelsförvaltningen, förskolechefer och fastighetsägare genom hela processen. 
All fast och lös inredning ingick i arkitektuppdraget, inkl. ett flertal specialdesignade möbler såsom 
stolar, bord och förvaring. Roll: Handläggare, kund: AP-Fastigheter/Vasakronan och Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning (2007-2010) 

Moderna Museet, Malmö 
Ny filialbyggnad. Roll: Medverkande, kund: Moderna Museet, Stadsfastigheter Malmö (2009) 

Crossing, Emergency Architecture, National Art Museum i Peking 
Roll: Handläggare, kund: National Art Museum, Peking (2008-2009) 

Ordos 100, Villa i Ordos, Mongoliet, curator: Ai Wei Wei 
Roll: Ansvarig för bygghandlingar, kund: privat (2007-2010) 

Kv. Åkeriet, Sundbyberg 
Ca 70 lgh, programutredning. Roll: Handläggare, kund: Wåhlin Fastigheter (2008) 

Stadsutveckling, Södertälje 
Programutredning. Roll: Handläggare, kund: Telge Fastigheter (2008) 

Styrsö  
Detaljplan för ca 40 lgh. Roll: Handläggare, kund: privat (2007-2010) 

Det Goda Livet 
Boendekoncept, fortsatt uppdrag i parallelluppdrag. Roll: Ansvarig arkitekt, kund: HSB Bostad, 
Stockholm (2006-2007) 

Damgårdssundet, Bergen, Norge 
70 lgh, programhandling. Roll: Handläggare, kund: BOB, Bergen (2007) 

Nybohovsbacken, Liljeholmen 
Fortsatt uppdrag i parallelluppdrag. Roll: Handläggare, kund: Besqab, Svenska Bostäder (2006-
2007) 

Kv. Kulturministern, Bagarmossen 
44 lgh, projektering bygghandlingar. Roll: Handläggare, kund: Einar Mattson (2006-2007) 

Tibblehemmet, Täby 
Äldreboende, programhandling. Roll: Handläggare, kund: Kungsleden (2006) 

Kv. Mästerlotsen, Limhamn 
160 lgh, fortsatt uppdrag i parallelluppdrag. Roll: Handläggare, kund: NCC (2004-2006) 

Kv. Midskeppet, Lomma Hamn 
44 lgh, projektering bygghandlingar. Roll: Handläggare, kund: JM AB (2006) 

Lomma Hamn 
Etapp 2, planutredning. Roll: Handläggare, kund: JM AB (2006) 

Villa Larsson, Gislövs 
Läge, programhandling och bygglov. Roll: Handläggare, kund: privat (2006) 

Hållbarhetshuset, Malmö 
Ny byggnad åt Malmö Stad, utredning. Roll: Handläggare, kund: Stadsfastigheter, Malmö Stad, 
(2006) 

Östra Borgeby, Bjärred 
Bostäder, markanvisningstävling. Roll: Handläggare, kund: Kristineberg Fastigheter (2005) 

Elinegård, Limhamn 
Planutredning, ca 750 lgh. Roll: Handläggare, kund: NCC (2005-2006) 

Cementen, Limhamn 
Planutredning, ca 1000 lgh. Roll: Handläggare, kund: NCC (2005-2006) 
  



PRESENTATION BLOCK ARKITEKTKONTOR

Maria Block, Arkitekt SAR/MSA

Född i Göteborg, Sverige, 1963

Utbildad: Chalmers Tekniska Högskola, examen 1991.

2000  GRUNDADE FÖRETAGET Block Arkitektkontor  www.blockark.se

Exempel på senaste årens arbeten:

2014-2016 + fortsatt.  Ekologiska flerbostadshus I samverkan med GrönBo AB [= Polarrenen 
(Polarbröds Investmentbolag), Glommershus AB & Stenbackens AB], för olika platser, främst i norra 
Sverige. Exempel: Ansvarig arkitekt 24 lgh Lusthusbacken, Piteå. Bygge färdigt 2016. Masonite 
trästomme + Termoträ träfiberisolering. Fasader av aspspån. www.gronbo.com + www.lusthusbacken.se

2016  HållKollBo Byggemenskap & Kollektivhus (sedan 2010) – Socialt, ekologiskt & ekonomiskt 
hållbart. Markanvisningsansökningar Stockholm. Samverkan bl a med Nils Söderlund Arkitektkontor AB 
(projektledning).

2016  Undervisning Ekologiskt byggande, Umeå Arkitekthögskola, årskurs 3&4.

2015 –  Ekologiska hallbyggnader & hotellkomplex i trä. Förslag till RailTestNordic (RTN) för Tågtestbana 
Jörn – Arvidsjaur. 3D-modeller, film, perspektiv. I samverkan med GrönBo AB. Tågtester i vinterklimat 
kommer att utföras av Bombardier, Stadler, Alstom m fl (jmf biltest vinterföre). Finansiering pågår.

2015 –  Studentboende/Ekostudio. Även hotellrum, compact living, kontor (20,3 kvm BOA) helt 
i trämaterial... Showroom för ekologiska byggsystem & materialval. Kontorsbyggnad för Block 
Arkitektkontor i Norrbotten, Glommersträsk. Färdigbyggt 2015.

2014  Populärskrift “Urbana Ekosystemtjänster”, En sammanfattning av Maria Block och Varis 
Bokalders. Vinnova forskningsprojekt med Stockholm Stad, Malmö Stad, NCC, WSP, SP, White, U&W, 
Albaeco, Esam & Ekokultur. På svenska och engelska. Engelsk nyutgåva 2016 till SGBC-konferens, 
Sthlm.

2014 “Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande”, 3:dje utgåvan. AB Svensk Byggtjänst förlag. 
Facklitteratur tillsammans med Varis Bokalders, ark SAR/MSA.  Översatt till engelska, lettiska, ryska och 
kinesiska.









IDENTITETSHANDLING JOHAN KARLSSON, VD OCH FIRMATECKNARE 
SLÄTTÖ FÖRVALTNING AB

Kontaktuppgifter:

SLÄTTÖ FÖRVALTNING AB
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
Tel: 0771-650 200

Kontaktperson:

Henrik Nordlöf
Vice VD / Fastighetschef
070- 368 80 49



INNOVATION OCH HÅLLBARHET

Det framtida boendet uppmanar till individuella uttryck samtidigt som det miljömässiga avtrycket ska 
vara minimalt. 

För att hålla rätt kvalitet har Slättö valt att detaljera kraven för hur lägenheter ska utformas. Slättö 
strävar efter att det skall vara: 

• balkong/ uteplats till varje lägenhet 
• genomgående parkett och eklister 
• helkaklade badrum 
• fönsterbänkar i sten 
• ljudisolerade innerdörrar 
• förråd ska finnas i lägenhet och i fastighet 

Slättö väljer material beroende på varje unikt projekt. Att välja rätt material ger mindre miljöpåverkan, 
högre slitstyrka med bättre hållbarhet, högre boendestandard och trivsel.

MASSIVTRÄ
Slättö Förvaltning prioriterar massivträ som byggnadsmaterial. Massivträ ger positiva förutsättningar 
för arkitektur, kvalité samt gestaltning. Genom att använda detta byggmaterial så tar vi även ansvar för 
miljöpåverkan.

BOTTENVÅNING
Kreativa lösningar är en del av Slättös projekt. För att skapa attraktiva rum och en levande gatumiljö så 
bygger vi våra bottenvåningar med hög takhöjd. Med en utökad våningshöjd som motsvarar ca 4 meter 
finns goda möjligheter för lokaler, butiker och bostäder med hög kvalitet. Genom bottenvåningens 
gestaltning för bostäder vill vi även frambringa en ”villakänsla”.

ENTRÈER 
Genom att skapa generösa och attraktiva entréer så formar vi en naturlig mötesplats för de boende och 
bidrar samtidigt positivt till gaturummet.  Våra entréer förses med kylutrymme för matleveranser, med 
detta erbjuder vi en service till de boende samtidigt som vi bidrar till att minska biltrafiken. 
Vi kommer även att tillhandahålla en digital tavla som visar realtidsinformation om den närliggande 
kollektivtrafiken.   

BIL- OCH CYKELPOOL 
Bil- och cykelpool etableras i områden med syfte att främja hållbara transporter och förenkla vardagen 
för de boende. Delar av lånecyklarna är trehjuliga lastcyklar som kan utgöra ett alternativ till bil för 
enklare transporter. Det tillsammans med fler innovativa och miljösmarta lösningar i boendet kan 
förbättra för både miljö och människor. 

BRUTEN TAKFOT
I vår standard föreskriver vi kvarter med brutna takfötter, detta för att skapa variation och dela av längre 
kvarters linjer. Bruten takfot bidrar även till ett levande och vackert taklandskap. 
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KV GALEASEN, BRyGGUDDEN ETAPP 3

Bryggudden är ett centralt område i Inre hamn. En unik ny stadsdel med vattnet som närmaste 
granne. Området innehåller bostäder, butiker, kontor, caféer och restauranger med liv och 
rörelse i en värdeskapande mix. 

Ljusa fina lägenheter med hög standard och alla med egen balkong och förråd. Ekparkett på 
golv och klinkers i entrén. Helkaklade badrum med tvättmaskin och torkrumlare. Vitt köksinre-
de från Marbodal, glaskeramikhäll, inbyggnadsugn, inbyggnadsmikro och diskmaskin. Cykelför-
råd och lekplats på gården.

FAKTA:

GENOMFÖRANDETID: Våren 2013 – Hösten 2015

OMFATTNING:

 ANTAL LÄGENHETER: 167 st
 ANTAL RUM: 1-4 rum och kök
 BOA+LOA: 9  622 kvm
 BTA: 12 235 kvm

TOTALENTREPRENÖR: Byggbolaget i Värmland AB

REFERENSPERSON: Per-Anders Fastén 054-540 45 32 per-anders.fasten@karlstad.se  
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KV ISHALKAN I LINKÖPING

Projektet har särpräglats av att miljöarbetet hamnat i fokus och varit prioriterat under både 
förstudie, projektering och produktion. Men även att vi har goda förutsättningar att efterleva 
de höga kraven som ställs under förvaltningsskedet, då byggnaden uppnått klassning för 
Miljöbyggnad Silver.  

Lägenheterna präglas av ljus öppen planlösning där samspel mellan kök och vardagsrum varit i 
fokus. Samtliga lägenheter har genomgående ekparkett helkaklade badrum. Köken är utrustade 
med Marodalskåp samt energieffektiva vitvaror. 

FAKTA:

GENOMFÖRANDETID: Våren 2013 – Hösten 2014

OMFATTNING:

 ANTAL LÄGENHETER: 72 st
 ANTAL RUM: 1-4 rum och kök
 BOA+LOA: 4 676 kvm
 BTA: 5 250 kvm

TOTALENTREPRENÖR: Peab Sverige

REFERENSPERSON: Hans Bouvin hans.bovin@linkoping.se 013-20 63 51
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PURJOLÖKEN 2 I ÖREBRO

I vackra naturnära Sörbyängen ligger denna fastighet med ljusa moderna hyresrätter. 
Byggnaden är uppförd enligt klassning för Miljöbyggnad Silver och har god tillgång till 
kommunikationer och rekreation. 

Lägenheterna har alla genomgående parkettgolv, ek-lister samt balkong. Köken är utrustade 
med energisnåla vitvaror, diskmaskin samt laminatbänkskiva. Samtliga badrum är helkaklade 
samt ett väggskåp för förvaring. På markplan finns fina grönytor för umgänge och nöjen. 
Förråd och parkeringar finns lättillgängliga intill byggnaden på fastigheten. 

FAKTA:

GENOMFÖRANDETID: Hösten 2014 – Hösten 2016

OMFATTNING:

 ANTAL LÄGENHETER: 84 st
 ANTAL RUM: 1-3 rum och kök
 BOA+LOA: 4271 kvm
 BTA: 5 725 kvm

TOTALENTREPRENÖR: Byggbolaget i Värmland

REFERENSPERSON: Stefan Aläng, Örebro Kommun stefan.alang@orebro.se 019-21 13 54
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INTRODUKTION

SLÄTTÖ FÖRVALTNING AB skapar strukturer för  

investeringar i reala tillgångsslag med utgångspunkt  

i trygg och förutsägbar avkastning. Fokus i de fyra 

strukturer man hittills erbjudit marknaden är ny-

producerade bostäder. Slättös ambition är att erbjuda 

en trygg och samhällsnyttig investering med låg risk-

profil, att ansvarsfullt förvalta förtroende och kapital.

Vi på Slättö ställer höga krav på både oss själva och 

på de vi samarbetar med.

Detta hållbarhetsprogram beskriver Slättös hållbar-

hetskrav vid nyproduktion av flerbostadshus. Hållbar-
hetsprogrammet syftar till att säkerställa att Slättös 

projekt uppfyller våra uppsatta hållbarhetskrav.
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1. HÅLLBARHETSSTYRNING

ETT SYSTEMATISKT ARBETE med hållbarhetsstyr-

ning i byggprojekt ger underlag för att på ett tidigt sta-

dium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till 

ekonomi, ekologi och social påverkan i alla skeden av 
byggnadens liv. Hållbarhetsstyrning i projekt innebär 
att övergripande mål tidigt formuleras och att detalje-

rade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara 
krav och indikatorer. De principer och aktiviteter  

som ska tillämpas beskrivs och arbetet följs upp och  

dokumenteras. 

Då valet av lösningar på funktions- och konstruk-

tionsproblem sällan helt och hållet kan utgå från håll-

barhetsaspekter utan hänsyn måste tas till tekniska 

och ekonomiska faktorer, estetik osv innebär arbetet 
en process där revideringar är en självklar del. 

Byggherren ansvarar alltid för att gällande lagar, för-
ordningar och lokala bestämmelser följs i alla skeden. 

Byggherren ställer krav på konsulter, projektörer och 
entreprenörer samt förvaltare. Upprättande och upp-

följning med program och plan är en del i planering-, 
projektering-, produktions- och förvaltningsprocessen. 

BESKRIVER VAD

PLAN

PROGRAM

KOMMUN BYGGHERRE BYGGHERRE BYGGHERRE BYGGHERRE

KONSULTER KONSULTER KONSULTER ENTREPRENÖRER FÖRVALTARE

PLANER
BESKRIVNINGAR

PLANER
BESKRIVNINGAR

PLANER
BESKRIVNINGAR

PLANER
BESKRIVNINGAR
GENOMFÖRANDE

PLANER
BESKRIVNINGAR
GENOMFÖRANDE

PROGRAMPROGRAM PROGRAM PROGRAM

PROGRAM BYGGANDE FÖRVALTNINGPROJEKTERING

BESKRIVER HUR

Övergripande  
och detaljerande  

mål och krav

Experter, 
sakkunniga etc.

 

Övergripande  
och detaljerande  

mål och krav

Experter, 
sakkunniga etc.

Projektspecifika  
mål och krav
(reviderad)

A, K, VVS,  
kyla, vent, el, m.fl.

Projektspecifika  
mål och krav
(reviderad)

E, UE1, UE2 etc.

Projektspecifika  
mål och krav
(reviderad)

Drift, underhåll,  
verksamhet
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2. HÅLLBARHETSPROGRAM

Hållbarhetsprogrammet beskriver hållbarhetskrav för 
projektet och är styrande för projektet. Det redovisar 

vad som ska utföras, följas upp och dokumenteras 
från program, projek tering, produktion till och med 
förvaltning. 

Som styrinstrument används hållbarhetsprogram som 

innehåller specifikation av: 
 � Övergripande krav 

 � Detaljerade krav 

 � Uppföljning och dokumentation

2.1. SYFTE HÅLLBARHETSPROGRAM
Hållbarhetsprogrammets syfte är att säkerställa god 
hälsa att projektets miljöpåverkan minimeras och att 

ställda krav från byggherre och övriga intressenter 

kan uppfyllas i projektets alla skeden. Helhetssynen är  
viktig för hållbarhetsarbetet. 

Programmet uppdateras under projektets gång.

2.2. HÅLLBARHETSKRAV
Här förtecknas de hållbarhetskrav som Slättö ställer 
på leverantörer, samhällets planer och överens-
kommelser, t.ex. översiktsplan, detaljplan, bygglov 
samt övriga planer eller program från myndigheter 

och kommuner.

2.2.1. Lagar, författningar och föreskrifter
ABT 06 Kap. 1 § 12 Omfattning – Författning 

 � EU direktiv och förordningar

 � Lagkrav med tillhörande förordningar

 � Plan och bygglagen (SFS 2010:900)
 �Miljöbalken (SFS1998:808)
 � Boverket samtliga författningssamlingar (BFS)  
inkl. BBR

 � Naturvårdverkets föreskrifter (NFS)

 � Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)
 � Avfallsförordningen (AFS 2011:927)
 � Plan- och byggförordning hela (SFS 2011:338) 
 �Myndigheten för samhällsskydd (MSB)
 � Länsstyrelsen

 � Lokala föreskrifter (kommunala) med mera

Krav: Entreprenören ansvarar för att författningar 

följs i den utsträckning de berör hans åtagande.

Verifiering: Upprättad kvalitets- och miljöplan med 

redovisning av genomförda åtgärder.

2.2.2. Kvalitets- och miljöarbete
ABT 06 Kap. 2 § 2 Utförande – Kvalitets- och  

miljöarbete

Krav: Entreprenören skall sedan avtalet ingåtts upp-

rätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden 

och därmed inarbeta kvalitets och miljöåtgärder 

som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget, 
om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. 

Innan arbetena påbörjas skall entreprenören över-

lämna dessa planer till beställaren för granskning och 

 godkännande. Sådant godkännande inskränker inte 

entreprenörens kontraktsenligt ansvar för utförande 

av entreprenaden. Entreprenören skall under entre-

prenadtiden utföra och dokumentera åtaganden enligt 

avtalad kvalitetsplan och miljöplan. Beställaren har 

rätt att ta del av dokumentationen.

Verifiering: Upprättad kvalitets- och miljöplan med 

redovisning av genomförda åtgärder.

2.2.3. Miljöklassning
Byggnader ska uppfylla kriterierna enligt SGBC,  
Miljöbyggnad, byggnadsbetyg > SILVER (bostäder) 
eller Svanen, Svanenmärkta hus (flerbostadshus).

3. KRAV PÅ KONSULTER  
    OCH ENTREPRENÖRER

Åtgärder och lösningar för att klara angivna krav skall 

inarbetas i projekthandlingar såsom tekniska beskriv-

ningar för mark, bygg, värme, vatten, ventilation, el, 
brand, akustik, styr och regler.

3.1. AVVIKELSEHANTERING  
OCH MILJÖOLYCKOR
Avvikelser lämnas av konsulter och entreprenörer till 

Slättö kontinuerligt för de krav som inte kan uppfyllas. 

Avvikelserapportering ska utföras om en miljöolycka 

med påverkan på den inre eller yttre miljön inträffar.
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4. UPPFÖLJNING  
HÅLLBARHETSKRAV

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1681 EG-EEG 
2008:1272  
(uppdateras 
kontinuerligt) 
ECHA  
– Kandidat-
förteckningen  
i REACH.

Kontrollera aktuell ECKA-lista 
med särskilt farliga ämnen. 
När ett ämne har tagits upp i 
kandidatförteckningen får det 
konsekven ser för ämnet både 
på kort och på lång sikt. Det 
ställs krav på informa tion,  
anmälan och tillstånd.

EG-EEG 
2008:1272 Euro-
paparlamentets 
och rådets för-
ordning

Om en vara innehåller mer än 0,1 
procent av ett ämne som finns 
upptaget på kandidatförteck-
ningen, ska information om säker 
användning av varan lämnas 
av leverantören till mottagaren. 
Informationskravet gäller för alla 
led i distributionskedjan, alltså 
även för återförsäljare. Informa-
tionen ska åtminstone omfatta 
ämnets namn och ska lämnas  
till yrkesmässigt verksamma 
kunder. Konsumenter ska på 
begäran få motsvarande infor-
mation inom 45 dagar.

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

955 PBL 2010:900  
1 kap. 1 §  
(senast  
uppdaterad 
2014:1014)  
Syfte, innehåll 
och definitioner.

I denna lag finns bestämmelser 
om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Be-
stämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda män-
niskans frihet, främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållan-
den och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för  
kommande generationer.

Plan- och 
bygglag  
(SFS 2010:900)

Grundläggande värden som 
ska beaktas i all planering och 
alla beslut.

2046 Miljöbalk 
1998:808  
1 kap. 1 §  
(senast  
uppdaterad 
2014:901)  
mål och tillämp-
ningsområde.

Miljöbalken skall tillämpas så 
att: 1. Människors hälsa och 
miljön skyddas mot skador och 
olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. 2. Värdefulla 
natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas. 3. Den biologiska 
mångfalden bevaras. 4. Mark, 
vatten och fysisk miljö i övrigt 
används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällseko-
nomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas. 5. Återan-
vändning och återvinning liksom 
annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att 
ett kretslopp uppnås.

Miljöbalk  
(SFS 1998:808)

Upprätta miljöprogram (hållbar-
hetsprogram) och kvalitets- och 
miljöplan (hållbarhetsplan) för 
uppföljning med hjälp av mallar 
och checklistor för att säker-
ställa att samtliga gällande 
lagar och regler för det aktuella 
projektet följs.

4.1. EU FÖRORDNING

4.2. LAGAR
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1682 Avfallsförord-
ning 2011:927 
hela (senast 
uppdaterad 
2015:27).

Denna förordning innehåller 
bestämmelser om avfall och 
avfallets hantering. För vissa 
avfallsslag och viss avfalls-
hantering finns ytterligare  
bestämmelser i andra förord-
ningar eller i föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 
andra förordningar.

Avfalls-
förordning  
(SFS 2011:927)

Bortskaffande av avfall innebär 
att avfallet hanteras enligt  
någon av D-koderna i bilaga 3 
till avfallsförordningen.  
Ett exempel är deponering.  
Alternativet till bortskaffande  
är återvinning.

883 Förordning 
2010:1075 hela 
(senast uppda-
terad 2014:1229) 
– Förordning om 
brandfarliga och 
explosiva varor.

Förordningen kompletterar 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor och berör 
bland annat godkännande 
av varor, hanteringskrav och 
krav vid import, hantering av 
tillståndsärenden, skyldigheter 
för en tillståndsinnehavare samt 
undantag från tillståndsplikt.

Förordning  
(SFS 2010:1075) 
om brandfarliga 
och explosiva 
varor.

Motiveras och dokumenteras 
för att möjliggöra uppföljning 
och utvärdering.

1972 Förordning 
2009:956 hela 
(senast uppda-
terad 2012:587) 
om översväm-
ningsrisker.

Bestämmelserna i denna 
förordning syftar till att minska 
ogynnsamma följder av över-
svämningar för människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet.

Förordning  
(SFS 2009:956) 
om översväm-
ningsrisker.

Motiveras och dokumenteras 
för att möjliggöra uppföljning 
och utvärdering.

458 Plan- och 
byggförordning 
2011:338 hela 
(senast uppda-
terad 2014:1334).

En byggprodukt är CE-märkt. Plan- och bygg-
förordning hela 
(SFS 2011:338)

Kontrollera att byggprodukten 
är CE-märkt.

4.3. FÖRORDNING
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Alternativet till bortskaffande  
är återvinning.

883 Förordning 
2010:1075 hela 
(senast uppda-
terad 2014:1229) 
– Förordning om 
brandfarliga och 
explosiva varor.

Förordningen kompletterar 
lagen om brandfarliga och 
explosiva varor och berör 
bland annat godkännande 
av varor, hanteringskrav och 
krav vid import, hantering av 
tillståndsärenden, skyldigheter 
för en tillståndsinnehavare samt 
undantag från tillståndsplikt.

Förordning  
(SFS 2010:1075) 
om brandfarliga 
och explosiva 
varor.

Motiveras och dokumenteras 
för att möjliggöra uppföljning 
och utvärdering.

1972 Förordning 
2009:956 hela 
(senast uppda-
terad 2012:587) 
om översväm-
ningsrisker.

Bestämmelserna i denna 
förordning syftar till att minska 
ogynnsamma följder av över-
svämningar för människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet.

Förordning  
(SFS 2009:956) 
om översväm-
ningsrisker.

Motiveras och dokumenteras 
för att möjliggöra uppföljning 
och utvärdering.

458 Plan- och 
byggförordning 
2011:338 hela 
(senast uppda-
terad 2014:1334).

En byggprodukt är CE-märkt. Plan- och bygg-
förordning hela 
(SFS 2011:338)

Kontrollera att byggprodukten 
är CE-märkt.

4.3. FÖRORDNING
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UPPFÖLJNING HÅLLBARHETSKRAV

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1978 BFS (2011:16) 
OVK Funktions-
kontroll.

Återkommande besiktning ska 
utföras med de intervall som 
anges i följande sammanställ-
ning. Byggnader besiktningsin-
tervall. 1. Förskolor, skolor, vård-
lokaler och liknande oavsett typ 
av ventilations system samt fler-
bostadshus, kontorsbyggnader 
och liknande med FT- och 
FTX-ventilation. Besiktnings-
intervall 3 år. 2. Flerbostadshus, 
kontorsbyggnader och liknan-
de med F-, FX- och S-ventila-
tion. Besiktningsintervall 6 år.

Boverkets  
föreskrifter  
(BFS 2011:16) 
och allmänna 
råd om funk-
tionskontroll 
av ventilations-
system och 
certifiering av 
sakkunniga 
funktions-
kontrollanter.

Återkommande besiktning ska 
utföras i byggnader enligt de 
regler som gäller för respektive 
verksamhet.

2087 BBR 22 hela 
Boverkets 
föreskrifter om 
ändring i verkets 
byggregler  
– Föreskrifter.

Denna författning innehåller 
föreskrifter och allmänna råd till 
följande lagar och förordningar 
(huvudförfattningarna): 1. Plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, 
2. Plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF.

BBR 22 hela 
(BFS 2015:3) 
Boverkets 
föreskrifter om 
ändring i verkets 
byggregler 
(2011:6) –  
föreskrifter.

Föreskrifterna gäller: 1. vid 
uppförandet av nya byggnader, 
2. vid mark- och rivningsarbeten, 
samt 3. för obebyggda tomter 
som ska förses med en eller 
flera byggnader. Vid uppfö-
randet av andra anläggningar 
än byggnader på tomter gäller 
föreskrifterna i avsnitt 8:9. Vid 
ändring av byggnader gäller 
föreskrifterna i den utsträckning 
som följer av avsnitt 1:22.

1854 BBR 21 hela 
Boverkets 
föreskrifter om 
ändring i verkets 
byggregler  
– Föreskrifter.

Denna författning innehåller 
föreskrifter och allmänna råd till 
följande lagar och förordningar 
(huvudförfattningarna) 1. Plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, 
2. Plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF.

BBR 21 hela 
(BFS 2014:3) 
Boverkets 
föreskrifter om 
ändring i verkets 
byggregler 
(2011:6) –  
föreskrifter.

Föreskrifterna gäller: 1. vid 
uppförandet av nya byggnader, 
2. vid mark- och rivningsarbeten, 
samt 3. för obebyggda tomter 
som ska förses med en eller 
flera byggnader. Vid uppfö-
randet av andra anläggningar 
än byggnader på tomter gäller 
föreskrifterna i avsnitt 8:9. Vid 
ändring av byggnader gäller 
föreskrifterna i den utsträckning 
som följer av avsnitt 1:22.

4.4. BOVERKET

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1974 KIFS (2005:7) 
Klassificering 
och märkning 
av kemiska  
produkter  
– Säkerhets-
datablad.

Den som släpper ut en kemisk 
produkt på marknaden är  
skyldig att klassificera och  
märka produkten.

Kemikalie-
inspektionens 
föreskrifter  
(KIFS 2005:7) 
om klassifice-
ring och märk-
ning av kemiska 
produkter.

Leverantören av en produkt  
ska tillhandahålla Säkerhets-
datablad.

4.5. KEMIKALIEINSPEKTIONEN
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1971 AFS 2014:26 9 § 
(senast uppda-
terad 2014:26)  
– Dokumen-
tation av  
konstruktion 
och utformning 
samt de bygg-
produkter.

Den som låter utföra ett bygg-
nads- eller anläggningsarbete 
ska se till att en dokumentation. 
Han ska genomföra eller låta 
genomföra alla anpassningar 
i dokumentationen som kan 
komma att behövas med hän-
syn till hur arbetet fortskrider 
och till de eventuella föränd-
ringar som ägt rum under 
byggskedet. Han ska förvara 
dokumentationen så länge 
som objektet består. Om  
objektet överlåts ska dokumen-
tationen överlämnas till den nya 
innehavaren.

Arbetarskydds-
styrelsens 
(SFS 2014:26) 
föreskrifter om 
byggnads- och 
anläggnings-
arbete om till-
lämpningen av 
föreskrifterna.

Byggarbetsmiljösamordnare 
ska utarbeta dokumentationen. 
Dokumentationen ska vara  
färdigställd då arbetena av-
slutats. Den ska beskriva  
objektets konstruktion och 
utformning samt de bygg-
produkter som använts, allt i 
den omfattning som är av  
betydelse för säkerhet och  
hälsa vid arbete med drift,  
underhåll, reparation, ändring 
och rivning av objektet.

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1762 1. Energianvänd-
ning – Bostäder, 
lokalbyggnader, 
handelsbygg-
nader med 
normalhög 
internlast, 
lokalbyggnader 
med hall med 
normalhög 
internlast,  
vårdlokaler.

SILVER <75 % BBR. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1768 1. Energianvänd-
ning – Handels-
byggnader och 
lokalbyggnader 
med hall  
där mycket 
spill energi 
genereras.

SILVER Energianvändning  
<0,75 x BBR. Energitekniska 
egenskaper hos byggnad 
med installationer är ej sämre 
BRONS. Energirutiner ska finnas.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1816 2. Värme-
effektbehov 
– El värmda 
Klimatzon I.

SILVER <42W/m2, Atemp vid 
DVUT.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion

Se manual v. 2.2 141006.

1814 2. Värme-
effektbehov 
– Ej elvärmda 
Klimatzon I.

SILVER <56W/m2, Atemp vid 
DVUT.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

4.6. ARBETSMILJÖVERKET

4.7.1. MILJÖBYGGNAD 2.2

4.7. FRIVILLIGA
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UPPFÖLJNING HÅLLBARHETSKRAV

4.7.1. MILJÖBYGGNAD 2.2 fortsättning

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1764 2. Värmeeffekt-
behov – Elvärm-
da Klimatzon II.

SILVER <36W/m2, Atemp vid 
DVUT.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1763 2. Värme-
effektbehov 
– Ej elvärmda 
Klimatzon II.

SILVER <48W/m2, Atemp vid 
DVUT.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1817 2. Värmeeffekt-
behov – Elvärm-
da Klimatzon III.

SILVER <30W/m2, Atemp vid 
DVUT.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1815 2. Värme-
effektbehov 
– Ej elvärmda 
Klimatzon III.

SILVER <40W/m2, Atemp vid 
DVUT

Miljöbyggnad 
Nyproduktion 
v. 2.2

Se manual v 2.2 141001.

1766 3. Solvärmelast 
– Bostäder.

SILVER <29w/m2, golv. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1767 3. Solvärmelast 
– Lokaler.

SILVER <43W/m2, golv. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1769 4. Energislag. SILVER >10% från Miljökategori 
1 och <25% från Miljökategori 4. 
Alternativt: >50% från Miljö-
kategori 2 och <25% från  
Miljökategori 4.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1770 5. Ljudmiljö. SILVER Minst två av de bedöm-
da ljudparametrarna i SS 25267 
eller SS 25268 ska uppfylla 
ljudklass B eller högre. Övriga 
bedömda till minst ljudklass C.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1771 6. Radon. SILVER <100 Bq/m3. Miljöbyggnad  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1772 7. Ventilations-
standard  
– Bostäder.

SILVER Uteluftsflöde >0,35 l/s, 
m2, golv. Möjlighet till forcering 
av frånluftsflöde i kök enligt BFS 
1998:38.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1773 7. Ventilations-
standard  
– Lokal-
byggnader 
inklusive för 
vård, handel 
eller med hall

SILVER BRONS + Möjlighet till 
forcering av ventilationsflöde i 
mötesrum, konferensrum, sam-
lingssalar eller motsvarande 
med varierande belastning. Ofta 
benämnt ”CAV-system med 
möjlighet till forcering i enstaka 
vistelserum”. Manuell styrning 
är accepterad.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1774 8. Kväveoxid. SILVER <40µg/m3. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1775 9. Fuktsäkerhet. SILVER BRONS + Aktuella 
branschregler följs för utföran-
de av våtrum. Fuktsäkerhets-
projektering enligt Bygga F eller 
motsvarande. Fuktmätningar i 
betong utförs enligt RBK, d.v.s. 
Rådet för ByggKompetens.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1777 10. Termiskt 
klimat vinter  
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER Termiskt klimat  
mot svarande PPD<15%.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1776 10. Termiskt 
klimat vinter  
– Småhus.

SILVER TF<0,3. Värmekälla 
under fönster eller redovisning 
av annat skydd mot kallras, d.v.s. 
lufthastigheten <0,15 m/s.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1778 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER Termiskt klimat motsva-
rande PPD<15%. Öppningsbara 
fönster i skolor som saknar 
komfortkyla samt bostäder.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1779 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Småhus och 
flerbostadshus.

SILVER SVF<0,036.  
Öppningsbara fönster.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1780 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Skolor.

SILVER SVF<0,054.  
Öppningsbara fönster.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1781 12. Dagsljus DF 
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER DF>1,2%. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1782 12. Dagsljus DF  
– Handels-
byggnader, 
lokalbyggnader 
arbetsplatser i 
hall.

SILVER Försäljningsutrymme 
eller hall med arbetsplatser  
DF>1,2% eller utblicksarea 
>50%  eller tillhörande pausrum 
DF>1,2% och ligger i nära anslut-
ning till försäljningsut rymmet 
eller hall. Resten av byggnaden 
bedöms enligt kriterier för  
”Lokalbyggnad”.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

4.7.1. MILJÖBYGGNAD 2.2 fortsättning
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1774 8. Kväveoxid. SILVER <40µg/m3. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1775 9. Fuktsäkerhet. SILVER BRONS + Aktuella 
branschregler följs för utföran-
de av våtrum. Fuktsäkerhets-
projektering enligt Bygga F eller 
motsvarande. Fuktmätningar i 
betong utförs enligt RBK, d.v.s. 
Rådet för ByggKompetens.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1777 10. Termiskt 
klimat vinter  
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER Termiskt klimat  
mot svarande PPD<15%.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1776 10. Termiskt 
klimat vinter  
– Småhus.

SILVER TF<0,3. Värmekälla 
under fönster eller redovisning 
av annat skydd mot kallras, d.v.s. 
lufthastigheten <0,15 m/s.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1778 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER Termiskt klimat motsva-
rande PPD<15%. Öppningsbara 
fönster i skolor som saknar 
komfortkyla samt bostäder.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1779 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Småhus och 
flerbostadshus.

SILVER SVF<0,036.  
Öppningsbara fönster.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1780 11. Termiskt 
klimat sommar 
– Skolor.

SILVER SVF<0,054.  
Öppningsbara fönster.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1781 12. Dagsljus DF 
– Bostäder och 
lokalbyggnader.

SILVER DF>1,2%. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1782 12. Dagsljus DF  
– Handels-
byggnader, 
lokalbyggnader 
arbetsplatser i 
hall.

SILVER Försäljningsutrymme 
eller hall med arbetsplatser  
DF>1,2% eller utblicksarea 
>50%  eller tillhörande pausrum 
DF>1,2% och ligger i nära anslut-
ning till försäljningsut rymmet 
eller hall. Resten av byggnaden 
bedöms enligt kriterier för  
”Lokalbyggnad”.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

4.7.1. MILJÖBYGGNAD 2.2 fortsättning
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UPPFÖLJNING HÅLLBARHETSKRAV

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

1783 12. Dagsljus AF  
– Bostäder.

SILVER AF >15%. Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1784 13. Legionella  
– Flerbostads-
hus och lokaler.

SILVER BRONS + Riskvärdering 
genomförs med avseende  
på tillväxt och spridning av  
legionella i äldre- och grupp-
boende, hotell, sporthallar, sim-
hallar och vårdlokaler. Åtgärder 
som minskar legionellarisken 
genomförs. Legionellaskydd 
enligt "Branschregler Säker 
Vatteninstallation".

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1785 13. Legionella  
– Småhus.

SILVER Temperaturen på stilla-
stående tappvarmvatten i  
t.ex. beredare och ackumulator-
tankar >60°C.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion

Se manual v. 2.2 141001.

1786 14. Dokumen-
tation av  
byggvaror.

SILVER BRONS + Loggboken 
är digital och administreras på 
företagsnivå hos fastighets-
ägaren.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

1787 15. Utfasning av 
farliga ämnen.

SILVER Utfasningsämnen enligt 
KEMIs kriterier förekommer 
endast i mindre omfattning hos 
loggbokens byggvaror och är 
dokumenterade i en avvikelse-
lista.

Miljöbyggnad 
Nyproduktion  
v. 2.2 141001

Se manual v. 2.2 141001.

2006 Certifiering. Certifieringsprocess SGBC:  
1. Registrering. 2. Ansökan 
skickas in. 3. Granskning och 
korrigering. 4. Certifiering.

www.sgbc.se/
dokument-och- 
manualer

Inlämning för granskning sker 
lämpligast efter godkänd 
slutbesiktning. Ansökan om 
förhandsbesked för respektive 
indikator kan göras. SGBC fattar 
beslut om certifiering.

2007 Verifiering. Verifiering innebär att de 
godkända handlingarna från 
den preliminära bedöm ningen 
jämförs med utförandet och 
funktionerna i den färdiga 
byggnaden.

Miljöbyggnad 
Befintliga v. 2.2 
141001

Verifiering av certifieringsresul-
tatet ska ske tidigast ett år efter 
idrifttagning och senast inom 
två år.

4.7.1. MILJÖBYGGNAD 2.2 fortsättning
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

711 Kretslopps-
rådet (Sveriges 
Byggindustrier) 
Riktlinjer för 
avfallshantering 
– Resurs- och 
avfallsriktlinjer 
vid byggande 
och rivning.

Byggbranschens riktlinjer för 
resurs- och avfallshantering vid 
byggande och rivning.

Kretslopps-
rådet (Sveriges 
Byggindustrier) 
Riktlinjer för 
avfallshantering 
– resurs- och 
avfallsriktlinjer 
vid byggande 
och rivning. Den 
första versionen 
av riktlinjerna 
publicerades 
av Kretslopps-
rådet 2007. 
Rikt linjerna upp-
daterades till sin 
nuvarande form 
2013.

Riktlinjerna syftar till att för-
bättra resurshanteringen inom 
bygg- och rivningsbranschen. 
De är ett verktyg för att uppfylla 
kraven i lagstiftningen på om-
rådet och för att möta förvänt-
ningarna i övrigt från samhället 
på branschens material- och 
avfallshantering.

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

2102 Svanen-
märkning.

Licensnummer. Svanenmärk-
ning av småhus, 
flerbostadshus 
och förskole-
byggnader  
version 2.7.

Upprättat certifikat.

4.7.2. KRETSLOPPSRÅDETS RIKTLINJER

4.7.3. SVANEN
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NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

711 Kretslopps-
rådet (Sveriges 
Byggindustrier) 
Riktlinjer för 
avfallshantering 
– Resurs- och 
avfallsriktlinjer 
vid byggande 
och rivning.

Byggbranschens riktlinjer för 
resurs- och avfallshantering vid 
byggande och rivning.

Kretslopps-
rådet (Sveriges 
Byggindustrier) 
Riktlinjer för 
avfallshantering 
– resurs- och 
avfallsriktlinjer 
vid byggande 
och rivning. Den 
första versionen 
av riktlinjerna 
publicerades 
av Kretslopps-
rådet 2007. 
Rikt linjerna upp-
daterades till sin 
nuvarande form 
2013.

Riktlinjerna syftar till att för-
bättra resurshanteringen inom 
bygg- och rivningsbranschen. 
De är ett verktyg för att uppfylla 
kraven i lagstiftningen på om-
rådet och för att möta förvänt-
ningarna i övrigt från samhället 
på branschens material- och 
avfallshantering.

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

2102 Svanen-
märkning.

Licensnummer. Svanenmärk-
ning av småhus, 
flerbostadshus 
och förskole-
byggnader  
version 2.7.

Upprättat certifikat.

4.7.2. KRETSLOPPSRÅDETS RIKTLINJER

4.7.3. SVANEN
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UPPFÖLJNING HÅLLBARHETSKRAV

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

2049 ABK 09  
Kap. 2 § 3 
Genom förande 
– Kvalitets och 
miljöstyrning.

Konsulten ska, om så avtalats, 
upprätta en plan för kvalitet- 
och miljöstyrning för uppdraget 
och genomföra sina åtaganden 
enligt planen.

Allmänna 
Bestämmelser 
ABK 09 för 
konsultuppdrag 
inom arkitekt 
och ingenjörs-
verksamhet.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2050 ABK 09  
Kap. 2 § 4 
Genom förande 
– Författningar.

I uppdraget ingår att inhämta de 
yttranden, godkännanden och 
tillstånd som krävs för att upp-
draget ska kunna genomföras 
enligt gällande författningar,  
om inte annat avtalats.

Allmänna 
Bestämmelser 
ABK 09 för 
konsultuppdrag 
inom arkitekt 
och ingenjörs-
verksamhet.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2051 AB 04  
Kap. 1 § 13  
Omfattning  
– Författning.

Entreprenören ansvarar för att 
författningar följs i den utsträck-
ning de berör hans åtagande.

Allmänna  
Bestämmel-
ser AB 04 för 
byggnads-, an-
läggnings- och 
installations-
entreprenader.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2052 AB 04  
Kap. 2 § 2  
Utförande  
– Kvalitets-  
och miljöarbete.

Entreprenören skall sedan av-
talet ingåtts upprätta kvalitets-
plan och miljöplan för entre-
prenaden och därvid in arbeta 
kvalitets och miljöåtgärder 
som beställaren föreskrivit i 
förfrågningsunderlaget, om inte 
annat föreskrivits i kontrakts-
handlingarna. Innan arbetena 
påbörjas skall entreprenören 
överlämna dessa planer till 
beställaren för granskning 
och godkännande. Sådant 
godkännande inskränker inte 
entreprenörens kontraktsenligt 
ansvar för utförande av entre-
prenaden. Entreprenören skall 
under entreprenadtiden utföra 
och dokumentera åtaganden 
enligt avtalad kvalitetsplan och 
miljöplan. Beställaren har rätt att 
ta del av dokumentationen.

Allmänna  
Bestämmelser 
AB 04 för  
byggnads-,  
anlägg-
nings- och 
installations-
entreprenader.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2053 ABT 06  
Kap. 1 § 12  
Omfattning  
– Författning.

Entreprenören ansvarar för att 
författningar följs i den utsträck-
ning de berör hans åtagande.

Allmänna 
Bestämmelser 
ABT 06 för 
totalentrepre-
nader avseende 
byggnads-,  
anläggnings- 
och installa-
tionsarbete.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

4.7.4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
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4.7.4. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER fortsättning

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

2054 ABT 06  
Kap. 2 § 2  
Utförande  
– Kvalitets- och 
miljöarbete.

Entreprenören skall sedan av-
talet ingåtts upprätta kvalitets-
plan och miljöplan för entre-
prenaden och därvid in arbeta 
kvalitets och miljöåtgärder 
som beställaren föreskrivit i 
förfrågningsunderlaget, om inte 
annat föreskrivits i kontrakts-
handlingarna. Innan arbetena 
påbörjas skall entreprenören 
överlämna dessa planer till 
beställaren för granskning 
och godkännande. Sådant 
godkännande inskränker inte 
entreprenörens kontraktsenligt 
ansvar för utförande av entre-
prenaden. Entreprenören skall 
under entreprenadtiden utföra 
och dokumentera åtaganden 
enligt avtalad kvalitetsplan och 
miljöplan. Beställaren har rätt att 
ta del av dokumentationen.

Allmänna 
Bestämmelser 
ABT 06 för 
totalentrepre-
nader avseende 
byggnads-,  
anläggnings- 
och installa-
tionsarbete.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2055 ABFF 12  
Kap. 1 § 12  
Omfattning  
– Författningar.

Entreprenören svarar för att 
författningar, föreskrifter och 
normer iaktas i den utsträckning 
de berör hans åtaganden.  
Kompletteras, ändras eller 
ersätts författningar och normer 
gäller de i sin nya ordalydelse.

Allmänna be-
stämmelser för 
entreprenader 
inom fastighets-
förvaltning och 
verksamhets-
knutna tjänster.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.

2056 ABFF 12  
Kap. 2 § 3  
Genomförande  
– Utförande  
– Kvalitets- och 
miljöarbete.

Entreprenören skall sedan avta-
let ingåtts upprätta kvalitetsplan 
och miljöplan för entrepre-
naden och därvid inarbeta 
kvalitets och miljöåtgärder som 
beställaren föreskrivit i förfråg-
ningsunderlaget, om inte annat 
föreskrivits i kontraktshandling-
arna. Innan arbetena påbörjas 
skall entreprenören överlämna 
dessa planer till beställaren för 
granskning. Entreprenören skall 
under entreprenadtiden utföra 
och dokumentera åtaganden 
enligt avtalad kvalitetsplan och 
miljöplan samt vid kontrakts-
tidens slut överlämna sådan 
dokumentation i kopia till be-
ställaren. Beställaren har rätt att 
ta fortlöpande under kontrakts-
tiden ta del av och granska 
sådan dokumentation.

Allmänna be-
stämmelser för 
entreprenader 
inom fastighets-
förvaltning och 
verksamhets-
knutna tjänster.

Upprättad kvalitets- och 
miljöplan med genomförda 
åtaganden.
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UPPFÖLJNING HÅLLBARHETSKRAV

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

2057 AFC.315  
Beställarens 
miljöansvarige.

Ange beställarens  
miljö ansvarige.

AMA AF 12 
Administrativa 
föreskrifter 
med råd och 
anvisningar för 
byggnads-, an-
läggnings- och 
installations-
entreprenader.

Angiven person.

2058 AFC.325  
Entreprenörens 
miljöansvarige.

Ange entreprenörens  
miljöansvarige.

AMA AF 12 
Administrativa 
föreskrifter 
med råd och 
anvisningar för 
byggnads-, an-
läggnings- och 
installations-
entreprenader.

Angiven person.

2059 AFD.315  
Beställarens 
miljöansvarige.

Ange beställarens  
miljöansvarige.

AMA AF 12 
Administrativa 
föreskrifter 
med råd och 
anvisningar för 
byggnads-, an-
läggnings- och 
installations-
entreprenader.

Angiven person.

2060 AFD.325  
Entreprenörens 
miljöansvarige.

Ange entreprenörens  
miljöansvarige.

AMA AF 12 
Administrativa 
föreskrifter 
med råd och 
anvisningar för 
byggnads-, an-
läggnings- och 
installations-
entreprenader.

Angiven person.

4.7.5. AMA

NR. INDIKATOR KRAV REFERENS VERIFIERING

841 Byggvaru-
bedömningen 
(BVB).

Licens med bedömning och 
dokumentation av byggvaror i 
projektspecifik projektdatabas. 
Ange vilka kriterier som ska 
gälla.

Byggvaru-
bedömningen 
(BVB).

Inloggningsuppgifter till 
projekt specifik projektdatabas 
med angivna kriterier.

4.7.6. BYGGVARUBEDÖMNINGEN

16  17  
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SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD

5.1. RAMBESKRIVNING BYGG 
DENNA ANSLUTER TILL AMA HUS 11 
DAT 2016-04-12

01. SAMMANSATTA BYGGDELAR

01.S. SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS

KRAVSTÄLLANDE 
Råd i BBR och EKS ska tillämpas. Önskas krav i BBR 

eller EKS uppfyllas på annat sätt än vid tillämpning  

av råd så ska detta godkännas av beställaren.

Där fabrikat finns angivet i beskrivningarna är detta 
godkänt av beställare. Vid val av likvärdigt skall även 

detta godkännas av beställaren.

Materialtillverkares och leverantörers anvisningar  

och föreskrifter skall gälla.

BYGGPRODUKTER MED  
BESTYRKTA EGENSKAPER

FUKT 
Fuktsäkerhetsprojektering 
Med bäring mot att byggnaden i sin helhet ska erhålla 

klassning Miljöbyggnad Silver är minimikravet att  

den är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR 

avsnitt 6:5, dvs. fuktkritiska konstruktioner är  
identifierade och dokumenterade, kontrollplaner finns 
och utförandet dokumenteras.

Fuktsäkerhetsbeskrivning 
RF i underlag för tätskikt under keramiska beklädna-

der enligt leverantörens anvisningar. Se lista för  

godkända leverantörer hos Byggkeramikrådet  

(www.bkr.se) och GVK (www.gvk.se).

RF i underlag för parkett med plastfolie får vara högst 

90% om inte annat värde (95%) kan accepteras efter 
fuktsäkerhetsprojekteringen.

RF i underlag för plastmatta skall vara högst 85%.
Fuktkvot i trä 
Virke ska, där inte annat anges, vid inbyggnad ha  
en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvoten  

16 procent (ytfuktkvot högst 18 %) och torknings-
kvaliteten Standard enligt SS-EN 14298:2004 (se AMA 
HSD.1). Virke till synliga fabriksproducerade trävaror 
såsom vägg- och takpaneler, lister, inredningar m.m. 
ska vid uppsättning ha en fuktkvot som högst motsva-

rar målfuktkvoten 12 procent och torkningskvaliteten, 
Standard enligt SS-EN 14298:2004.

Relativ fuktighet i betong
Betong ska, där inte annat anges, vid inbyggnad ha en 
relativ fuktighet som högst motsvarar 85 procent.
Verifiering 
Kontrollmätningar av fukt skall ingå i entreprenörens 

kontrollprogram.

Provning av relativ fuktighet i undergolv görs  

i borrhål/uttaget prov, på plats och utförs enligt  
föreskrifter i AMA punkt YSC.121 och fuktmätning  

i betong ska utföras och dokumenteras enligt RBK 

(Rådet för Byggkompetens).

Provning av målfuktkvot i trävaror utförs och  

dokumenteras enligt YSC.122.

Provning av ytfuktkvot på träytor vid inbyggnad  

utförs och dokumenteras enligt YSC.122.

Verifiering av vattentäthet
Vattentäta beläggningar och beklädnader kontrolleras 

enligt YSC.1131. Tätskikt under ytskikt, anslutningar 
mellan tätskikt i golv och på vägg samt mellan tätskikt 

och genomgående rör skall vara täta vid provning enligt 

SS 92 36 21.

Kontroll/provning skall redovisas och utföras enligt 

GVK (golvbranschens våtrumskontroll) eller Bygg-
keramikrådets kvalitetsdokument (BBV).

Ljud
Med bäring mot att byggnaden i sin helhet ska er-

hålla klassning Miljöbyggnad Silver är minimikravet 

att Ljudklass C uppfylls med strävan mot B enligt 

SS25267:2004 och SS 25267:2004/T1:2009 skall gälla.  
Klinker i trapphallar utförs med underliggande steg-

ljudsmatta.

Verifiering
Ljudklass skall fastställas enligt SS25267:2004 och SS 
25267:2004/T1:2009 genom mätning, enligt nedan, 
med i standarden angivna provnings- och redovisnings-

metoder.

Verifiering skall utföras av ljudsakkunnig och i de rum 
som är mest kritiska för respektive ljudparameter. 
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DENNA ANSLUTER TILL AMA HUS 11 
DAT 2016-04-12

Bedömda delar för respektive ljudparameter skall stor-

leksmässigt motsvara 20% av ett normal plan i byggna-

den för att klara verifieringen för Miljöbyggnad.

Lufttäthet
Med bäring mot att byggnaden i sin helhet ska erhålla 

klassning Miljöbyggnad Silver skall strävan vara att 

läckaget ska vara 0,4 l/m²s vid 50 Pa. 

Verifiering
Verifiering av täthet utförs efter genomförande och 
egenkontroll.

Om resultatet ska dokumenteras ska utfört resultat 

verifieras, standarder enligt nedan följs:

Lufttäthetsprovning utförs enligt SS-EN 13829 alterna-

tiv B. Resultatet ska redovisas enl. standarden.

Termografering utförs som egenkontroll.

Provningar bör utföras i 5% av antalet lägenheter dock 
minst 3 bostäder per projekt samt minst 1 på varje 
hustyp.

Mätningen skall utföras i ett så tidigt skede som  

möjligt innan ytterväggars insidor och innertak är  

klädda med skivor.

Miljö
Miljöbyggnad klassningsnivå Silver skall gälla.  

Hänsyn skall även tas till lokala miljökrav. 

Brandkrav
Brandkrav enligt senare upprättad Brandskydds-

dokumentation skall uppfyllas.

Tillgänglighet
Tillgänglighet enligt BBR och lokala krav från bygg-

nadsnämnden i i respektive kommun ska uppfyllas.

Energi
Byggnadens specifika energianvändning (A temp)  
skall projekteras för att högst uppgå till 75% av BBR  
för gällande klimatzon. Definiering av klimatzon  
enligt BBR kap 9.

Förhöjda bottenvåningar
Bottenvåningar utförs med förhöjd bjälklagshöjd.  

Bottenvåning skall utföras med en bjälklagshöjd om 

minimum 3500 eller enligt A-ritning. Även fönster-
partier i bottenvåning skall vara förhöjda. 

TOLERANSER
Toleranser för väggöppningar för dörrar i ytter- och 
innerväggar enligt SS 817330.

Där AMA anger olika toleransklasser skall klass B  

utgöra normala baskrav. 

För toleransvidder gäller SS-ISO 3443-5.

Mätning skall utföras enligt YSC.3

ALLMÄNT
Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd 

med beställaren/byggherren - själv projektera och de-

talj lösa byggnadsutförande inom ramen för de specifi-

cerade föreskrifter beträffande material och utförande 
etc. som anges i denna beskrivning, i rumsbeskrivning, 
på ritningar och i övriga handlingar.

Teknisk dokumentation
En byggnadsrelaterad digital loggbok som skall  

administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren 

skall upprättas. Loggboken skall innehålla information 

om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, 
L, M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken skall minst 
innehålla uppgifter om typ av byggvara, varunamn, 
tillverkare, årtal och innehållsdeklaration.

Kontroll skall även göras att utfasningsämnen enligt 

KEMI:s (Kemikalieinspektionen) kriterier förekommer 
endast i mindre omfattning i byggnaden. Använd Basta 

för kontroll och för in mängd i loggboken för byggvaror 

och dokumentera dem i en separat avvikelse lista.

Relationshandlingar 
Enligt Af-del.

Inmätningar, utsättningar

Drift- och skötselinstruktioner 
Hyresgäster skall tillförsäkras information om drift, 
skötsel och underhåll av material samt tekniskut-

rustning som finns i lägenheter och utrymmen som 
hyresgäst skall sköta. En omgång bruksanvisningar 

skall finnas till boende via webb, samt därutöver 2 
omgångar som sätts in i drift- och underhållspärm och 

överlämnas till beställaren samt digitalt via USB.  

I övrigt se Af-del.
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Bedömda delar för respektive ljudparameter skall stor-

leksmässigt motsvara 20% av ett normal plan i byggna-

den för att klara verifieringen för Miljöbyggnad.

Lufttäthet
Med bäring mot att byggnaden i sin helhet ska erhålla 

klassning Miljöbyggnad Silver skall strävan vara att 

läckaget ska vara 0,4 l/m²s vid 50 Pa. 

Verifiering
Verifiering av täthet utförs efter genomförande och 
egenkontroll.

Om resultatet ska dokumenteras ska utfört resultat 

verifieras, standarder enligt nedan följs:
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klädda med skivor.

Miljö
Miljöbyggnad klassningsnivå Silver skall gälla.  

Hänsyn skall även tas till lokala miljökrav. 

Brandkrav
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Tillgänglighet
Tillgänglighet enligt BBR och lokala krav från bygg-

nadsnämnden i i respektive kommun ska uppfyllas.
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Byggnadens specifika energianvändning (A temp)  
skall projekteras för att högst uppgå till 75% av BBR  
för gällande klimatzon. Definiering av klimatzon  
enligt BBR kap 9.

Förhöjda bottenvåningar
Bottenvåningar utförs med förhöjd bjälklagshöjd.  

Bottenvåning skall utföras med en bjälklagshöjd om 

minimum 3500 eller enligt A-ritning. Även fönster-
partier i bottenvåning skall vara förhöjda. 

TOLERANSER
Toleranser för väggöppningar för dörrar i ytter- och 
innerväggar enligt SS 817330.

Där AMA anger olika toleransklasser skall klass B  

utgöra normala baskrav. 

För toleransvidder gäller SS-ISO 3443-5.

Mätning skall utföras enligt YSC.3

ALLMÄNT
Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd 

med beställaren/byggherren - själv projektera och de-

talj lösa byggnadsutförande inom ramen för de specifi-

cerade föreskrifter beträffande material och utförande 
etc. som anges i denna beskrivning, i rumsbeskrivning, 
på ritningar och i övriga handlingar.

Teknisk dokumentation
En byggnadsrelaterad digital loggbok som skall  

administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren 

skall upprättas. Loggboken skall innehålla information 

om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, 
L, M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken skall minst 
innehålla uppgifter om typ av byggvara, varunamn, 
tillverkare, årtal och innehållsdeklaration.

Kontroll skall även göras att utfasningsämnen enligt 

KEMI:s (Kemikalieinspektionen) kriterier förekommer 
endast i mindre omfattning i byggnaden. Använd Basta 

för kontroll och för in mängd i loggboken för byggvaror 

och dokumentera dem i en separat avvikelse lista.

Relationshandlingar 
Enligt Af-del.

Inmätningar, utsättningar

Drift- och skötselinstruktioner 
Hyresgäster skall tillförsäkras information om drift, 
skötsel och underhåll av material samt tekniskut-

rustning som finns i lägenheter och utrymmen som 
hyresgäst skall sköta. En omgång bruksanvisningar 

skall finnas till boende via webb, samt därutöver 2 
omgångar som sätts in i drift- och underhållspärm och 

överlämnas till beställaren samt digitalt via USB.  

I övrigt se Af-del.
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Grundläggning utförs enligt rekommendationer  

i geoteknisk undersökning. Grundläggningsmetod 

skall säkerställa att radonhalten inomhus i färdig 

byggnad ej överskrider WHO riktvärde på  
100 Bq/m3.

Schakt och fyllnad för grundläggning av nybyggnad 

samt för ledningar, dränering och andra konstruktio-

ner i mark skall utföras.

Ledningsbädd och kringfyllning skall alltid utföras.

13. LAGER I MARK FÖR SKYDD  
AV BYGGNADSVERK

13.G.Termisk isolering i mark för skydd  
av byggnadsverk

13.GS. Termisk isolering i mark för  
skydd av hus

Toleranser 
Toleranser under 01.S gäller.

15. GRUNDKONSTRUKTIONER

15.A. Sammansatta grundkonstruktioner

15.S. Grundkonstruktioner för hus
Undergrund behandlas i enlighet med geoteknisk 

undersökning.

Runt byggnaderna skall dränering utföras med  

dräneringsledningar i fall min 1:200 dessa ansluts till 
dagvattenledningen. Nivå på högsta vattengången för 

dräneringen får som högst ligga i nivå med anslutande 

makadamlagrets underkant. Dräneringen utförs med 

erforderliga spolrör och inspektionsbrunnar.

15.S/11. Grundkonstruktioner  
– platsgjuten betong

15.SG/11. Grundplattor, hela 
– platsgjuten betong

1. UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE  
LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER  
OCH STÖDKONSTRUKTIONER 

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD

5.1. RAMBESKRIVNING BYGG 

DENNA ANSLUTER TILL AMA HUS 11 

DAT 2016-04-12
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2. BÄRVERK
STÅNGKONSTRUKTIONER AV METALL

STÅNGKONSTRUKTIONER AV TRÄ
Konstruktionsvirke 

Hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke gäller  
SS 23 01 20:2010. Konstruktionsvirke skall vara håll-
fasthetssorterat och märkt eller på annat sätt möjligt 

att identifieras. Sortering av konstruktionsvirke ska  
ske enligt SS-EN 14081.

20. SAMMANSATTA BÄRVERK

27. BÄRVERK I HUSSTOMME 
Särskild hänsyn tas till uttorkning vid val av metoder 

och material. Se Fuktskyddsbeskrivning.

27.A.  Sammansatta bärverk i husstomme

27.B. Stominnerväggar

27.B/11. Stominnerväggar – platsgjuten betong

27.C. Stomytterväggar

27.C/36. Stomytterväggar  
– element av skivor och stålregelverk 
Utöver AMA gäller att toleranskraven för element 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

27.C/37. Stomytterväggar – element av skivor 
och träregelverk eller träbaserade regelverk

27.C/41. Stomytterväggar – skivor  
och stålregelverk 
Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

27.C/42. Stomytterväggar – skivor och  
träregelverk eller träbaserade regelverk

27.D. Pelarstommar

27.D/11. Pelarstommar – platsgjuten betong

Toleranser

27.D/34. Pelarstommar – element av stål

Toleranser 
Pelare skall uppfylla toleranskraven för regelverk  

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser.

27.E. Balkstommar 

27.E/11. Balkstommar – platsgjuten betong

27.E/34. Balkstommar – element av stål 
Pelare skall uppfylla toleranskraven för regelverk  

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1  
avsnitt toleranser.

27.E/35. Balkstommar – element av trä  
eller träbaserat material

27.F. Stombjälklag

27.F/11.  Stombjälklag - platsgjuten betong 

27.G. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar

27.G/11. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar  
– platsgjuten betong

27.G/35. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar  
– element av trä eller träbaserat material

27.H. Kompletterande bärverk i husstomme

27.HB. Trappstommar i husstomme 
Invändiga huvudtrappor utförs av prefabricerad eller 

platsgjuten betong även på vilplan.

Toleranser 
Se AMA hus 01.SH
27.HC. Balkongstommar i husstomme 
Varje lägenhet finns minst en balkong att tillgå enligt 
specifikation nedan;

 � Utvändiga balkonger utförs av betongelement,  
alternativt platsgjutna och med en överyta  

motsvarande rollad yta.

 � Balkongplattor skall förses med hålkäl längs fasad 

och fall från fasad. Balkongplatta förses med  

droppnäsa.

 � Balkong utförs med infästning som speciellt  

beaktar köldbryggor 

 � Infästningsgods/plåt för balkongräcke skall vara 

ingjutet.

 � Plattors undersida skall vara släta/sparkroppar samt 

obehandlade 

 � Balkonger skall vara tillgängliga för rullstolsburen. 

Nivåskillnad och tröskel utformas lämpligen  

för detta.

27.HF. Schaktstommar i husstomme

27.HFB. Hisschaktstommar i husstomme 
Utförs av betong minst 200 mm.

Toleranser 
Ange toleranser för hisschakt i samråd med hissprojek-

tören. Se svensk standard för hissar SS 76 35 20. 
27.HFB/11. Hisschaktstommar i husstomme  
– platsgjuten betong

27.Z. Övriga bärverk i betong
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2. BÄRVERK
STÅNGKONSTRUKTIONER AV METALL

STÅNGKONSTRUKTIONER AV TRÄ
Konstruktionsvirke 

Hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke gäller  
SS 23 01 20:2010. Konstruktionsvirke skall vara håll-
fasthetssorterat och märkt eller på annat sätt möjligt 

att identifieras. Sortering av konstruktionsvirke ska  
ske enligt SS-EN 14081.

20. SAMMANSATTA BÄRVERK

27. BÄRVERK I HUSSTOMME 
Särskild hänsyn tas till uttorkning vid val av metoder 

och material. Se Fuktskyddsbeskrivning.

27.A.  Sammansatta bärverk i husstomme

27.B. Stominnerväggar

27.B/11. Stominnerväggar – platsgjuten betong

27.C. Stomytterväggar

27.C/36. Stomytterväggar  
– element av skivor och stålregelverk 
Utöver AMA gäller att toleranskraven för element 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

27.C/37. Stomytterväggar – element av skivor 
och träregelverk eller träbaserade regelverk

27.C/41. Stomytterväggar – skivor  
och stålregelverk 
Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

27.C/42. Stomytterväggar – skivor och  
träregelverk eller träbaserade regelverk

27.D. Pelarstommar

27.D/11. Pelarstommar – platsgjuten betong

Toleranser

27.D/34. Pelarstommar – element av stål

Toleranser 
Pelare skall uppfylla toleranskraven för regelverk  

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser.

27.E. Balkstommar 

27.E/11. Balkstommar – platsgjuten betong

27.E/34. Balkstommar – element av stål 
Pelare skall uppfylla toleranskraven för regelverk  

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1  
avsnitt toleranser.

27.E/35. Balkstommar – element av trä  
eller träbaserat material

27.F. Stombjälklag

27.F/11.  Stombjälklag - platsgjuten betong 

27.G. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar

27.G/11. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar  
– platsgjuten betong

27.G/35. Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar  
– element av trä eller träbaserat material

27.H. Kompletterande bärverk i husstomme

27.HB. Trappstommar i husstomme 
Invändiga huvudtrappor utförs av prefabricerad eller 

platsgjuten betong även på vilplan.

Toleranser 
Se AMA hus 01.SH
27.HC. Balkongstommar i husstomme 
Varje lägenhet finns minst en balkong att tillgå enligt 
specifikation nedan;

 � Utvändiga balkonger utförs av betongelement,  
alternativt platsgjutna och med en överyta  

motsvarande rollad yta.

 � Balkongplattor skall förses med hålkäl längs fasad 

och fall från fasad. Balkongplatta förses med  

droppnäsa.

 � Balkong utförs med infästning som speciellt  

beaktar köldbryggor 

 � Infästningsgods/plåt för balkongräcke skall vara 

ingjutet.

 � Plattors undersida skall vara släta/sparkroppar samt 

obehandlade 

 � Balkonger skall vara tillgängliga för rullstolsburen. 

Nivåskillnad och tröskel utformas lämpligen  

för detta.

27.HF. Schaktstommar i husstomme

27.HFB. Hisschaktstommar i husstomme 
Utförs av betong minst 200 mm.

Toleranser 
Ange toleranser för hisschakt i samråd med hissprojek-

tören. Se svensk standard för hissar SS 76 35 20. 
27.HFB/11. Hisschaktstommar i husstomme  
– platsgjuten betong

27.Z. Övriga bärverk i betong

5.1. RAMBESKRIVNING BYGG 

DENNA ANSLUTER TILL AMA HUS 11 

DAT 2016-04-12

21  



För detaljutföranden av plåtarbeten gäller föreskrifter 

och detaljritningar i Hus AMA 11 kap. J i tillämpliga 
delar.

Virke 
Annat byggnadsvirke än konstruktionsvirke ska  

vara sorterat enligt SS-EN 1611-1.

Virket ska vara av lägst sort G4-2 eller G2-2  

enligt SS-EN 1611-1.

Virke skall vid uppsättning och inbyggnad vara fritt 

från lös smuts och synliga tecken på blånad, mögel  
och andra biologiska angrepp får ej förekomma.

Virkesdimensioner och -beteckningar
För hyvlat virke gäller SS 23 27 12.

För regelkonstruktioner gäller längdstandard  

SS 23 27 16.

För sågat virke gäller SS-EN 1313:2010.

För spontat virke gäller SS 23 28 13.

Kemiskt träskydd –  impregnering
Träskyddsmedel för impregnering av virke skall vara 
godkända av Nordiska Träskyddsrådet, NTR enligt 
NTR Dokument 1.2.1 och inregistrerade hos  
Kemikalieinspektionen.

Virke impregnerat med medel baserade på tyngre  

organiska Lösningsmedel eller oljor skall vid leverans 

vara yttorrt och smetfritt.

I virke impregnerat med fixerande medel (vatten-
lösliga) skall fixeringen vara avslutad vid leverans.

40. SAMMANSATTA RUMSBILDANDE 
BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, 
YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

41. KLIMATSKILJANDE DELAR  
OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK 
OCH YTTERBJÄLKLAG

41.A. Sammansatta klimatskiljande delar och 
kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag

41.B. Kompletterande bärverk i yttertak

41.C. Ytterklimatskärmar i yttertak  
och ytterbjälklag

41.D. Innerklimatskärmar i yttertak  
och ytterbjälklag 

Vindsbjälklag skall vara diffusionstätt och får ej  
penetreras av infästningar eller dylikt. Kraven  

enligt 01.S skall uppfyllas.

41.E. Öppningskompletteringar i yttertak  
och ytterbjälklag 

Uppstigningsluckor utförs i omfattning så att tillträde 

till tak enligt BBR uppfylls. Uppstigningslucka inom 

klimatskalet isoleras, beakta även brandcells avgräns-

ningar. 

Rökgasevakuering skall ske enligt senare upprättad 

brandskyddsdokumentation och ritningar.

41.F.  Kompletteringar till yttertak och  
ytterbjälklag

41.FB. Utvändiga avvattningssystem från  
yttertak och ytterbjälklag 

Tak förses med hängrännor och stuprör enligt ritning,  
i kulör och typ enligt Ark. Hängrännans läge och  
dimension skall beaktas så att den kan ta upp regn-

vatten även vid kraftigt regn. Hängrännor och stuprör 
på huvudbyggnader ska vara minst 125mm. Alla  
stuprör skall anslutas till markledningar.

Anslutning av stuprör till dagvattenledning skall  

utföras med självrensande lövsil, typ Lövis eller  
likvärdig ca 500 mm över färdig mark.
41.FD. Säkerhetsanordningar på yttertak  
och ytterbjälklag 

Taksäkerhetsanordningar skall utföras enligt BBR. 
Taksäkerhet utförs av varmförzinkat stål.
41.FE. Tillträdesanordningar på yttertak  
och ytterbjälklag 

Tillträde till yttertak utförs enligt BBR. Se taksäker-
hetskomitténs tolkning av BBR:s krav. Dörrar och 
luckor i kulör enligt Ark. I övrigt varmförzinkat stål. 

Uppstigningslucka enligt 41.E.

41.FY. Diverse kompletteringar till yttertak  
och ytterbjälklag

4. RUMSBILDANDE BYGGDELAR,  
HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT  
OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD
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41.Z. Övriga klimatskiljande delar och  
kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag

42. KLIMATSKILJANDE DELAR OCH  
KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG

42.A. Sammansatta klimatskiljande delar  
och kompletteringar i yttervägg

42.A/21. Sammansatta klimatskiljande delar 
och kompletteringar i yttervägg - murverk

42.B. Ytterklimatskärmar i yttervägg

Sockel

Murverk av fasadtegel

Träpanel

Fibercementskiva

Kompletteringar till fasader 
Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag o d skall utföras 
av aluminium-/förzinkad ytbelagd stålplåt med ytbe-

läggning typ Polyesterbeläggning eller likvärdig i kulör 

enligt Ark. I förekommande fall standard kulör lika 

anslutande fönster/fönsterdörr/ fasadparti.

42.B/20. Ytterklimatskärmar i yttervägg  
– murverk, puts

42.B/35. Ytterklimatskärmar i yttervägg  
- element av trä eller träbaserade material

42.C. Innerklimatskärmar i yttervägg 

Beakta särskilt noga anslutningar, avslutning och 
genomföringar av diffusionsspärren. Dessa skall utfor-
mas och utföras så att luftläckage ej kan förekomma 

genom väggen. Kraven enligt 01.S skall uppfyllas.

Insida yttervägg skall vara gipsskiva i ett till två lager i 

enlighet med ljudutredning. 

Beakta våtrumsplacering vid yttervägg, se även 43.CB. 

42.C/36. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– element av skivor och stålregelverk
Utöver AMA gäller att toleranskraven för element 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

42.C/37. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– element av skivor och träregelverk eller  
träbaserade regelverk 

42.C/41. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– skivor och stålregelverk 

Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

42.C/42. Innerklimatskärmar i yttervägg - skivor 
och träregelverk eller träbaserade regelverk

42.D. Öppningskompletteringar i yttervägg 
Placering av dörrar och fönster utanför vindtätning 

skall undvikas. 

Diktning utförs med drevningsremsa enligt leverantö-

rens anvisningar.

Tätning med fogmassa skall utföras enligt ZSB.11 i 
Hus AMA.

Tätning med fogskum får ej göras.

Fönster och fönsterdörrar samt övriga dörrar skall 

dimensioneras enligt brandskyddsdokumentationen 

samt ljudutredningen.

Barnsäkerhetskrav (beslagning) och övriga säkerhets-
krav (glasning) utförs enl. BBR.
Beslagning  
Alla fönster, dörrar, partier etc skall vara fullständigt 
beslagna inklusive cylindrar (Assa twin combi), beslag 
så som trycke skall vara enligt fabriks STD. 

Låsschema upprättas av låstillverkaren i samråd med 

beställaren. Samtliga dörrar till lägenheter och allmän-

na utrymmen skall förses med cylinderlås. Cylinderlås 

skall utföras i system med huvudnyckel.

Lås skall uppfylla låsklass se under respektive  

dörrtyp nedan.

Till varje lägenhet skall levereras:

 � 3 st nycklar till cylinderlås
 � 3 st nycklar till vissa biutrymmen,  
om så erfordras, bör ligga på lägenhetsnyckeln

Därutöver skall levereras:

 � 8 st huvudnycklar
 � 5 st fastighetsskötarnycklar
 � 4 st städnycklar

 � 4 st servicenycklar

Ev. extra cylindrar inarbetade i låsschemat.  
(Ingen leverans eller montage endast i låsschemat.)

Dörrstängare och dörrbromsar skall vara anpassade  

för dörrbladets tyngd. Förstärkning skall utföras  

i dörrbladet.

Fönster och fönsterdörrar 
Fönster och fönsterdörrar skall vara aluminiumklädda 

träfönster med ytterbågar av aluminium. Utvändig  

ytbehandling av pulverlack. Invändigt industriellt  

målade. Kulör vit 0502-Y.

Fönster och fönsterdörrar skall uppfylla P-märknings-

krav enligt SP.
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41.Z. Övriga klimatskiljande delar och  
kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag

42. KLIMATSKILJANDE DELAR OCH  
KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG

42.A. Sammansatta klimatskiljande delar  
och kompletteringar i yttervägg

42.A/21. Sammansatta klimatskiljande delar 
och kompletteringar i yttervägg - murverk

42.B. Ytterklimatskärmar i yttervägg

Sockel

Murverk av fasadtegel

Träpanel

Fibercementskiva

Kompletteringar till fasader 
Fönsterbleck, droppbleck, listbeslag o d skall utföras 
av aluminium-/förzinkad ytbelagd stålplåt med ytbe-

läggning typ Polyesterbeläggning eller likvärdig i kulör 

enligt Ark. I förekommande fall standard kulör lika 

anslutande fönster/fönsterdörr/ fasadparti.

42.B/20. Ytterklimatskärmar i yttervägg  
– murverk, puts

42.B/35. Ytterklimatskärmar i yttervägg  
- element av trä eller träbaserade material

42.C. Innerklimatskärmar i yttervägg 

Beakta särskilt noga anslutningar, avslutning och 
genomföringar av diffusionsspärren. Dessa skall utfor-
mas och utföras så att luftläckage ej kan förekomma 

genom väggen. Kraven enligt 01.S skall uppfyllas.

Insida yttervägg skall vara gipsskiva i ett till två lager i 

enlighet med ljudutredning. 

Beakta våtrumsplacering vid yttervägg, se även 43.CB. 

42.C/36. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– element av skivor och stålregelverk
Utöver AMA gäller att toleranskraven för element 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

42.C/37. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– element av skivor och träregelverk eller  
träbaserade regelverk 

42.C/41. Innerklimatskärmar i yttervägg  
– skivor och stålregelverk 

Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

42.C/42. Innerklimatskärmar i yttervägg - skivor 
och träregelverk eller träbaserade regelverk

42.D. Öppningskompletteringar i yttervägg 
Placering av dörrar och fönster utanför vindtätning 

skall undvikas. 

Diktning utförs med drevningsremsa enligt leverantö-

rens anvisningar.

Tätning med fogmassa skall utföras enligt ZSB.11 i 
Hus AMA.

Tätning med fogskum får ej göras.

Fönster och fönsterdörrar samt övriga dörrar skall 

dimensioneras enligt brandskyddsdokumentationen 

samt ljudutredningen.

Barnsäkerhetskrav (beslagning) och övriga säkerhets-
krav (glasning) utförs enl. BBR.
Beslagning  
Alla fönster, dörrar, partier etc skall vara fullständigt 
beslagna inklusive cylindrar (Assa twin combi), beslag 
så som trycke skall vara enligt fabriks STD. 

Låsschema upprättas av låstillverkaren i samråd med 

beställaren. Samtliga dörrar till lägenheter och allmän-

na utrymmen skall förses med cylinderlås. Cylinderlås 

skall utföras i system med huvudnyckel.

Lås skall uppfylla låsklass se under respektive  

dörrtyp nedan.

Till varje lägenhet skall levereras:

 � 3 st nycklar till cylinderlås
 � 3 st nycklar till vissa biutrymmen,  
om så erfordras, bör ligga på lägenhetsnyckeln

Därutöver skall levereras:

 � 8 st huvudnycklar
 � 5 st fastighetsskötarnycklar
 � 4 st städnycklar

 � 4 st servicenycklar

Ev. extra cylindrar inarbetade i låsschemat.  
(Ingen leverans eller montage endast i låsschemat.)

Dörrstängare och dörrbromsar skall vara anpassade  

för dörrbladets tyngd. Förstärkning skall utföras  

i dörrbladet.

Fönster och fönsterdörrar 
Fönster och fönsterdörrar skall vara aluminiumklädda 

träfönster med ytterbågar av aluminium. Utvändig  

ytbehandling av pulverlack. Invändigt industriellt  

målade. Kulör vit 0502-Y.

Fönster och fönsterdörrar skall uppfylla P-märknings-

krav enligt SP.
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Fönsterdörrar skall vara utåtgående. Alla fönster skall 

vara öppningsbara utom fönster bredvid balkongdörr 

mot balkong och i övrigt där putsning utifrån är  

möjligt. Samtliga rum skall ha minst ett vädringsbart 

fönster. Samtliga fönster skall vara enkelt putsnings-

bara d v s utan större hjälpmedel.

Fönsterdörr och fönster i markplan förses med cylin-

derlås med nyckel lika lägenhetsdörr på insidan. 

U-värde: 

U-värde väljs med hjälp av energibalansberäkning.  

Dock högst 1,0 W/m2, grad, C.

Traditionellt öppnings-/uppställningsbeslag beakta 
barnsäkerhetskrav. 

Skarv mellan fönsterkarmar skall tätas med täcklist 

kulör lika fönster.

Breddmått i balkongdörrar skall anpassas för att ge 

tillräcklig fri öppning, ur tillgänglighetssynpunkt,  
i uppställt läge m h t dörrbladstjocklek.

Fönsterdörr förses med spanjoletthandtag (med 

broms) på insida och draghandtag på utsida. Gångjärn 
får ej vara av aluminium. Montaget av fönsterdörren 

ska vara anpassat efter tyngd av glas i dörr. Fönster-

dörren ska gå att justera i efterhand.

Entrépartier 
Entrépartier skall vara av aluminium alternativt stål, 
kulör enligt Arkitekt, försedda med kodlås (EL) och 
med elslutbleck. 

Beakta placering av kodlås/porttelefon med avseende 

på tillgänglighet. 

Dörrar skall förses med dörröppningsautomatik, med 
armbågskontakter för tillgänglighetsanpassad styrning 

ut- och invändigt.

Dörrar förses med dörrstängare, dörrstopp och  
uppställningsbeslag.

Väggluckor 
Om så erfordras, stål, målade beslagna enl. fabr STD. 
Ytterväggsgaller 
Om så erfordras, stål, VFZ
42.E. Ytterväggskompletteringar

42.Z. Övriga klimatskiljande delar och  
kompletteringar i yttervägg

43. INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR

43.A. Sammansatta inre rumsbildande  
byggdelar

43.B. Kompletterande väggkonstruktioner

43.B/41. Kompletterande väggkonstruktioner  
– skivor och stålregelverk
Inklädnader skall monteras i erforderlig omfattning för 

att dölja installationer. 

Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

43.C. Innerväggar (ej stominnerväggar)  
och öppningskompletteringar

43.CB. Innerväggar (ej stominnerväggar) 
Gipsväggar skall vara av min 70 mm reglar  
c 450 mm och 13 mm gipsskivor med bredd 900 mm 
enligt Danogips/Gyproc standard, med underliggande 
förstärkning i erforderlig omfattning. Dimension på 

regelstomme anpassas till installationer i vägg såsom 

fördelarskåp, el-centraler mm. 

I våtrum, badrum o dyl. skall skivor vara typ våtrums-
skivor med underliggande 12 mm ply enligt Säker 

Vatten.

Väggstommar förses med erforderliga förstärkningar 

för dörrar, partier, vägghängt VVS-gods, vägghängda 
skåp, hatthyllor, radiatorer mm.

Montering, anslutningar, ljudtätningar etc. utförs enligt 
fabrikantens anvisningar.

Vägghörn förses med förstärkning före målning och 

spackling enligt gipsleverantörens anvisningar. 

Toleranser 
I de fall avståndet mellan väggar är mindre än eller  

lika med två meter ska toleranskravet för avståndet 

vara ± 5 mm.
43.CB/41. Innerväggar (ej stominnerväggar)  
– skivor och stålregelverk 
Utöver AMA gäller att toleranskraven för regelverk 

enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 klass 1 avsnitt 
toleranser skall uppfyllas.

43.CC. Öppningskompletteringar i innervägg 
Dörrar skall dimensioneras enligt utförd brandskydds-

dokumentation samt utförd ljudutredningen.

Dörr- och fönstersmygar ska kläs med färdigmålat  

material, vid lätt väggkonstruktion.

Beslagning 

Alla fönster, dörrar, partier etc. skall vara fullständigt 
beslagna. Samtliga trycken och handtag enligt  

fabrikants STD.

Låsschema upprättas av entreprenören i samråd  

med beställaren. Se även 42.D. 
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Dörrstängare och dörrbromsar ska vara anpassade  

för dörrbladets tyngd.

Tamburdörr / Lägenhetsentrédörrar:  

Utförs som massiv dörr i trä alternativt stål.  

Dörrblad enligt SS 81 73 03 klass D.

Dörrar skall förses med dörrkik i mattborstat  

rostfritt stål. 

Dörrar skall förses med mekanisk ringklocka.

Tröskel skall vara tillgänglighetsanpassad i ädelträ,  
fasad i framkant med slitskydd i rostfritt stål. 

Inbrottsskyddade dörrar i klass 2 enligt EN1627 RC2. 
Låsenheten ska uppfylla kravet för godkänd låsenhet 

enligt SS 3522:2004 lägst klass 3. 

Innerdörrar i lägenheter:  

Innerdörrar i lägenheter skall vara av trä klass C enligt 

SS 81 73 03, släta vita typ SWEDOOR Stable eller  
likvärdigt.

Karmar skall i möjligaste mån ha djup lika vägg-

tjocklek, inklusive ytskikt.

Trycke skall förses med dörrstopp av grått gummi.

Trösklar till badrum skall vara typ badrumströskel 
med ventilationsspringa alt plattröskel i de fall där man 

klarar kraven på uppvik av tätskikt. I övrigt skall dörrar 

förses med plattröskel.

Dörrar förses med låskista enligt leverantörens  

standard. WC-dörrar förses med toalettbeslag.

Innerdörrar utanför lägenheter:  

Innerdörrar till gemensamma utrymmen, sekundär-
utrymmen skall vara släta industriellt färdigmålade 

ståldörrar som integreras i låssystemet. Innerdörrar  

i lokaler eller till allmänna utrymmen på bottenplan 

kan utföras som massiva trädörrar.

Innerdörrar till UC, EL, tvättstugor och fastighetsför-
råd skall vara släta industriellt färdigmålade ståldörrar 

som integreras i låssystemet. 

El-nischer kan utföras i trä.

Automatiska Dörröppnare ska monteras på dörrar typ 

lägenhetsförråd, barnvagnsförråd enligt kommuns 
krav, Typ Push and GO.

Inspektionsluckor: 

Inspektionsluckor skall insättas i väggar, inklädnader 
och tak i erforderlig omfattning och brandklass. 

 
 
 

43.D. Bjälklagsöverbyggnader och  
öppningskompletteringar

43.DA. Sammansatta bjälklagsöverbyggnader 
och öppningskompletteringar 
För tillträde till vindsbjälklag utförs isolerad lucka  

med stege i trapphus. Beakta brandcellsavskiljning. 

Alternativt eller som komplettering oisolerade luckor 

från yttertak.

43.DB. Golv

43.DB/11. Golv – platsgjuten betong 
Golv skall uppfylla krav enligt tabell ESE.5/1 klass D.

43.DC. Undergolv 
Utöver krav i AMA gäller:

Undergolv av betong avsett för beläggning med  

keramiska fogplattor o d i fästmassa, skall utföras med 
ytjämnhet minst motsvarande brädriven betong.

Golvavjämningen skall uppfylla kraven enligt Tabell 
43.DC/-1 klass A.

Vid öppningar mellan rum där plattröskel monteras 

eller tröskel inte monteras ska undergolv ligga i samma 

plan.

Våtutrymmen 

I duschplats eller motsvarande ska golvet ha ett fall  

mot golvbrunn inom intervallet 1:150 -1:50. I våtrum-

mets övriga ytor, utanför duschplats, ska golvet ha ett 
fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500 -1:100. Där 
ritningar eller övriga handlingar ej anger annat.

Placera golvbrunnen cc 450/450 mm från hörn.

43.E. Innertak 
Absorbenter i tak i trapphus skall uppfylla kraven  

enligt ljudutredningen.

Bjälklags undersida utgör innertak i lägenheter.  

Förutom eventuell nedsänkta undertak.

43.E/40. Innertak – skivor och regelverk
Utöver krav i AMA gäller:

Fasta gipsundertak enligt leverantörens anvisningar 

omfattning enligt a-ritning. Innertak utförs av 13 mm 
gips med slät gips med spacklade skarvar. 

Innertak i våtrum skall ha dokumenterad fuktbestän-

dighet. (hygienundertak) 

43.Z. Övriga inre rumsbildande byggdelar
Väggar i lägenhetsförråd skall utföras av monterings-

färdiga element av ståltrådsnät på stålstomme typ 

Troax eller likv. Förberedda för hänglås.
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Dörrstängare och dörrbromsar ska vara anpassade  

för dörrbladets tyngd.

Tamburdörr / Lägenhetsentrédörrar:  

Utförs som massiv dörr i trä alternativt stål.  

Dörrblad enligt SS 81 73 03 klass D.

Dörrar skall förses med dörrkik i mattborstat  

rostfritt stål. 

Dörrar skall förses med mekanisk ringklocka.

Tröskel skall vara tillgänglighetsanpassad i ädelträ,  
fasad i framkant med slitskydd i rostfritt stål. 

Inbrottsskyddade dörrar i klass 2 enligt EN1627 RC2. 
Låsenheten ska uppfylla kravet för godkänd låsenhet 

enligt SS 3522:2004 lägst klass 3. 

Innerdörrar i lägenheter:  

Innerdörrar i lägenheter skall vara av trä klass C enligt 

SS 81 73 03, släta vita typ SWEDOOR Stable eller  
likvärdigt.

Karmar skall i möjligaste mån ha djup lika vägg-

tjocklek, inklusive ytskikt.

Trycke skall förses med dörrstopp av grått gummi.

Trösklar till badrum skall vara typ badrumströskel 
med ventilationsspringa alt plattröskel i de fall där man 

klarar kraven på uppvik av tätskikt. I övrigt skall dörrar 

förses med plattröskel.

Dörrar förses med låskista enligt leverantörens  

standard. WC-dörrar förses med toalettbeslag.

Innerdörrar utanför lägenheter:  

Innerdörrar till gemensamma utrymmen, sekundär-
utrymmen skall vara släta industriellt färdigmålade 

ståldörrar som integreras i låssystemet. Innerdörrar  

i lokaler eller till allmänna utrymmen på bottenplan 

kan utföras som massiva trädörrar.

Innerdörrar till UC, EL, tvättstugor och fastighetsför-
råd skall vara släta industriellt färdigmålade ståldörrar 

som integreras i låssystemet. 

El-nischer kan utföras i trä.

Automatiska Dörröppnare ska monteras på dörrar typ 

lägenhetsförråd, barnvagnsförråd enligt kommuns 
krav, Typ Push and GO.

Inspektionsluckor: 

Inspektionsluckor skall insättas i väggar, inklädnader 
och tak i erforderlig omfattning och brandklass. 

 
 
 

43.D. Bjälklagsöverbyggnader och  
öppningskompletteringar

43.DA. Sammansatta bjälklagsöverbyggnader 
och öppningskompletteringar 
För tillträde till vindsbjälklag utförs isolerad lucka  

med stege i trapphus. Beakta brandcellsavskiljning. 

Alternativt eller som komplettering oisolerade luckor 

från yttertak.

43.DB. Golv

43.DB/11. Golv – platsgjuten betong 
Golv skall uppfylla krav enligt tabell ESE.5/1 klass D.

43.DC. Undergolv 
Utöver krav i AMA gäller:

Undergolv av betong avsett för beläggning med  

keramiska fogplattor o d i fästmassa, skall utföras med 
ytjämnhet minst motsvarande brädriven betong.

Golvavjämningen skall uppfylla kraven enligt Tabell 
43.DC/-1 klass A.

Vid öppningar mellan rum där plattröskel monteras 

eller tröskel inte monteras ska undergolv ligga i samma 

plan.

Våtutrymmen 

I duschplats eller motsvarande ska golvet ha ett fall  

mot golvbrunn inom intervallet 1:150 -1:50. I våtrum-

mets övriga ytor, utanför duschplats, ska golvet ha ett 
fall mot golvbrunn inom intervallet 1:500 -1:100. Där 
ritningar eller övriga handlingar ej anger annat.

Placera golvbrunnen cc 450/450 mm från hörn.

43.E. Innertak 
Absorbenter i tak i trapphus skall uppfylla kraven  

enligt ljudutredningen.

Bjälklags undersida utgör innertak i lägenheter.  

Förutom eventuell nedsänkta undertak.

43.E/40. Innertak – skivor och regelverk
Utöver krav i AMA gäller:

Fasta gipsundertak enligt leverantörens anvisningar 

omfattning enligt a-ritning. Innertak utförs av 13 mm 
gips med slät gips med spacklade skarvar. 

Innertak i våtrum skall ha dokumenterad fuktbestän-

dighet. (hygienundertak) 

43.Z. Övriga inre rumsbildande byggdelar
Väggar i lägenhetsförråd skall utföras av monterings-

färdiga element av ståltrådsnät på stålstomme typ 

Troax eller likv. Förberedda för hänglås.
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44. INVÄNDIGA YTSKIKT

44.A. Sammansatta invändiga ytskikt 

44.B. Ytskikt på golv och trappor 
Omfattning av respektive ytskikt, se rumsbeskrivning.

44.BB. Ytskikt på golv 
Ytskikt i våtrum ska uppfylla krav på vattentäthet  

enligt BKR och GVK’s anvisningar.

Vid övergångar mellan parkett och klinker monteras 

en övergångslist av trä (u-profil) och mjukfog. Ingen 
nivåskillnad får förekomma.

Beakta vid val av golvbeläggningsmaterial kravet på 

att risken för halkning eller snubbling begränsas enligt 

BBR.

Beläggningar med parkett 
Parkett skall vara, 14 mm ekparkett, 3-stav, Kährs  
eller likvärdig. Med 3 mm slitskikt.

Stegljudsdämpning utförs med stegljudsdämpande 

foammatta eller dylikt enligt ljudutredning. 

Parkett läggs efter att skåps- & köksinredning i rum 

samt i kök kommit på plats. Detta i syfte att säkerställa 

att skador undviks efter att golvet lagts på plats. 

Beläggningar med plastmattor  
Plastmatta skall vara tj=1,5mm och av typ som  
är godkänd av GVK. 

Mot väggar o d skall plastmatta dras upp som sockel 

med höjd 150 mm.

Beläggningar med keramiska plattor 
WC samt Badrum ska vara helkaklade. Golvbelägg-

ningen anpassas med storlek på plattor i duschplats 

och övriga badrum för fall mot golvbrunn. Bakfall får ej 

förekomma i någon del av rummet.

Tvättstuga skall ha klinkergolv enl ark Golv utföres 
med jämt fall mot golvbrunnar. Bakfall får ej förekom-

ma i någon del av rummet.

Beläggning och undergolv i entréhallar och trapphus 

utförs enligt ljudutredning.

Beakta vid val av klinker att kravet på att risken för 

halkning begränsas.

Torkmattor med ingjutningsram 

Entréer förses med torkmattor typ Kåbe eller likvärdig 

i ingjutningsram urtag i betong för torkmatta utförs. 

Betongytan skall dammbindas under torkmattan. 

Betonggolv 

Obehandlade betonggolv skall dambindas. 

44.BC. Ytskikt på trappor 
Trapplöp (plan- och sättsteg) beläggs med cement-
mosaikmassa (terrazzo) eller klinker enligt Ark. 

Beakta vid val av golvbeläggningsmaterial kravet på 

att risken för halkning eller snubbling begränsas enligt 

BBR. Första och sista steget utförs i avvikande kulör.

44.C. Ytskikt på väggar
För omfattning av respektive ytskikt, se rumsbeskriv-

ning. Se även målning under punkten 49.
Beklädnad med keramiska plattor 
Vid spis skall två extra skift dras ned bakom spisen  
och ett extra skift dras upp mot spisfläkt.

WC, badrum och tvättstuga ska vara helkaklade på 
vägg enl. ark. 

Fönstersmyg i badrum skall kaklas lika vägg samt för-

ses med hörnlister. Nedre smygen utförs i fall. 

Fogar vid anslutning mot karmar, foder o dyl. samt 
mellan plattor i hörn skall utföras med elastisk  

fogmassa. Utåtgående hörn förses med hörnlist .

Väggbeklädnad skall utgöras av platta som går  

att bearbeta. 

Vattentäta skikt utförs enligt Byggkeramikrådets 

branschregler BBV, med godkända typkonstruktioner 
och utfört av företag med behörighet. Provning och 

dokumentation av arbeten utförs enligt Branschregler.

44.D. Ytskikt på innertak 
Se rumsbeskrivning. 

Se även målning under punkt 49.

44.Z. ÖVRIGA INVÄNDIGA YTSKIKT 
Lister, socklar, foder etc.  
Golvsocklar skall vara sockellist 12x56 av ek.

Socklar skall geras i ytterhörn, och uppsättas  
i omfattning enligt rumsbeskrivning.

Foder, täcklister etc. till dörrar och luckor av trä skall 
vara av massivt trä, täckmålade från fabrik. Kulör lika 
dörrar om ej annat specifikt anges. Foder till tambur-
dörr mot trapphus utförs enligt Ark. 

Foder skall vara dimension 12x56 mm och geras  
mot överliggare.

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD
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45. HUSKOMPLETTERINGAR

45.A.  Sammansatta huskompletteringar

45.B. Utvändiga huskompletteringar 
Adressnummerskylt vid varje entré monteras.

45.BB. Balkonger 
Balkongfronter samt räcken skall vara av  

aluminium i system.

45.BD. Skärmtak 
Skärmtak över entréer enl. ritning. 

Översta balkongen skall förses med tak.

45.BF. Fasadstegar

45.BG. Trappor 
Räcken och ledstänger utförs enligt standard av  

täckmålat stål med handledare av rundstål enligt  

tillverkarens standard.

Se även 27.HB samt 44.BB. För toleranser se 01.SH.

Invändiga trappor utföres i betong, platsgjutet eller  
prefabricerade trappor, Beläggning enligt 44.BC.
45.BY. Diverse huskompletteringar

45.C.  Invändiga huskompletteringar

45.CB. Invändiga trappor

45.Z. Övriga huskompletteringar

Tätningar 
All tätning med fogmassor/fogskum ska utföras så att 

brand ljud och fukt och täthetskrav uppfylls.

Fogmassa skall vara i kulör som överensstämmer med 

det som skall fogas.

Tätning med fogmassa skall utföras enligt ZSB.11 i 
Hus AMA 11.

Brand- och ljudtätningar: 
Vid samtliga genomgångar med installationer  

(elektriska ledningar, rör och kanaler) i brandcells-

avskiljande konstruktioner skall dessa utföras med 

brandtätning till uppfyllande av brandklasskraven  

för konstruktionen i sin helhet.

Synligt förlagda brandskyddstätningar skall utföras 

med ytbehandling anpassad till omgivande vägg-  

eller takyta.

Vid genomgångar med installationer i byggnads-

konstruktioner med ljudkrav skall tätning utföras till 

uppfyllande av ljudkrav för konstruktionen i sin helhet. 

Extra åtgärder för ljudisolering skall vidtas vid i väggar 
infällda anordningar såsom eldosor och liknande.

46. RUMSKOMPLETTERINGAR 

46.A. Sammansatta rumskompletteringar 

46.B. Inredningar 
Säkerhetsanordningar enligt BBR kap. 8 skall utföras.

Köksinredning: 

 � Skåpinredningar. Marbodal med släta luckor  

i kulör vit med mjukstängande luckor.

 � Underskåp skall vara utdragbara lådor i  

tillämpbara delar med mjukstängning.

 � Högskåp utdragbart, sk skafferiskåp
 � Köksinredning utförs med passbit mot tak.

 � Källsorteringstråg enligt leverantörens standard 

skall ingå i köksinredning.

 � Bänkskivor i laminat postformade

 � Barnsäkerhetsanordningar enligt BBR skall utföras/

levereras.

 � Diskbänksskåp skall ha tät botten med uppdragen 

plastmatta/Alt aluminiumplåt enligt fabrikants 

standard                            

 � Utförande enligt säkert vatten.

 � Vitvaror i energiklass minimum A++ Bosch  
eller likvärdigt, se specifikt* nedan. 

 

Lägenheter ≥ 3 RoK: 
 � Kylskåp, min vol. 351 liter*
 � Frysskåp, min vol. 250 liter*
 � Ugn (varmluft) för inbyggnad i högskåp*
 � Glaskeramikhäll

 � Fläkt, rostfri, kopplad till imkanal
 � Diskmaskin*
 �Mikrovågsugn*
 � Belysning ovan köksbänk 

Lägenheter ≤ 2 RoK: 
 � Ugn (varmluft) för inbyggnad i bänkskåp under häll
 � Glaskeramikhäll*
 � Fläkt, rostfri,  kopplad till imkanal
 � Kombinerad kyl/frys, min vol. kyl 210 liter  
frys 101 liter.

 � Kyl och frysskåp förses med överskåp av trä till tak. 

 � Diskmaskin*
 �Mikrovågsugn*
 � Under kyl och frys skall platsttråg läggas

 � Belysning ovan köksbänk

 

Inredning i bad/wc:

Se ”Slättö Badrum” för fullständig förteckning. 

 � Tvättställ med kommod
 � Spegelskåp med belysning SPACE INTERIOR 
BOXX (EJ TOPPSKIVA) eller likvärdigt

 � TM och TT med energiklass A++ Bosch  
eller likvärdigt

 � Laminatskiva över TM och TT
 � Väggskåp 60 cm
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45. HUSKOMPLETTERINGAR

45.A.  Sammansatta huskompletteringar

45.B. Utvändiga huskompletteringar 
Adressnummerskylt vid varje entré monteras.

45.BB. Balkonger 
Balkongfronter samt räcken skall vara av  

aluminium i system.

45.BD. Skärmtak 
Skärmtak över entréer enl. ritning. 

Översta balkongen skall förses med tak.

45.BF. Fasadstegar

45.BG. Trappor 
Räcken och ledstänger utförs enligt standard av  

täckmålat stål med handledare av rundstål enligt  

tillverkarens standard.

Se även 27.HB samt 44.BB. För toleranser se 01.SH.

Invändiga trappor utföres i betong, platsgjutet eller  
prefabricerade trappor, Beläggning enligt 44.BC.
45.BY. Diverse huskompletteringar

45.C.  Invändiga huskompletteringar

45.CB. Invändiga trappor

45.Z. Övriga huskompletteringar

Tätningar 
All tätning med fogmassor/fogskum ska utföras så att 

brand ljud och fukt och täthetskrav uppfylls.

Fogmassa skall vara i kulör som överensstämmer med 

det som skall fogas.

Tätning med fogmassa skall utföras enligt ZSB.11 i 
Hus AMA 11.

Brand- och ljudtätningar: 
Vid samtliga genomgångar med installationer  

(elektriska ledningar, rör och kanaler) i brandcells-

avskiljande konstruktioner skall dessa utföras med 

brandtätning till uppfyllande av brandklasskraven  

för konstruktionen i sin helhet.

Synligt förlagda brandskyddstätningar skall utföras 

med ytbehandling anpassad till omgivande vägg-  

eller takyta.

Vid genomgångar med installationer i byggnads-

konstruktioner med ljudkrav skall tätning utföras till 

uppfyllande av ljudkrav för konstruktionen i sin helhet. 

Extra åtgärder för ljudisolering skall vidtas vid i väggar 
infällda anordningar såsom eldosor och liknande.

46. RUMSKOMPLETTERINGAR 

46.A. Sammansatta rumskompletteringar 

46.B. Inredningar 
Säkerhetsanordningar enligt BBR kap. 8 skall utföras.

Köksinredning: 

 � Skåpinredningar. Marbodal med släta luckor  

i kulör vit med mjukstängande luckor.

 � Underskåp skall vara utdragbara lådor i  

tillämpbara delar med mjukstängning.

 � Högskåp utdragbart, sk skafferiskåp
 � Köksinredning utförs med passbit mot tak.

 � Källsorteringstråg enligt leverantörens standard 

skall ingå i köksinredning.

 � Bänkskivor i laminat postformade

 � Barnsäkerhetsanordningar enligt BBR skall utföras/

levereras.

 � Diskbänksskåp skall ha tät botten med uppdragen 

plastmatta/Alt aluminiumplåt enligt fabrikants 

standard                            

 � Utförande enligt säkert vatten.

 � Vitvaror i energiklass minimum A++ Bosch  
eller likvärdigt, se specifikt* nedan. 

 

Lägenheter ≥ 3 RoK: 
 � Kylskåp, min vol. 351 liter*
 � Frysskåp, min vol. 250 liter*
 � Ugn (varmluft) för inbyggnad i högskåp*
 � Glaskeramikhäll

 � Fläkt, rostfri, kopplad till imkanal
 � Diskmaskin*
 �Mikrovågsugn*
 � Belysning ovan köksbänk 

Lägenheter ≤ 2 RoK: 
 � Ugn (varmluft) för inbyggnad i bänkskåp under häll
 � Glaskeramikhäll*
 � Fläkt, rostfri,  kopplad till imkanal
 � Kombinerad kyl/frys, min vol. kyl 210 liter  
frys 101 liter.

 � Kyl och frysskåp förses med överskåp av trä till tak. 

 � Diskmaskin*
 �Mikrovågsugn*
 � Under kyl och frys skall platsttråg läggas

 � Belysning ovan köksbänk

 

Inredning i bad/wc:

Se ”Slättö Badrum” för fullständig förteckning. 

 � Tvättställ med kommod
 � Spegelskåp med belysning SPACE INTERIOR 
BOXX (EJ TOPPSKIVA) eller likvärdigt

 � TM och TT med energiklass A++ Bosch  
eller likvärdigt

 � Laminatskiva över TM och TT
 � Väggskåp 60 cm
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 � Högskåp
 � Torkreda
 � Blandare, MORA MMIX B5 KROM eller likvärdigt
 � Duschset, MORA MMIX S6 KROM eller likvärdigt
 � Duschvägg i glas

 � Toalettpapper hållare
 � Handdukstork
 � Handdukskrokar    

 

Fastighets tvättstuga:

 � Tvättmaskin, ProLine H HX 135 l på  
stålfundament 135 mm

 � Torkskåp TS 93 b 1200 mm
 � Tvättbänk TB 12 b 1200 mm
 � Arbetsbord b 1200 mm

 � Tvättransportvagn TP 4
 � RF uppsamlingsränna 70 l
 � Soppsäckshållare

Eller likvärdig utrustning från annan leverantör.  

Skåpinredningar:

 � Garderober, linneskåp, städskåp och övriga  
högskåp skall vara vita med släta luckor. 

 � Högskåp skall vara höjd 2100 mm. Med  
fabriksmonterad sockel

 � Garderob, linne- och städskåp skall förses med 
inredning och utrustning. Backar i inredning skall 

vara trådbackar.

 � Skåpen skall vara flyttbara.

Inredning i hall:

 � Kapphylla 

Inredning i klädkammare: 

Samtliga lägenheter har klädkammare att tillgå med 

inredning enligt nedan:
 � Hylla med klädstång 

Inredning i lägenhetsförråd:

Inredning i entréhall:

 � Anslagstavla

 � Våningsregister

 � Postboxar placeras enl. ritning. Låsbara  
postlådor, med cylinder lika lägenheter och plats  
för namnskylt. Postboxar skall byggas in.

Inredning i trapphall:

 � Tidningshållare i aluminium med plats  
för namnskylt, vid varje lägenhetsdörr.

46.C Utrustningar

46.Z Övriga rumskompletteringar

Skyltar, tavlor mm 
Skylt med lägenhetsnummer monteras på dörrkarmen 

vid ingång till lägenheten samt på förrådsdörr, om 
förråd finns utanför lägenheten. Lantmäteriets anvis-

ningar för lägenhetsnumrering skall följas. Skylt med 

postadress monteras på fasaden i anslutning till bygg-

nadens entréer.

Fönsterbänkar 
Fönsterbänkar skall vara av natursten. 

Fönsterbänkar skall monteras i samtliga fönstersmygar 

och får sticka ut max 20 mm över radiator.

Påkörningsskydd 

Monteras på ytterhörn i entréhall och trapphus  

i erforderlig omfattning av rostfri ankantad 1 mm plåt 

H= ca 1,2m.

49. ÖVRIGA RUMSBILDANDE BYGGDE-
LAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT 
OCH RUMSKOMPLETTERINGAR
 

MÅLNING  
Brandskyddsmålning 
Brandskyddsmålning av stål utförs om så erfordras  

enligt LCS.51 i Hus AMA 11.
Målning utomhus 
Utvändigt trä skall målas med oljefärg på erforderlig 

grundmålat virke, utfört på fabrik eller på plats, kulör 
enligt Arkitekt. Målning av utvändigt trä, ska ske med 
färdigstrykning, 2 varv.
Allmänt, målning Inomhus 
För att bestämma graden av underbehandling och  

för att uppnå önskat slutresultat, gäller målningskrav 
enligt ”Måleriets branschstandard för målade ytor” 

Referensytor måleri utgåva 2007. De olika underlagen 
för tak- och väggytor skall uppfylla kraven på ytjämn-

het enligt Hus AMA 11. Ex. skikt av cement- eller gips-

baserade skivor (Hus AMA 11, KB ) Konstruktioner av 
betongelement i hus (Hus AMA 11, GSC )

Spackling av gipsskivor skall uppfylla krav enligt  

föreskrifter och rekommendationer utgivna av 

branschrådet YBG Ytbehandling av gipsskivor.

Skarvspackling av gipsskivor skall utföras med ilägg-

ning av pappremsor, även under microlit eller Dalatex, 
exempelvis vid tillval.

Ytor skall förlimmas med av färgleverantör föreskrivet 

lim och vara torrt före Vävsättning och tapetsering.

Förutsättningar  
Kulörväljare gäller för målade ytor, vid tapetsering skall 
mönsterpassning ingå. 

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD
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ARBETSSTYCKE REFERENS GLANS 
YTA, KOD KULÖR NCS

Tak i sovrum, hall och vardagsrum samt kök med öppen planlösning A5l:01 p alt A11:01 3 S 0500-N

Tak i kök A5I:01 (gräng) 3 S 0500-N

Tak i bad, duschrum och tvättstugor A11:01 55 S 0500-N

Tak i bad och wc A11:01 20 S 0500-N

Tak i förråd, klädkammare A12:05 7 S 0500-N

Väggar som målas i kök A11:01 20 Se färgsättning

Väggdelar som målas i bad, duschrum A11:01 55 Se färgsättning

Väggar som målas i rum A11:01 7 Se färgsättning

Väggar som tapetseras A31:01 Se färgsättning

Väggar i förråd, klädkammare A12:11/A13:12 7 S 0502-Y

Fönsterbröstningar A11:01 7 S 0502-Y

Fönstersmygar (i förekommande fall) A41:01 Lika fönsterkarm

Tak och väggar i trapphus A11:01 7 Se färgsättning

Trapphus undersida Leverantörens yta målas Se färgsättning

Trappkupa kantyta A11:01 Se färgsättning

Väggar i hisschakt A13:12 7 S 0500-N

Tak o.d. i UC, EL, cykelrum mm A13:12 7 S-0500-N

BESKRIVNING ENLIGT REFERENSYTOR MÅLERI 2007 

Remsor skall vara av papp och sättas mellan olika material och i takvinkel.

Tapeter skall sättas med ”snobbkant” mot tak.
Förkromade, förnicklade eller obehandlade metall delar, såsom kopplingar, rattar, vred,  
isoleringsmanschetter o dyl samt skyltar på armatur, branddörrar o dyl. får ej målas.
Stålytor, radiatorer, rör o dyl. samt alla övriga detaljer som målas med vattenbaserad lackfärg  
och liknande, skall penselstrykas och slätas.
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DAT 2016-04-12

För samtliga ytor i lägenheter utom förråd och kläd-

kammare gäller klass 1. För ytor som ej explicit 
redovisas i Referensytor måleri gäller att dessa skall 

målningsbehandlas till klass motsvarande intilliggande 

yta, där inte annat anges.  
Industriellt behandlade varor framgår av A-ritning och 

rumsbeskrivning. Målning skall utföras av synliga VVS 

och El-installationer i allmänna utrymmen och lägen-

heter (gäller ej kromade rör).

Grundkrav  
Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall 

målas, målning skall utföras så att den med avseende 
på kvalité och kulör anpassas till den industriella  

målningen.  

I utrymmen där utrustning och inredning skall monte-

ras skall målning utföras innan denna monteras. Bak-

om radiatorer utförs målad yta.  

Till väggar räknas pelare, nischer, smygar, fästdetaljer 
och vägginklädnader där ej annat anges i rumsbeskriv-

ningen. Till tak skall räknas takinklädnader, taklist, 
balkar, inklädda kanaler, trapplöps undersida och fria 
kanter. 

Tak och väggar bakom inredningar som saknar bak-

stycken samt ytor bakom skåp och inredningar som 

inte är väggfasta skall behandlas på samma sätt som 

omgivande ytor. 

Tapeter uppsätts med så kallad snobbrand från  
takvinkel i linje parallellt med taket eller i rak linje. 

Takvinkel mjukfogas före tapetsering för undvikande 
av sprickbildning. Ytor som tapetseras skall förgås av 

hel limning. Tapet avslutas mot målade smygar. 

Vid öppen planlösning mellan Kök och Vardagsrum 

skall det finns möjlighet för framtiden att dela av detta 
med en vägg. Vidare skall taket målas med lika färgtyp 

och glans i bägge utrymmen. 

Material och varuförteckning 

Miljöanpassade färger och material till underbehand-

lingar, målning, tapetsering och väv skall anges  
i bifogad materialförteckning. Förteckningen skall  

endast redovisa avsett material. Behandling och  

applicering av färger, spackel och tapeter skall utföras 
enligt tillverkarens föreskrifter. 

Våtrum  
Våtrum utförs i enlighet med Måleribranschens  

Standard för Våtrum. 

Tak: VA-system  

Väggar: VT-system GIOO (Där ytorna inte kakelsätts) 
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och liknande, skall penselstrykas och slätas.
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rumsbeskrivning. Målning skall utföras av synliga VVS 

och El-installationer i allmänna utrymmen och lägen-

heter (gäller ej kromade rör).

Grundkrav  
Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall 

målas, målning skall utföras så att den med avseende 
på kvalité och kulör anpassas till den industriella  

målningen.  

I utrymmen där utrustning och inredning skall monte-

ras skall målning utföras innan denna monteras. Bak-

om radiatorer utförs målad yta.  

Till väggar räknas pelare, nischer, smygar, fästdetaljer 
och vägginklädnader där ej annat anges i rumsbeskriv-

ningen. Till tak skall räknas takinklädnader, taklist, 
balkar, inklädda kanaler, trapplöps undersida och fria 
kanter. 

Tak och väggar bakom inredningar som saknar bak-

stycken samt ytor bakom skåp och inredningar som 

inte är väggfasta skall behandlas på samma sätt som 

omgivande ytor. 

Tapeter uppsätts med så kallad snobbrand från  
takvinkel i linje parallellt med taket eller i rak linje. 

Takvinkel mjukfogas före tapetsering för undvikande 
av sprickbildning. Ytor som tapetseras skall förgås av 

hel limning. Tapet avslutas mot målade smygar. 

Vid öppen planlösning mellan Kök och Vardagsrum 

skall det finns möjlighet för framtiden att dela av detta 
med en vägg. Vidare skall taket målas med lika färgtyp 

och glans i bägge utrymmen. 

Material och varuförteckning 

Miljöanpassade färger och material till underbehand-

lingar, målning, tapetsering och väv skall anges  
i bifogad materialförteckning. Förteckningen skall  

endast redovisa avsett material. Behandling och  

applicering av färger, spackel och tapeter skall utföras 
enligt tillverkarens föreskrifter. 

Våtrum  
Våtrum utförs i enlighet med Måleribranschens  

Standard för Våtrum. 

Tak: VA-system  

Väggar: VT-system GIOO (Där ytorna inte kakelsätts) 
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Orientering
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus i Slättö 
Förvaltnings regi.

Allmänt 
Denna beskrivning är upprättad som en riktlinje som 

beskriver Slättö Förvaltnings lägsta krav för utförande 

av VVS-, El-, samt Styr och Övervakningssystem för 
ny- om- och tillbyggnadsprojekt. 

Beskrivningen förutsätter att tvingande bestämmelser 

som föreskrivs av myndighet uppfylls.

Omfattning 
Installationerna skall utföras med den omfattning som 

krävs för en fullt komplett driftfärdig, funktionsduglig 
och avprovad anläggning enligt denna riktlinje.

I totalentreprenaden ingår det att projektera, utföra och 
till beställaren överlämna en komplett, fullt färdig och 
driftsatt anläggning.

Totalentreprenören skall upprätta projektanpassade 
kvalitets- och miljöplaner samt kontrollplaner. Denne 

skall också tillsammans med övriga berörda upprätta 

en arbetsmiljöplan.

Systemlösningar och utförande ska vara beprövade och 

vedertagna.

Samtliga sakvaror skall vara av fabrikat och standard 

som är väl etablerat på den Svenska marknaden.

Föreskrifter, normer 
Entreprenaden skall till alla delar uppfylla gällande  

författningar, lagar och bestämmelser såsom:

 � Boverkets byggregler, BBR 21
 � Arbetsmiljöverkets anvisningar

 � Tryckkärlsnormerna AFS 1000:6
 � Ljuskulturs planeringsguide för belysning inomhus, 
”Ljus & rum”.

 � Senare upprättad brandskyddsdokumentation.

 � AMA, med tillhörande råd och anvisningar i till-
lämpliga delar, skall utgöra minimum för standard 
och kvalitet.

 � För VVS-installationer gäller branschreglerna Säker 

vatteninstallation 2016:1. 
 � Enhetliga fabrikat ska väljas på komponenter med 

likartad funktion, t ex pumpar, fläktar, ventiler,  
styr- och reglerutrustning, sanitetsutrust-ning etc.

Utöver myndigheters krav och anvisningar gäller 

följande lagar och förordningar för entreprenaden:

Svensk Standard (SS, SEN, SIS);

 � SS 436 40 00  Elinstallationsreglerna
 � SS-EN 1838  Belysning - Nödbelysning 
 � SS-EN 12464-1 Ljus och belysning,  
 Belysning arbetsplatser (inomhus)

 � SS 437 01 40 Ansl. av lågspänningsinst.  
 till elnätet

 � SS 437 01 45  Elinstallationer i byggnader,  
 grundläggande dimensionerings- 

 regler 

 � SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader,  
 uttag och andra  

 anslutningspunkter

 � SS 437 01 52 Elinstallationer i byggnader,  
 Utrymmen för el- och tele  

 i flerbostadshus
 � SS EN 501 73-1 Fastighetsnät för informations  
 överföring – Generella kabelnät –  

 Del 1: Allmänna fordringar samt  
 kontorsfastigheter

Senaste utgåva av rekommendationer, lagar och  
förordningar avses om ej annat anges.

ANMÄLNINGAR
Entreprenören skall upprätta, bekosta och ansvara för 
alla de erforderliga anmälningshandlingar som krävs 

för entreprenaden samt inhämta berörda myndigheters 

godkännande.

Gränsdragning 
Gränsdragning mellan installationer skall upprättas 

och godkännas av beställaren. Ansvarig för gränsdrag-

ning och samordning skall anges i anbudet.

Projektering 
I entreprenaden skall ingå upprättande av  

kompletta bygg och installationshandlingar enligt  

Bygghandlingar 90
Märkning 
Märkning och skyltning av hela anläggningen ingår i 

entreprenaden.  Apparater skall ha enhetlig märkning 

hos samtliga projektörer.

Injustering, provning 
Efter egenkontroll, injustering och driftsatt anläggning 
utförs de entreprenadövergripande provningarna av 

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD
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funktionskedjor och prestanda där flera entreprenörer 
medverkar.

Samtliga berörda entreprenörer skall medverka vid 

provningarna och signera protokollen att provningen 

utförts med godkänt resultat.

Provningarna utförs14 dagar innan slutbesiktning med 

ansvarig samordnare som provningsledare. Tidplan 
för provning skall upprättas i god tid före provning för 

godkännande av beställaren. Vid provningstillfället 

skall lokalerna vara städade.

Under år 1 skall ingå servicebesök vid minst 4 till-

fällen under olika driftsfall, där korrigering/kontroll 
av injustering skall ingå. Protokoll skall översändas till 

beställaren.

Under resterande garantitid skall servicebesök utföras 

2 ggr/år fördelat på sommar/vinter där anläggningens 

status skall protokollföras och översändas till beställa-

ren.

Relationshandlingar drift- och  
skötselanvisningar 
I entreprenaden ingår att upprätta relationshandlingar 

och anvisningar för drift och skötsel, upprättas i  
2 exemplar i pappersform samt 1 exemplar i digitalt 
format, som levereras senast vid slutbesiktning.

Information av driftpersonal 
Entreprenören skall informera beställarens drift-  

och skötselpersonal om funktionssätt samt drift och 

underhåll av ingående utrustning. Informationen skall 

utföras innan slutbesiktning och med den tekniska  

dokumentationen som grund.

Dimensionerande förutsättningar 
Dimensionerande  

vinterutetemperatur:  [ange värde] DVUT

Krav på termiskt klimat i vistelsezonen 

Rumstemperatur  
lägenheter (exkl. bad):  21ºC ± 2ºC vid DVUT

Rumstemperatur bad:  22ºC ± 2ºC vid DVUT

Rumstemperatur  
biutrymmen:   16ºC ± 2ºC vid DVUT

Sommartid får temperaturen i undercentral inte  

överstiga utomhustemperaturen med mer än 10°C.

Vistelsezon begränsas i rummet av två horisontella 

plan, ett på 0,1 meter höjd över golv och ett annat på 

2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meter 
från yttervägg eller annan begränsning, dock vid  
fönster och dörrar 1,0 meter.

Temperaturgradienten i vistelsezon får  
inte överstiga 1,5ºC.

Systemtemperaturer:  

Radiatorer   50-35ºC 

Luftvärmare ventilation  50-30ºC 

Tappvatten vid VVX  60ºC 

Tappvatten vid tappställen  55ºC

Tryckklasser: 

Fjärrvärme   PN16 

Tappvatten   PN10 

Värme    PN6

Ljudkrav: 

Enligt BBR samt nedanstående för ljudnivåer i rum: 
Sovrum    28dB(A) 

Vardagsrum  30dB(A) 

Övriga utrymmen  35dB(A) 

Överhörning till sov- och vardagsrum skall beaktas

Dragkriterier: 

Max 0,15 m/s (enligt Byggreglernas råd).

Luftflöden: 
Dimensioneras enligt BBR och senast utgivna tolk-

ningsutgåvan ”Minimikrav på luftväxling”

Driftsekonomi: 

Specifik fläkteffekt (SFP) för aggregat, vid normalluft-
flöden utan forcering, max 1,5 kW/m³/s.

Specifik fläkteffekt (SFP) för frånluftsfläkt max 0,4 
kW/m³/s

Min temperatur verkningsgrad  för aggregat  

med roterande VVX är 80%.

Min torrverkningsgrad för aggregat med motströms 

VVX är 80%.

Vatten- och avloppssystem 
Vatten (KV-VV-VVC) och avlopp ansluts till enheter 
enligt ritningar.

Separat mätning av KV o VV per lägenhet.
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funktionskedjor och prestanda där flera entreprenörer 
medverkar.
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ren.

Relationshandlingar drift- och  
skötselanvisningar 
I entreprenaden ingår att upprätta relationshandlingar 

och anvisningar för drift och skötsel, upprättas i  
2 exemplar i pappersform samt 1 exemplar i digitalt 
format, som levereras senast vid slutbesiktning.

Information av driftpersonal 
Entreprenören skall informera beställarens drift-  

och skötselpersonal om funktionssätt samt drift och 

underhåll av ingående utrustning. Informationen skall 

utföras innan slutbesiktning och med den tekniska  

dokumentationen som grund.

Dimensionerande förutsättningar 
Dimensionerande  

vinterutetemperatur:  [ange värde] DVUT

Krav på termiskt klimat i vistelsezonen 

Rumstemperatur  
lägenheter (exkl. bad):  21ºC ± 2ºC vid DVUT

Rumstemperatur bad:  22ºC ± 2ºC vid DVUT

Rumstemperatur  
biutrymmen:   16ºC ± 2ºC vid DVUT

Sommartid får temperaturen i undercentral inte  

överstiga utomhustemperaturen med mer än 10°C.

Vistelsezon begränsas i rummet av två horisontella 

plan, ett på 0,1 meter höjd över golv och ett annat på 

2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meter 
från yttervägg eller annan begränsning, dock vid  
fönster och dörrar 1,0 meter.

Temperaturgradienten i vistelsezon får  
inte överstiga 1,5ºC.

Systemtemperaturer:  

Radiatorer   50-35ºC 

Luftvärmare ventilation  50-30ºC 

Tappvatten vid VVX  60ºC 

Tappvatten vid tappställen  55ºC

Tryckklasser: 

Fjärrvärme   PN16 

Tappvatten   PN10 

Värme    PN6

Ljudkrav: 

Enligt BBR samt nedanstående för ljudnivåer i rum: 
Sovrum    28dB(A) 

Vardagsrum  30dB(A) 

Övriga utrymmen  35dB(A) 

Överhörning till sov- och vardagsrum skall beaktas

Dragkriterier: 

Max 0,15 m/s (enligt Byggreglernas råd).

Luftflöden: 
Dimensioneras enligt BBR och senast utgivna tolk-

ningsutgåvan ”Minimikrav på luftväxling”

Driftsekonomi: 

Specifik fläkteffekt (SFP) för aggregat, vid normalluft-
flöden utan forcering, max 1,5 kW/m³/s.

Specifik fläkteffekt (SFP) för frånluftsfläkt max 0,4 
kW/m³/s

Min temperatur verkningsgrad  för aggregat  

med roterande VVX är 80%.

Min torrverkningsgrad för aggregat med motströms 

VVX är 80%.

Vatten- och avloppssystem 
Vatten (KV-VV-VVC) och avlopp ansluts till enheter 
enligt ritningar.

Separat mätning av KV o VV per lägenhet.
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Spillvatten 
Från avloppsenheter anordnas spillvattenssystem  

med självfall som ansluts till kommunens ledningsnät.  

Spillvattenledningar utförs av ljuddämpade plaströr  

där rören är friliggande. Vid ingjuten dragning används 

standardrör av plast. Rörinfästningar skall vara  

stomljudsdämpade. Spillvattenledningar från luftintag, 
batterier, säkerhetsventiler och avluftare dras till  
golvbrunn. Brunnar utförs av plast och placeras i 

under central, fläktrum, städ, bad och duschrum.  
Luftledningar på kallvind isoleras mot kondens.

Dagvatten 
Stuprör och dräneringsledningar ansluts till kommu-

nalt VA-nät. Lokala bestämmelser avseende LOD  

(lokalt omhändertagande av dagvatten) skall beaktas.

Förbrukningsvatten 

Samtliga våtenheter och apparater ansluts.  

Omfattning enligt A-handling.

Varmvattencirkulationsledningar utföres, uppdrages 
till översta plan i samtliga stammar.

Kopplingsledningar på kall- och varmvatten som  

ingjutes eller inklädes skall utföras av Pex-rör i rör.

Rörgenomföringar i våtzon får ej förekomma.

Synliga kopplingsledningar skall vara förkromade  

kopparrör med förkromade kopplingar och klammer. 

Synliga ledningar i våtrum skall monteras på vägg vid 

tak så att apparater och blandare kopplas uppifrån.

Kall-, varmvatten och VVC isoleras var för sig i schakt 
och bjälklag, oberoende av materialval. Kallvatten skall 
separeras från varmvatten och VVC.

Där diskmaskiner och/eller spisar i kök är placerade 

mellan disklåda och schakt skall rördragning ske i 

bjälklag.

Väggbrickor monteras vid rörgenomföringar med  

kromade brickor på kromade rör, typ FMM eller  
likvärdig med väggtätning och lekande nipplar.

Minsta dimension på fördelningsledning för förbruk-

ningsvatten är dim. 15 och med klammer c/c 0,5 m, 
klammer förses med pluggar i skruvhålen.

Samtliga rörledningar inomhus, rengöres enligt  
VVS-AMA.

Samtliga lägenheter och lokaler förses med  

avstängningsventiler och volym-mätare på kall-  

och varmvatten som placeras i trapphus.

Erforderliga installationer för tryckstegring/reducering 

skall ingå.

Övrigt 
Vattenklosetter och tvättställ utförs i vitt porslin av 

samma fabrikat. WC-stol vägghängd typ IFÖ Sign 

6893 eller likvärdigt. Blandare och vattenlås ingår 
i VSE. Samtliga blandare skall vara av typ FMM 

ECO-SAFE eller likvärdigt. Utslagsback med spol-

blandare monteras i städ. Tappventil med slanghylla, 
slang och spolmunstycke monteras i fläktrum.  
Blandare för tvättställ och diskbänkar utför av typ  

engreppsmodell av samma fabrikat. Blandare i kök 

med högpip och diskmaskinsavstängning.

Duschblandare av typ termostatblandare med blan-

darfäste. Duschanordningar typ ”Vaska” med stång, 
duschset, slang och handdusch. Utvändig vattenut-
kastare monteras på vägg vid entré till bostadshus.  

Anslutning av vatten och avlopp utförs för disk-,  
tvättmaskiner och torktumlare. Förkromade rör och 

kopplingar på synliga rör i WC/dusch. Ytbeklädnad  

av plastplåt utförs på synliga ledningar.

Värmesystem 

Byggnaderna ansluts till kommunens fjärrvärmenät/

egen bergvärme och utrustas med komplett  

grund värme som utgörs av 2-rörs system.

Värmeväxlarenhet, med lödda värmeväxlare placeras 
i undercentral där radiatorgrupper styrs direkt från 

värmeväxlarnas inbyggda styrutrustning. Enheten skall 
vara utrustad för att kunna kopplas upp mot överord-

nat system via Mobus-TCP. 

Alt 
Växlarenheten levereras med extern styrutrustning 
(duc) som placeras i apparatskåp för lokalt överordnat 
system (AS01). Duc:en Skall ha utrymme att, utöver 
VV01 och VS01, även kunna hantera t.ex. larm från 
rökluckor, fläkt i UC, belysning, portstyrning mm.

Slutet expansionskärl med manometer med larm, 
avluftare och säkerhetsventil monteras. Mätsträcka 

enligt fjärrvärmeleverantörens anvisningar. Radiatorer/

konvektorer förses med termostatventil och returkop-

pel. Radiatorer/konvektorer monteras under samtliga 

fönster. 

I WC/Bad monteras vattenburna termostatstyrda 

handdukstorkar.

Termostater för lägenheter skall begränsas till max 
23ºC. Allmänna utrymmen skall begränsas till 16ºC 
och vandalsäkra termostater skall monteras. Radiatorer 

i trapphus monteras med extra förstärkt bygel.  
Cirkulationspumpar  utförs varvtalsstyrda med  

inbyggd frekvensomformare . Avstängnings- och  

injusteringsventiler monteras i erforderlig omfattning. 
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Ledningar av stål- eller kopparrör med isolering serie 

2A (vs) och serie 3A (vp). Ytbeklädnad av plastplåt 
utförs på synliga isolerade ledningar. Dykrör monteras 

för givare och termometrar.

En temperaturgivare monteras i respektive lägenheter. 

Enheterna skall vara utrustad för att kunna kopplas 

upp mot överordnat system via Mobus-TCP. Givarna 
skall vara placerade så att de ger ett representativt vär-

de för lägenheter, normal placering kan vara i hall. 
 
Luftbehandlingssystem 
Alternativ 1: 
Luftbehandlingsaggregat monteras i respektive hus. 

Aggregat med till- och frånluftsfläktar, filter  
(l = min 600 mm),  utelufts- och avluftsspjäll, 
ljuddämpare samt värmeväxlare monteras på  
vind splanet. Avluften monteras på yttertak/fasad.  

Uteluftsintag orienteras mot norr.

Grundflöde från kök tas via luftbehandlingsaggregat 
och forcerings-flöde via separat spisfläkt.

Termometrar monteras i ute-, till-, från- och  
avluftskanal.

Brandfunktioner enligt av entreprenören senare  

upprättad brandskyddsdokumentation.

Brandbackspjäll monteras i fläktrum eller allmänna 
utrymmen.

Luftfilter för uteluft klass F7 och frånluft klass F6.  
En omgång reservfilter levereras. 

Luftflöden enligt normalkrav.                                                                

Fläktar utförs direktdrivna för konstant tryck  

och variabelt flöde.

Kanaler isoleras enligt gällande normer. Alla  

ventilationsdon utförs av metall. 

OVK-besiktning skall utföras av ventilations-

entreprenören innan slutbesiktning.

Aggregatet levereras med inbyggd styrutrustning. 

Enheten skall vara utrustad för att kunna kopplas upp 

mot överordnat system via Modbus-TCP.

Fastigheten ska förses GSM-uppkoppling för  

luftbehandlingsaggregats DUC. 

Rökdetektorer monteras i luftbehandlingsaggregat i 

tilluftskanal och frånluftskanal.

Aggregat förses med platt eller motströmsväxlare  
och utrustas med automatisk förbikoppling av värme-

växlaren i sommarfallet samt med automatisk  

behovsstyrd avfrostning utan fläktstopp för så hög  
årsmedelverkningsgrad som möjligt.

Alternativ 2: 
Lägenheterna ventileras med separata FTX-system.

Aggregaten ska vara försedda med roterande  

värmeväxlare, fläktar, filter, elvärmare, automatik och 
spiskåpa med möjlighet till forcering.

Generellt placeras aggregat ovan spisen i respektive 

lägenhet.

Uteluften ska tas via galler i fasaderna och avluften 

ska via schakt dras upp över yttertak och anslutas mot 

gemensamma avluftshuvar.

Ute- och avluft till aggregaten på översta planet kan  

tas via kombihuv på tak.

Till- och frånluftskanaler förläggs i bjälklag ovan  
respektive lägenhet.

Tilluftsdon ska finnas i sov- och vardagsrum.

Frånluft tas från WC/D och Kök.

KLK kan förses med endera tilluft- eller frånluftsdon.

Badrum är i huvudsak prefabricerade (Lev B.E.)  
och ska endast anslutas med kanal i bakkant. Prefabri-

cerade badrum framgår av A-ritning.

Trapphus och hisschakt ventileras med självdrag via 
galler vid entrédörr och takhuvar som ansluts i toppen 

av trapphus samt hisschakt.

Soprum, teknikrum, tvättstugor samt uppvärmda  
förråd ventileras med separata frånluftsfläktar.

Ouppvärmda förråd ventileras via självdragsgaller.

Soprum förses med luftrenare typ Biozone AirCare 

eller likvärdigt.

Kanaler ska förses med erforderlig isolering.centrala 

F-systemet. Har spiskåporna inbyggd hjälpfläkt ska 
systemuppbyggnad och dimensionering utföras så att 

spiskåpans hjälpfläkt inte trycker ut frånluft till andra 
anslutna utrymmen. Nolltryck eftersträvas i den ge-

mensamma anslutningspunkten. Installeras separata 

spisfläktar istället för spiskåpor ansluts inte dessa till 
det centrala F-systemet. Tilluften i lägenheterna tillförs 
i sovrum, vardagsrum. I övriga utrymmen installeras 
frånluftsventil typ kontrollventil.
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Ledningar av stål- eller kopparrör med isolering serie 

2A (vs) och serie 3A (vp). Ytbeklädnad av plastplåt 
utförs på synliga isolerade ledningar. Dykrör monteras 

för givare och termometrar.

En temperaturgivare monteras i respektive lägenheter. 

Enheterna skall vara utrustad för att kunna kopplas 

upp mot överordnat system via Mobus-TCP. Givarna 
skall vara placerade så att de ger ett representativt vär-

de för lägenheter, normal placering kan vara i hall. 
 
Luftbehandlingssystem 
Alternativ 1: 
Luftbehandlingsaggregat monteras i respektive hus. 

Aggregat med till- och frånluftsfläktar, filter  
(l = min 600 mm),  utelufts- och avluftsspjäll, 
ljuddämpare samt värmeväxlare monteras på  
vind splanet. Avluften monteras på yttertak/fasad.  

Uteluftsintag orienteras mot norr.

Grundflöde från kök tas via luftbehandlingsaggregat 
och forcerings-flöde via separat spisfläkt.

Termometrar monteras i ute-, till-, från- och  
avluftskanal.

Brandfunktioner enligt av entreprenören senare  

upprättad brandskyddsdokumentation.

Brandbackspjäll monteras i fläktrum eller allmänna 
utrymmen.

Luftfilter för uteluft klass F7 och frånluft klass F6.  
En omgång reservfilter levereras. 

Luftflöden enligt normalkrav.                                                                

Fläktar utförs direktdrivna för konstant tryck  

och variabelt flöde.

Kanaler isoleras enligt gällande normer. Alla  

ventilationsdon utförs av metall. 

OVK-besiktning skall utföras av ventilations-

entreprenören innan slutbesiktning.

Aggregatet levereras med inbyggd styrutrustning. 

Enheten skall vara utrustad för att kunna kopplas upp 

mot överordnat system via Modbus-TCP.

Fastigheten ska förses GSM-uppkoppling för  

luftbehandlingsaggregats DUC. 

Rökdetektorer monteras i luftbehandlingsaggregat i 

tilluftskanal och frånluftskanal.

Aggregat förses med platt eller motströmsväxlare  
och utrustas med automatisk förbikoppling av värme-

växlaren i sommarfallet samt med automatisk  

behovsstyrd avfrostning utan fläktstopp för så hög  
årsmedelverkningsgrad som möjligt.

Alternativ 2: 
Lägenheterna ventileras med separata FTX-system.

Aggregaten ska vara försedda med roterande  

värmeväxlare, fläktar, filter, elvärmare, automatik och 
spiskåpa med möjlighet till forcering.

Generellt placeras aggregat ovan spisen i respektive 

lägenhet.

Uteluften ska tas via galler i fasaderna och avluften 

ska via schakt dras upp över yttertak och anslutas mot 

gemensamma avluftshuvar.

Ute- och avluft till aggregaten på översta planet kan  

tas via kombihuv på tak.

Till- och frånluftskanaler förläggs i bjälklag ovan  
respektive lägenhet.

Tilluftsdon ska finnas i sov- och vardagsrum.

Frånluft tas från WC/D och Kök.

KLK kan förses med endera tilluft- eller frånluftsdon.

Badrum är i huvudsak prefabricerade (Lev B.E.)  
och ska endast anslutas med kanal i bakkant. Prefabri-

cerade badrum framgår av A-ritning.

Trapphus och hisschakt ventileras med självdrag via 
galler vid entrédörr och takhuvar som ansluts i toppen 

av trapphus samt hisschakt.

Soprum, teknikrum, tvättstugor samt uppvärmda  
förråd ventileras med separata frånluftsfläktar.

Ouppvärmda förråd ventileras via självdragsgaller.

Soprum förses med luftrenare typ Biozone AirCare 

eller likvärdigt.

Kanaler ska förses med erforderlig isolering.centrala 

F-systemet. Har spiskåporna inbyggd hjälpfläkt ska 
systemuppbyggnad och dimensionering utföras så att 

spiskåpans hjälpfläkt inte trycker ut frånluft till andra 
anslutna utrymmen. Nolltryck eftersträvas i den ge-

mensamma anslutningspunkten. Installeras separata 

spisfläktar istället för spiskåpor ansluts inte dessa till 
det centrala F-systemet. Tilluften i lägenheterna tillförs 
i sovrum, vardagsrum. I övriga utrymmen installeras 
frånluftsventil typ kontrollventil.
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El-anläggning

Elförsörjning 

El-servis till fastigheten inkopplas till serviscentral  

typ kabelskåp, som monteras på av ritning angiven  
undercentral. Gemensam elmätning för fastighetsnätet. 

Servisledningar förläggs och ansluts av elleverantören. 

Undermätare för apparatskåp VVS (kall-, varmvatten), 
apparatskåp för värmesystem, apparatskåp luftbehand-

lingssystem (i det fall då centralt luftbehandlingsag-

gregat finns), motorvärmare (om det finns i projektet), 
fastighetsel, hissar och lägenheterna anordnas.  
Separat mätning av lägenheterna.

Kanalisation 

Kabelrör och flexböjar skall vara av typ täta. Kabelrör 
till tomtgräns för servisledningar, bredband, tele och 
elkraft.       

Kabelrör dras till respektive hus och monteras där  

det är hårdgjorda ytor.     

Kabelrör i platta för tele-, kraft- och belysningsinstal-
lationer

Kraft 
Huvudledningar till fastighetscentraler enligt ritning. 

Huvudledningar till hissar, apparatskåp för värme, luft-
behandlingssystem, rökluckor och centraler. Separata 
apparatskåp för värmeundercentraler och ventilation 

(i det fall då centralt luftbehandlingsaggregat finns i 
projektet). Centraler för fastighetsel skall anslutas mot 
plintar. Automatik i el-centralerna monteras på plintar. 

Lägenhetscentraler och mediacentral är av samma  

fabrikat. Lägenhetscentraler med huvudbrytare,  
jordfelsbrytare, automatsäkringar och lock. Huvudled-

ningar till hissar skall vara brandsäker förlagd kabel alt. 

brandklassat kablage. 

Ledningsnät 
Ledningsnät utförs med 5-ledarsystem. Alla utvändiga 
ledningar utförs skärmade och halogenfria. Potential-

utjämningssystem utförs enligt installationsreglerna  

SS 437 40 00 senaste utgåvan. Överspänningsskydd 
mot åskledarsystem.

Belysning 

Armaturer i trapphus och trapphall skall styras  

via sensor och ljusgivare.  

Armaturer i undercentral och teknikrum styrs  

via rörelsegivare.

Armaturer i lägenheterna skall följande ingå till  

balkong, kök (tak och underskåp), bad och klk/frd. 

Samtliga armaturer förses med led-lampor.

Parkering och gångstråk utomhus förses med stolpar 

och armatur som styrs via tidkanal och ljusgivare.  

Nödbelysning och utrymningsskyltar utförs enligt  

senare upprättad brandskyddsdokumentation.

Teletekniska anläggningar 
Plintar monteras i apparatskåp och centraler för  

styrningar, larmer, tidkanaler, m.m.

Strömförsörjning 

I det fall DUC finns skall strömförsörjningsanläggning 
för telesystemet med batteribackup installeras med 

summalarm.

Flerfunktionsnät 
Från teknikrum dras mikrokanalisation till lägenheter-

nas mediacentral, vid apparatskåp undercentral, appa-

ratskåp luftbehandlingssystem samt fastighetscentral. 

Typ av kanalisation skall mara mikrokanalisation.

Inom lägenheterna skall CAT 6 UTP kablage med  
1 st RJ45 uttag i samtliga sovrum, kök och hall. Dubbla 
RJ45 uttag i vardagsrum. Plats för aktiv utrustning 
skall finnas i mediacentral. Mätning av kablage och 
uttag skall ingå i respektive lägenhet och utskrivna  

protokoll skall levereras.

Aktiv utrustning ingår i kundens kontrakt med  

bredbandsleverantören.

För fastighetsdriften skall kablage och uttag CAT 6 
UTP placeras vid apparatskåp VVS, luftbehandlings-
aggregat detta finns i projektet, mätningsleverantörens, 
passagesystem och porttelefonsystem. 

Brandvarnare 
Brandvarnare monteras i varje lägenhet.

Dörranläggning 
Dörröppningsfunktion med kodlås och elslutbleck  

för huvudentrédörrar. Inkoppling av automatiska  

dörröppnare för huvudentrédörrar till bostadshus.

Hiss 

Hiss med utförande enligt, hisstyp KONE. 
 Lyfthastighet min 1,0 m/s. Belysning och uttag  
i hisschakt ingår i hissentreprenören. Blindskrift  

på knappar skall utföras.
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System för individuell mätning 
Fastigheten skall förses med system för individuell 

mätning av el- varm och kallvatten per lgh/lokal.

Systemet skall även innefatta mätning av fastighetens 

förbrukning avseende el- varm och kallvatten.

Detta innebär projektering, leverans av mätare, givare 
och kommunikationsutrustning, konfigurering, anslut-
ning till M-busstamnät till styrskåp samt driftsättning 

för individuell mätning och debitering.

Lokalt överordnat System för visualisering 
I entreprenaden ingår att leverera ett komplett lokalt 

överordnat system typ Web-Port/Infometric eller  

likvärdigt för övervakning och visualisering* av  
luft behandlingsaggregat, undercentral och individuell  
mätning och debitering (IMD). Erforderlig hårdvara 
och licens/er skall ingå.

Utrustningen monteras i ett apparatskåp (AS01)  
i undercentralen.

För mätinsamling och överföring av data skall  

kompletta system webb-port/infometric eller  

likvärdigt levereras. Beställaren avgör val av system.

*) Se exempel på visualisering

 

5.2. RAMBESKRIVNING INSTALLATIONER 

DENNA ANSLUTER TILL AMA 12 (EL, VVS & KYL) 

DAT 2016-04-12

35  



System för individuell mätning 
Fastigheten skall förses med system för individuell 

mätning av el- varm och kallvatten per lgh/lokal.

Systemet skall även innefatta mätning av fastighetens 

förbrukning avseende el- varm och kallvatten.

Detta innebär projektering, leverans av mätare, givare 
och kommunikationsutrustning, konfigurering, anslut-
ning till M-busstamnät till styrskåp samt driftsättning 

för individuell mätning och debitering.

Lokalt överordnat System för visualisering 
I entreprenaden ingår att leverera ett komplett lokalt 

överordnat system typ Web-Port/Infometric eller  

likvärdigt för övervakning och visualisering* av  
luft behandlingsaggregat, undercentral och individuell  
mätning och debitering (IMD). Erforderlig hårdvara 
och licens/er skall ingå.

Utrustningen monteras i ett apparatskåp (AS01)  
i undercentralen.

För mätinsamling och överföring av data skall  

kompletta system webb-port/infometric eller  

likvärdigt levereras. Beställaren avgör val av system.

*) Se exempel på visualisering

 

5.2. RAMBESKRIVNING INSTALLATIONER 

DENNA ANSLUTER TILL AMA 12 (EL, VVS & KYL) 

DAT 2016-04-12
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RUM 
LÄGENHETER GOLV SOCKEL VÄGG TAK ÖVRIGT

Hall Parkett Sten/
plattlägging  
innanför entredörr. 

Ek. Sten vid  
plattsättning

Tapet/Målning Gräng/målning Kapphylla och 
garderober enligt 
A-ritning

Kök  Parkett Ek Tapet/Målning
Stänkskydd av 
kakel

Målning/gräng Enl.  
Rambeskrivning

WC/Bad Klinker Kakel Kakel (full höjd) Målning Enl.  
Rambeskrivning

Vardagsrum Parkett Ek Tapet/Målning Gräng/målning Fönsterbänk

Klädkammare 
(Klk)

Parkett Trä eklaserad 
furu/ Vitmålad

Målning Gräng/målning Hylla  
och klädstång.

Sovrum Parkett Ek Tapet/Målning Gräng/målning Fönsterbänk. 
Garderober enligt 
A-ritning

5.3. TYPRUMSBESKRIVNING 
DAT 2016-04-12

SLÄTTÖ-STANDARD  
TOTALENTREPRENAD
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RUM 
GEMENSAMMA 
UTRYMMEN

GOLV SOCKEL VÄGG TAK ÖVRIGT

Trapphall  
entréplan

Granitkeramik-
Torkmatta infälld 
i ram

Granitkeramik Målning 
Hissfronter mål-
ningsbehandlas

Målning  
Ljudabsorbent

Mönstermålning.
Våningsregister
Postfack
Anslagstavla
Sittbänk

Trapphallar  
övriga plan

 Granitkeramik Granitkeramik Målning
Hissfronter mål-
ningsbehandlas

Målning  
Ljudabsorbent

Tidningshållare

Trappa Cementmosaik/
Klinker

Målning Målning Räcke av stål, 
målat. Handledare 
av stål på vägg

Hisschakt (gäller 
samtliga plan  
och hissgrop  
och topp)

Målas, damm-
bindning med 
kulör

Målas Målning Målning Lyftögla i tak 
alternativt enligt 
hissleverantörens 
standard

Cykelförråd Marksten/ 
Damm bunden 
betong

Målat trä resp. 
galvad nätvägg

Målning

Elcentral Målat/Durkplåt 
över elgrop

Målas Målning Målning Panikregel  
utrymning dörr

Undercentral Målat Målas Målning Målning Ståldörr 

Passage Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning 

Lägenhetsförråd Dammbindning Målas 
Trä

Målning 
Nätväggar

Målning Hyllinredning

Fastighetsförråd Dammbindning Målas
Trä

Målning    Målning

Städcentral Plastmatta Platsmatta Målning    Målning Städset
Utslagsvask
Stänkskydd av 
plastmatta

Fastighets
tvättstuga

Klinker Kilinker Kakel Målning
Ljudabsorbenter

Enl.  
rambeskrivning 
Fall mot  
golvbrunnar

Barnvagnsförråd Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning

Soprum Dammbindning Målas Målning (hålkäl)
Omålat 

Målning  
Ljudabsorbent
Omålat

Sopsäckshålla-
re samt kärl för 
sopsortering exkl. 
grovsopor (alt 
tillhandahållna av 
renhållaren)
Radiatorskydd
Lokalt fall mot 
golvbrunn
Spolslang

5.3. TYPRUMSBESKRIVNING 
DAT 2016-04-12

37  



RUM 
GEMENSAMMA 
UTRYMMEN

GOLV SOCKEL VÄGG TAK ÖVRIGT

Trapphall  
entréplan

Granitkeramik-
Torkmatta infälld 
i ram

Granitkeramik Målning 
Hissfronter mål-
ningsbehandlas

Målning  
Ljudabsorbent

Mönstermålning.
Våningsregister
Postfack
Anslagstavla
Sittbänk

Trapphallar  
övriga plan

 Granitkeramik Granitkeramik Målning
Hissfronter mål-
ningsbehandlas

Målning  
Ljudabsorbent

Tidningshållare

Trappa Cementmosaik/
Klinker

Målning Målning Räcke av stål, 
målat. Handledare 
av stål på vägg

Hisschakt (gäller 
samtliga plan  
och hissgrop  
och topp)

Målas, damm-
bindning med 
kulör

Målas Målning Målning Lyftögla i tak 
alternativt enligt 
hissleverantörens 
standard

Cykelförråd Marksten/ 
Damm bunden 
betong

Målat trä resp. 
galvad nätvägg

Målning

Elcentral Målat/Durkplåt 
över elgrop

Målas Målning Målning Panikregel  
utrymning dörr

Undercentral Målat Målas Målning Målning Ståldörr 

Passage Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning 

Lägenhetsförråd Dammbindning Målas 
Trä

Målning 
Nätväggar

Målning Hyllinredning

Fastighetsförråd Dammbindning Målas
Trä

Målning    Målning

Städcentral Plastmatta Platsmatta Målning    Målning Städset
Utslagsvask
Stänkskydd av 
plastmatta

Fastighets
tvättstuga

Klinker Kilinker Kakel Målning
Ljudabsorbenter

Enl.  
rambeskrivning 
Fall mot  
golvbrunnar

Barnvagnsförråd Granitkeramik Granitkeramik Målning Målning

Soprum Dammbindning Målas Målning (hålkäl)
Omålat 

Målning  
Ljudabsorbent
Omålat

Sopsäckshålla-
re samt kärl för 
sopsortering exkl. 
grovsopor (alt 
tillhandahållna av 
renhållaren)
Radiatorskydd
Lokalt fall mot 
golvbrunn
Spolslang

5.3. TYPRUMSBESKRIVNING 
DAT 2016-04-12
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SLÄTTÖ  
BADRUM

GOLV: HÖGANÄS 
GRYNNA 07 LIGHT GREY/BLUE 
100x100 mm

VÄGG: MARAZZI 
CITTA BIANCO, BLANK, HALVFÖRBAND 
200x200 mm

DUSCHSET: MORA 
MMIX S6 KROM, tak och handdusch

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE: MORA 
MMIX B5 KROM

SLÄTTÖ KOMMOD: SPACE INTERIOR 
VIT, 2 LÅDOR, INFRÄSTA HANDTAG

WC: IFÖ 
SIGN 6893

SPEGELSKÅP: SPACE INTERIOR 
BOXX (EJ TOPPSKIVA)

BELYSNING SPEGELSKÅP 
VEDUM 
LED NITE 305 KROM

4 x DOWNLIGHTS 
HIDE A LITE

5.4. 
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HANDDUKSTORK: 
PAX PAULINA Pax Paulina 
450x700, 40W

KROKAR: GEESA KROM

DUSCHVÄGG: 
RAMONA 900

GOLVBRUNN:
GOLVBRUNN: ODEN 75

DIMMER: EXXACT
DIMMER
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HANDDUKSTORK: 
PAX PAULINA Pax Paulina 
450x700, 40W

KROKAR: GEESA KROM

DUSCHVÄGG: 
RAMONA 900

GOLVBRUNN:
GOLVBRUNN: ODEN 75

DIMMER: EXXACT
DIMMER
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SLÄTTÖ 
BADRUM

MATERIALLISTA

ANTAL LEVERANTÖR

GOLV: Grynna 07 Light Grey/Blue 100x100 mm
FOG GOLV: 110 Manhattan 2000, 3 mm
VÄGG: Kakel Citta Bianco blank 200x200 mm, halvförband
FOG VÄGG: 110 Manhattan 2000, 3 mm
SILIKON: TAK: Bianco ÖVRIGT: 110 Manhattan

HÖGANÄS 
MAPEI
MARAZZI
MAPEI

1. SHOWER KIT: SHOWER SYSTEM S6 MMIX Krom 1 MORA

2. TVÄTTSTÄLLSBLANDARE: Mora Armatur  
Tvättställsblandare MMIX B5 Krom

1 MORA

3. TVÄTTSTÄLL: Chic B600 x D480, H195 mm 1 SPACE INTERIOR

4. KOMMOD SLÄTTÖ: Vit, 2 Lådor, Infrästa handtag B600 x 
D480 x H700mm

1 SPACE INTERIOR

5. WC: Sign 6893 ink. mjuk sits 1 IFÖ

6. SPEGELSKÅP: Boxx, 230V uttag, vit, ej toppskiva B600 x 
D150 x1 000 mm

1 SPACE INTERIOR

7. BELYSNING OVAN SPEGELSKÅP: LED nite 305 krom Mått: 
B305 x H33 x D60 mm

1 VEDUM

8. STRÖMSTÄLLARE: IP44 kron vit + Ram 1 EXXACT

9. UTTAG: 2-V m. jord kron vit + Ram 1 EXXACT

10. BELYSNING: downlight G2 (IP44 ovanf. dusch) LED 6.7w vit 4 HIDE A LITE

11. HANDDUKSTORK: Pax Paulina H700xB450 mm, 40w 1 PAX

12. KOPPLINGSDOSA: AU67 (utvändig) 2 ENSTO

13. KROKAR: krom 2801 3 GEESA

14. HÖGSKÅP, Basic, Vitt. Mått: B300 x H2100 x D430 mm 2 SPACE INTERIOR

15. TOALETTPAPPERSHÅLLARE: krom 145 1 GEESA

16. DUSCHVÄGG: RAMONA 900 x 900 Klarglas 900 + stång 
900 blank

1 INR

17. GOLVBRUNN: ODEN 75 1 PURUS

18. FRÅNLUFTSDON/FÄSTRAM/KVG-100/VRFU-100) 1

19. AVLOPP OCH TAPPKRAN FÖR TVÄTTMASKIN 1

20. DIMMER IP44 vit + Ram 1 EXXACT

5.4. 
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SLÄTTÖ 
BADRUM

5.4. 
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Regler för hantering av etiska frågor Avseende 
Slättö Förvaltnings AB, 556920-6724, nedan  
benämnt Bolaget.

Bolagets styrelse har fastställt dessa regler  
den 29 februari 2016.

1. INLEDNING
Ett bolag som förvaltar alternativa investeringsfonder 

bör ha interna regler om hur Bolaget skall hantera 

etiska frågor i verksamheten. Reglerna skall redogöra 

för hur de anställda skall handla i situationer där ett 

lämpligt agerande kan vara oklart ur en etisk synvinkel 

eller där rättsreglerna på området inte ger tillräcklig 

vägledning. 

Bolagets styrelse har mot denna bakgrund fastställt 

följande regler. Reglerna syftar till att säkerställa att 

Bolagets verksamhet alltid bedrivs inom ramen för  

gällande regelverk och på ett etiskt godtagbart sätt.

2. ALLMÄNT OM ETISKA FRÅGOR 
Det är av avgörande betydelse för Bolagets verksamhet 

att Bolagets kunder alltid har stort förtroende för  

Bolaget och dess medarbetare. Bolagets verksamhet 

skall alltid bedrivas ärligt och rättvist och skall präglas 

av god affärssed och konsekvent agerande. 

För att uppnå det ovan nämnda är det en förutsättning 

att verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällan-

de lagar och föreskrifter. I verksamheten skall också 

beaktas allmänna råd och uttalanden av Finansinspek-

tionen och andra myndigheter avseende hantering  

av etiska frågor. Interna regler skall likaså beaktas,  
t.ex. policyer och riktlinjer, då även dessa är av bindan-

de karaktär för Bolaget och dess medarbetare. Genom 

självreglering har branschen skapat förhållningsregler 

och andra vägledande principer som anammats i bran-

schen. Bolaget och dess anställda skall i tillämpliga 

delar även iaktta sådan branschreglering.  

Bolagets verksamhet är sådan att potentiella intresse-

konflikter kan uppkomma mellan Bolaget och dess 
kunder. Sådana skall i möjligaste mån identifieras  
och förebyggas så att en kund inte drabbas negativt.  

Bolaget har fastställt särskilda regler för hantering av  

intressekonflikter. Om en intressekonflikt uppkommer 
skall den hanteras så att kunden behandlas rättvist. 

3. ANSTÄLLDA
3.1. Anställdas agerande 

I all sin verksamhet i Bolaget och vid utförande av  

andra uppdrag samt privat skall Bolagets styrelseleda-

möter, verkställande direktör samt de anställda agera 
så att förtroendet för Bolaget upprätthålls. 

Hög integritet och etisk standard samt professionalism 
skall prägla varje anställds arbete i Bolaget. Anställda 

skall tänka på att deras uppträdande påverkar omvärl-

dens uppfattning om både Bolaget och branschen. 

3.2. Sekretess 
Anställda skall iakttaga sekretess rörande uppgifter 

hänförliga till Bolagets kunder och deras personliga 

och ekonomiska förhållanden. Sekretessen innebär att 

sådana uppgifter inte får lämnas ut till någon annan 

än behörig handläggare vid myndighet, som har lagligt 
stöd för sin begäran om information från Bolaget.

3.3. Egna affärer m.m. 
Anställda skall rätta sig efter gällande regler för egna 

affärer däribland bestämmelser utfärdade av Finansin-

spektionen. Bolaget har också antagit interna regler för 

egna affärer. 

Affärer eller borgensförbindelser som väsentligt även-

tyrar en anställds ekonomiska situation skall inte före-

komma.

Därutöver skall en anställd, vare sig i eller utanför Bo-

lagets verksamhet, inlåta sig i affärstransaktioner som 
inte är försvarbara eller korrekta.

3.4. Gåvor m.m. 
Anställda får inte erbjuda, efterfråga eller motta obe-

fogade gåvor, betalningar eller andra förmåner. Vid 
minsta tvivel om att ett erbjudande eller liknande kan 

uppfattas som en muta, skall den anställde avvisa er-
bjudandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0 REGLER FÖR HANTERING  
AV ETISKA FRÅGOR
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3.5. Intressekonflikter m.m. 
Anställda får inte delta i affärstransaktioner i Bolagets 
verksamhet där intressekonflikter kan uppkomma 
mellan sådan transaktion och de anställdas egna eller 

närståendes ekonomiska eller andra intressen. 

Externa åtaganden och andra engagemang skall inte 
inkräkta på anställdas förmåga att fullgöra sina skyldig-

heter och funktioner som anställda och skall heller inte 

undergräva förtroendet för Bolaget. Anställda skall  

varje år, i förekommande fall, lämna en förteckning 
över externa sysslor till den verkställande direktören. 
Den verkställande direktören skall lämna en sådan  

förteckning till styrelsen. Anställda får inte utan  

styrelsens tillstånd vara anställd av annan arbetsgivare. 

Ingen anställd får heller för egen eller annans räkning 

driva agentur eller affärsrörelse eller åta sig uppdrag 
som kan inverka negativt på den anställdes arbete i 

Bolaget. 

4. INFORMATION OCH RAPPORTERING
Vid anställningens början skall den anställde ta del 

av innehållet i dessa regler. Funktionen för regel efter-

levnad skall gå igenom regelverket med respektive 

anställd och skall fortlöpande informera och utbilda de 

anställda i bl.a. etiska frågor.

Anställda skall i tveksamma situationer rådgöra med 

funktionen för regelefterlevnad eller den verkställande 

direktören. 

Den verkställande direktören skall omedelbart  

informera styrelsen om principiella och annars viktiga 

frågor som rör verksamheten och anställdas agerande 

ur etisk synvinkel.
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