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SAMMANFATTNING
VLL (Västerbottens läns landsting) genomför just nu en process där de ser över sina
fastigheter på NUS (Norrlands Universitets Sjukhus) med fokus på dess framtida utveckling
och behov. Ett steg i den processen är att undersöka sitt nuvarande fastighetsbestånd och se
om det redan där finns utvecklingsmöjligheter innan det kan bli behov av att expandera
området. Detta projekt ingår som en del i denna undersökning och innefattar en utredning av
en eventuell påbyggnad av en byggnad med två parallella huskroppar 10A och 10B, som idag
består av tre verksamma plan med en gemensam källare.
Studien förutsätter att det är statiskt möjligt att bygga på de aktuella byggnadsdelarna.
Därför är syftet med detta projekt främst att se om det är praktiskt möjligt att genomföra en
påbyggnad med avseende på en intilliggande helikopterplatta, den pågående verksamheten
och en fungerande APD-plan där fokus ligger på kranplacering. Samt att utforma en
etappindelning med tillhörande produktionsmetod. Allt detta i syfte till att utveckla det
nuvarande fastighetsbeståndet på NUS utan att i första hand behöva expandera till obebyggt
markområde.
Den metod som i huvudsak använts för att nå fram till projektmålet var att gå igenom en
upprättad aktivitetslista och formulera specifika frågeställningar kring varje aktivitet.
Därefter letades en anställd på VLL upp för att under enkla mötesformer ge svar på frågor
alternativt hänvisa vidare till en annan person eller till material som var av betydelse. I andra
situationer har information hämtats direkt från hemsidor. Efter varje del har en konklusion
och en rekommendation gjorts för att välja en lösning så att nästa del i projektet kan baseras
på tidigare val.
Projektet har resulterat i att en påbyggnad av byggnaderna 10A/B visats varit möjlig att
utföra mot de undersökta områdena. En påbyggnad med stomme av trä medför att 10A bör
kunna utökas med fyra våningar och 10B med två våningar. Detta med en tillkommande
extra bruttoarea på totalt 9 140 m2.
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ABSTRACT
VLL (Västerbotten County Council) is currently going through a process where they review
their real estate on NUS (Norrland University Hospital) with a focus on its future
development and requirements. One step in this process is to examine existing real estate
and analyze if development is possible before there can be necessary to expand the area. One
part of this project is consequently to investigate a possible extension of a building with two
parallel buildings 10A and 10B, which today consists of three operative levels with a common
basement.
This study assumes that it is statically possible to build on the current building components.
Therefore, the aim of this project is mainly to see if it is practical to implement an extension
with respect to an adjacent helipad, ongoing operatives and a functioning APD-plan where
the focus lies on crane placement. And also to construct a stage classification and associated
production method. All this in order to develop existing real estate on NUS without the
primarily need to expand into undeveloped real estate.
The method which is used to reach the project goal was to establish a task list and formulate
specific questions about each activity. Then an employee of VLL answered questions in
simple forms of meetings or referred to another person or to a material that was relevant. In
other situations, information gathered directly from websites. After each part of the project a
conclusion and recommendation has been made to choose a solution, so that the next part of
the project can proceed based on previous elections.
The project has resulted in an extension of the buildings 10A / B that have been possible to
perform regarding the investigated areas. A framed structure of wood result that 10A should
be expanded with four floors and 10B with two floors. This, with an additional extra gross
floor area totaling 9,140 m2.
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1. INLEDNING
Det är en på befintlig byggnad på Norrlands Universitets Sjukhus som en eventuell
påbyggnad har undersökts i denna rapport. I detta kapitel redovisas bakgrunden, syftet och
målsättningen samt avgränsningen för denna rapport.

1.1 BAKGRUND
I Umeå ligger Norrlands Universitets Sjukhus (NUS), ett sjukhus med lång erfarenhet av vård
och ger service åt 876 000 människor utspridda över Norrland. Totalt arbetar omkring 5 600
personer på NUS. Allt detta kräver ett sjukhus som har lokaler motsvarande dess siffror,
något som lett till att sjukhusområdet idag är väldigt stort.
Västerbottens läns landsting (VLL) som driver NUS genomför just nu en process där de ser
över fastigheternas framtida utveckling och behov. Ett steg i den processen är att undersöka
det nuvarande fastighetsbeståndet och se om det redan där finns utvecklingsmöjligheter
innan det kan bli behov av att expandera området. Det är inom detta område som denna
utredning om en påbyggnad av två parallella huskroppar kallade 10A och 10B ligger. Idag
består dessa av tre verksamma våningsplan med en gemensam källare vilka är placerade intill
sjukhusets helikopterplatta. Se figur 1 nedan föreställande sjukhusområdet där byggnaderna
10A och 10B är inringade.

Figur 1. Flygvy över sjukhusområdet
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Genom att även titta på situationsritning i figur 2 över byggnaderna 10A och 10B blir det
tydligare om hur området ser ut för de berörda byggnaderna och deras närhet till
helikopterplattan.

Figur 2. Situationsritning med byggnaderna 10A och 10B

1.2 SYFTE
Som en del i den ovan nämnda processen ingår detta projekt som handlar om att utreda om
en eventuell påbyggnad är praktiskt möjlig att utföra på de två parallella huskroppar. Allt
detta i syfte till att utveckla det nuvarande fastighetsbeståndet på NUS utan att i första hand
behöva expandera till obebyggt markområde.

1.3 MÅLSÄTTNING
Målsättningen med detta projekt var att i slutändan se om en påbyggnad är möjlig att utföra
på byggnaderna 10A och 10B samt hur stor den påbyggnaden kan tänkas bli, trots närheten
till helikopterplattan och den pågående verksamhet som bedrivs i huset. Målsättningen var
även att finna en fungerande APD-plan med fokus på kranplacering, hitta produktionssätt
med tillhörande produktionsmetod som medför minimal inverkan på befintlig verksamhet.
Samt även grovt utforma och redogöra för en etappindelning.
Slutligen att under enkla former skissa en sektionsritning, APD-plan samt 3d-ritning
upprättas över den tänkta påbyggnaden. Tanken är att det som slutligen redovisas kan ses
som en hjälp vid kommande planering och projektering över det slutgiltiga
påbyggnadsprojektet.

1.4 AVGRÄNSNING
Rapporten har inte nämnvärt beaktat den befintliga konstruktionen då studien förutsätter att
det är statiskt möjligt att bygga på de aktuella byggnadsdelarna.
Inga konstruktionsberäkningar har utförts, den ekonomiska aspekten som en påbyggnad
medför har ej heller utförts. Samt att ventilationsfrågor har behandlats i periferin.
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2. METODIK
För att kunna nå de mål som sattes upp för detta projekt är det viktigt att använda och följa
sig av en arbetsmetod, samt veta vilka verktyg som kommer vara nödvändiga samt vilka av
dessa verktyg som redan finns till förfogande. I detta kapitel redovisas den använda
arbetsmetoden samt vilka verktyg som brukats.

2.1 ARBETSMETOD
Den metod som i huvudsak använts för att nå fram till projektmålet var genom att upprätta
en aktivitetslista samt formulera mer specifika frågeställningar kring varje aktivitet. Därefter
har frågeställningarna besvarats med hjälp av information om lösningar och fakta från olika
företags hemsidor samt via möten med VLL anställda. I annat fall hämtades information från
olika företags hemsidor för att hitta lösningar och fakta. Arbetet delades också upp i två delar
för att på ett mer hanterligt sätt ta sig an projektetarbetets målsättning. De två delarna är om
det är möjligt att utföra en påbyggnad, samt val av etappindelning och produktionsmetod.
Efter varje del har en summering och rekommendation gjorts för att välja en lösning så att
nästa del i projektet kan baseras på tidigare val.

2.2 VERKTYG
För att kunna utföra projektet har relevanta ritningar funnits till förfogande,
verksamhetsinformation och ritprogram för att själv kunna uppföra nya ritningar. Även
material för beräkning av tidsåtgångar och redan givna tidsuppgifter samt olika uppgifter
beträffande tekniskdata. Denna tillgång av uppgifter hämtades framförallt genom
Västerbottens läns landsting och dess personal. Vad gällande ritprogram var det något som
innehades sedan tidigare och kom väl till pass, ritprogrammet heter Revit Architecture 2012.
En stor del av det material som behövdes hämtades utifrån möten och intervjuer med
personer med relevant kompetens inom tillhörande område. Slutligen hämtades även delar
av materialet från internet så som tekniskdata om materialuppgifter hos olika företags
hemsidor, och i vissa fall då det var nödvändigt kontaktades dessa via telefon.
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3. Förutsättningar för att utföra påbyggnad
För att veta om det är praktiskt möjligt att uppföra en påbyggnad på 10A och 10B måste en
rad olika aspekter kontrolleras. Visar det sig att det finns lösningar som tillgodoser alla
aspekters behov kan en påbyggnad vara möjlig att göra. De aspekter som måste undersökas
är närheten till helikopterplattan och dess inflygningar, verksamheten som sjukhuset
bedriver samt om det fysiska utrymmet som krävs för en byggetablering finns.

3.1 Flygtrafik
Till grund för följande uppgifter ligger i huvudsak från möten med:
Jan-Eric Erikson, tidigare flygplatschef för NUS
Björn Sandström, nuvarande flygplatschef för NUS
Även LFV (Luftfartsverket) har bidragit med uppgifter, samt Transportstyrelsens rapport
rörande upphöjda helikopterflygplatser (Transportstyrelsen, 2012)

3.1.1 Givna inflygsvinklar för NUS helikopterplatta
+15 % horisontellt från landningsplattans kant.
+4,5 % vertikalt från landningsplattans kant.
Se bifogad hindersituations karta för NUS Bilaga nr 1

3.1.2 Max bygghöjd
Enligt NUS flygplatschef Björn Sandström finns det egentligen inga direkt flygtekniska
hinder för att bygga på höjden av byggnad 10A, eftersom att den inte ligger inom
helikopterflygvägen. Så av den orsaken finns det inget som hindrar en högre påbyggnad,
däremot kan det bli problem med turbulens om man bygger högre än helikopterplattan då
lufttrycket orsakat av helikoptern studsar mot husväggen för att sedan studsa tillbaka och
skapa obalans för helikoptern. Detta är dock någonting som inte är helt självklart att det gör
det och kanske inte är något problem, men det måste kollas upp om det blir aktuellt med en
högre påbyggnad än helikopterplattan genom att då göra en utredning med hjälp av piloter
och Luftfartsverket (LFV).
Enligt LFV:s rådande hindersituations karta för NUS helikopterplatta är den maximala
bygghöjden för byggnad 10B i plushöjd 41 meter och 11,46 meter från bjälklaget, om man inte
också tar i beaktning att inflygs vinkeln är +4,5 % vilket medför att man längst bort i riktning
under flygvägen ovan byggnad 10B skulle kunna bygga på med 14,46 meter (11,46 + 3,0
meter) utan att inkräkta i flygvägen.
Se bifogad hindersituations karta för NUS Bilaga nr 1

3.1.3 Max kranhöjd
”Enligt Trafikverkets hemsida bör en lokaliseringsbedömning göras, på LFV kallar vi den
flyghinderanalys. Om du av någon anledning inte vill ha en flyghinderanalys utförd, men
ändå efterhöra om LFV har något att erinra, kan du skicka in en remissförfrågan. Kom ihåg
att flygplatserna kräver en utförd flyghinderanalys för att de skall tillstyrka etablering av
hinder högre än 20 meter. En flyghinderanalys är alltid avgiftsbelagd” (Luftfartsverket, 2013)
Man ska även ha i åtanke att NUS ligger inom hinderområdet för Umeå flygplats, där 50
meter är gränsen inom det området.
Se bifogad hindersituations karta för Umeå flygplats Bilaga nr 2
Med en flyghinderanalys menas att en undersökning utförs av LFV för att se så att inga
potentiella hinder finns inom flygvägar och flygområden, om det finns kan det i vissa fall
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räcka med att enbart markera ut det hindret med hinderljus. Om inte det anses tillräckligt
får ej hindret sättas upp alternativt avlägsnas.
Slutligen är det LFV som beslutar om kranens maximala höjd och en hinderanalys är något
som ej kan göras innan en eventuell påbyggnad är högst konkret där både val och placering
av kran är bestämd. Däremot om den totala kranhöjden understiger 50 meter och ej
inkräktar på helikopterflygvägen bör chanserna vara goda för att få ha en kran uppställd
under byggtiden.

3.1.4 Hantering av inflygningar under byggnation
Vid larm, tar luftfartsverket kontakt med VLL:s beredskapspersonal som sedan tar kontakt
med kranförare. Ofta gäller att man har 20 – 30 minuter innan helikopter anländer.
Vid händelse av att kran är upptagen med ett tungt lyft när larm går, kan man eventuellt vara
tvungen att avbryta lyftet och föra ner det igen på marken.
Kranarm under eller i inflygningsväg ska föras undan vid start och landning
Vid en tidigare nybyggnation på NUS av byggnad 27 upprättades en utarbetad arbetsgång
angående flygregler under byggnation, ett regelverk som fungerade mycket bra då och som
kan ligga till grund till påbyggnad av 10A och 10B.
Två regler från det regelverket är att:
-Blinkljus (hinderljus) på krantopp och kranarm är ett måste och att informera
beredskapspersonal om att kontrollera detta vid varje rondering av NUS.
-Kranen ska kontrastera mot bakgrund (bef. Byggnad).
(VLL, 2007)

3.1.5 Många eller få lyft?
För inflygningar spelar det mindre roll för om det är många eller få kranlyft då det visade sig
fungera bra med att larma in inflygningar till kranförare vid byggnationen av byggnad 27.
Något som inte störde det bygget i någon högre grad.

3.1.6 Statistik över helikopterlandningar
2010 års statistik visar att det sker mest landningar under sommaren (maj-augusti, 59
landningar/månad i snitt), minst under hösten (september-november, 29 landningar/månad
i snitt).
Se bifogad statistik över 2010 i bilaga 15, även fler år av statistik finns att tillgå hos VLL.

3.1.7 Byggdamm
Det skall inte vara något problem med byggdamm för helikoptrarna då de är försedda med
luftfilter samt att helikoptrarnas rotorblad effektivt blåser bort all eventuell damm och skrot.
Som tillägg kan nämnas att vid byggandet av byggnad 27 var det inget problem.
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3.2 Sjukhusets verksamhet
Eftersom denna undersökning om påbyggnad utförs till en byggnad tillhörande ett sjukhus,
är det följaktligen viktigt att se till att vid en eventuell påbyggnad ska sjukhusets verksamhet
helst kunna fortskrida utan större störningar eller avbrott. Därför handlar detta avsnitt om
sjukhusets nuvarande verksamhet och vilka eventuella störningar som en byggnation kan
medföra.
För att få en blick över hur verksamheten i dagsläget ser ut har en tabell upprättats, tabell 1.
I den tabellen kan man se vilka verksamheter som finns i de berörda byggnaderna och på
vilket plan de är placerade.
Tabell 1. Nuvarande verksamhetsbeskrivning av byggnad 10A/B samt 2B

Nuvarande situation
Våningsplan 10A

10B

-2 (Källare)

TEKNIK

TEKNIK och SOPRUM

-1 (Souterräng)

UROLOGIKLINIK

NEUROCENTRUM

(Mottagning,
behandling,
diagnostik)

(Adm., övrig ej patient rel.)

2B

BARNKLINIK
(Adm., övrig ej patient rel.)
(Lab., forskning)

0 (Bottenvåning)

LUNGKLINIK
(Mottagning,
behandling,
diagnostik)

1 tr

RÖNTGEN BLÅ
(Mottagning,
behandling,
diagnostik)

IVF-KLINIKEN
(Lab., forskning)
HUDMOTTAGNINGEN
OPERATIONSCENTRUM
COP2

ULTRALJUD
(Mottagning,
behandling,
diagnostik)
2 tr

3 tr

TEKNIK

TEKNIK

(Fläktrum)

(Fläktrum)

TEKNIK

TEKNIK

4 tr
5 tr

HELIKOPTERPLATTA
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3.2.1 Operationscentrum
Operationscentrum ligger idag placerad på plan 1 och är den verksamhet som fysiskt ligger
närmast en påbyggnad samt att det är en oerhört känslig verksamhet. Därför kommer
huvudfokus för detta avsnitt således handla om operationscentrum. Då tanken är att om
operationscentrum klarar sig från störningar, klarar de övriga verksamheterna sig också.
Efter ett möte med Lotta Wiksten (Byggprojektledare åt VLL vid tidigare ombyggnation till
Operations centrum) kunde följande konstateras.
Det viktigaste i samband med ombyggnationer eller primärt i detta fall påbyggnad, är att se
till att det är tätt mellan byggarbeten och operationscentrum. Det är av yttersta vikt att det
inte förekommer någon nersmutsning av operationssalar från byggnationen, då det kan få
förödande konsekvenser när t.ex. en patient opereras och ligger med öppet kranium där
hjärnan är fullt synlig och tyvärr då fullt utsatt om det förekommer orenheter i salen.
Som bakgrund kan nämnas att tidigare när en ombyggnation 2011 gjordes inne i
operationscentrum lades det projektet upp så att kirurger och byggnadsarbetare delade på
korridorerna för att sedan gå in på ”sin” avdelning. Problemet med denna lösning blev att för
mycket damm drogs mellan och slutligen kom in på operationscentrum. För att få bukt på de
problemen startades skyddsronder upp med fokus på vårdhygien och byggledare var även
med på operationsplaneringsmöten för att på bästa sätt veta hur man ska kunna lägga upp
produktionsscheman i hänsyn till operationer. Vid långa operationer uppemot åtta timmar
kunde man också vara tvungen att anpassa sig i avseende till bullrigt arbete och vibrationer
för att det ändå ska kunna vara drägligt att arbeta i närheten av en ombyggnation av
lokalerna för kirurger och övrig vårdpersonal. Eventuellt kunde även bullriga arbeten bli
placerad till kvällar och helger, för att inte göra allt för stor inverkan på kirurgernas
arbetsmiljö. En god idé som användes vid den ombyggnationen och som mycket väl skulle gå
att använda sig av även vid en påbyggnad är att skapa bullerfria tider på dygnen, tider då
bullrigt eller vibrerande arbeten ej får förekomma, tider som byggnadsarbetarna helt sonika
får göra någonting annat som inte medför störande ljud t.ex. städa och förbereda
arbetsmoment. Fördelen med dessa regelbundna tider är att både sjukhus- och byggpersonal
kan organisera vardera verksamhet utefter om det är tillåtet med oväsen eller ej.
Enligt Wiksten är en annan viktig erfarenhet att ta med sig från detta tidigare genomförda
projekt är att ett byggprojekt blir ett stort projekt bara genom att vara vid operationssalar
oavsett storleken i sig. Där vikten av samordning är av yttersta vikt för att få allting att
fungera, och då avbrott i t.ex. ventilation är nödvändig att man då tillsammans med alla olika
aktörer lyckas komma fram till en lösning som fungerar under den temporära men känsliga
tiden.
Ett stort problem som tyvärr uppstod i samband med ombyggnationen var att det läckte in
vatten ner till operationssalarna när det borrades igenom betongbjälklaget från fläktrummet
för ventilationsrör. Problemet kunde uppstå pga. att bjälklaget var av modellen
hålbetongbjälklag och vattnet som användes för borrningen rann in i hålrummen och sedan
vidare in i operationssalarna, något som kunde ha fått förödande konsekvenser, men som
under omständigheterna lyckligtvis gick bra. Detta är ett bjälklag som är kvar idag och är
sålunda något som måste tas i beaktning vid en eventuell påbyggnad om det kommer att
borras upp nya hål. Den åtgärd som testades för att lösa problemet var att prova borra utan
vatten, tyvärr gick det inget vidare då bjälklaget var för tjockt och det kunde konstateras att
vattnet var en nödvändighet för fortsatt borrning. Lösningen på problemet blev helt enkelt att
det tyvärr inte kunde få förekomma några operationer under borrning. Håltagning och
operation fick lov att ske på olika tider, alltför patientens säkerhet.
Avslutningsvis kan sägas att arbete vid verksamheter som är väldigt känsliga för störningar
av olika slag ofta måste medföra en förhöjd medvetenhet om vad som ligger ”vägg i vägg”
7

med sin egen rörelse, något som gäller i båda riktningar. Dels att byggnadsarbetare förstår att
det pågår en mycket känslig verksamhet ”på andra sidan” och att en noggrann utförd tätning
gör skillnad, men också att läkarpersonalen förstår att byggnadsarbetarnas jobb måste
utföras och att det inte kommer att kunna vara exakt som det tidigare har gått till, samt att
respektera varandras arbetsområde så man inte bara klampar in för att se hur det går där.
Det viktigaste är en väl fungerande information och kommunikation med och mot alla
inblandade parter, för att kunna förstå varandras roller. Vill man förändra sin arbetsplats så
går det.

3.2.2 Ventilationsproblematik
Idag ser det befintliga systemet ut att det finns ett gemensamt luftintag på yttertaket på
byggnad 10B, förutom för operationscentrum som har ett helt eget system visserligen också
beläget på yttertaket på 10B.
Skulle det komma till ett sådant läge i och med påbyggnad att operationscentrums
fläktsystem måste flyttas eller stängas av, säger teknisk förvaltare Gunnar Eriksson att det då
är omöjligt att bedriva någon kirurgiskverksamhet under den tiden på grund av
ventilationsbristen.
Sedan kan sägas att det är lättare att lösa ventilationsproblem sommartid då tilluften inte
behöver förvärmas utan skulle kunna tas direkt utifrån, detta är något som rör alla
verksamheter utom redan nämnda operationscentrum.
I övrigt kan nämnas att ventilationsfrågan under en påbyggnad är en oerhört stor fråga som
vidare inte kommer att tas upp mer i detta undersökningsprojekt utan kommer att behöva
beräknas mycket mer utförligt.

3.2.3 Väderskydd
För att sjukhusverksamheten ska kunna pågå under byggnation kommer det att vara av
högsta grad att det ej får läcka in vatten i byggnaden. Då det kommer att vara nödvändigt att
avlägsna det befintliga taket vid en påbyggnad, öppnas husets sårbarhet för läckage. Något
som medför att ett väderskydd kan vara ytterst nödvändigt för att förhindra det.
Nedan har en undersökning av tre väderskydd från tre olika företag enkelt sammanställts för
att visa på lite olika möjligheter som ett väderskydd medför.
1. Martinsons dotterbolag Extoler har utvecklat ett mekaniskt höj och sänkbart väderskydd
med en inbyggd travers med max kapacitet 6 ton och spännvidd upp till 25 m. (Längsta
spännvidd finns i 10A 20,9 m)
Ett minus med detta väderskydd är att i dagsläget finns det inget som gör att det går att
öppna upp skyddet om man skulle vilja ta in material från exempelvis en kran uppifrån.
Detta är dock något som Extoler kan fixa om behov uppstår.
(Extoler, u.d.)
2. Hallbyggarna-Jonsered har också utvecklat ett höj och sänkbart vädersskydd Gibson
Tower med en inbyggd travers som har en max kapacitet på 3,2 ton och spännvidd 23,5
meter. De har i dagsläget ett skydd som går att öppna upp om man skulle vilja ta in material
från exempelvis en kran uppifrån
(Hallbyggarna-Jonsered, u.d.)
3. Det finns även ett väderskyddssystem från HAKI Hakitec 750 med upp till 32 m i
spännvidd, ett minus är att det ej är lika smidigt att höja och sänka våningar då detta är något
som måste åstadkommas manuellt samt att den ej har en inbyggd travers.
Även Hak har i dagsläget ett skydd som går att öppna upp om man skulle vilja ta in material
från exempelvis en kran uppifrån
(Haki, u.d.)
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3.2.4 In- och utgångar
Just nu finns det ingångar på följande våningsplan in till 10A och 10B:
Plan -1 vid NEUROCENTRUM 10B
Plan 0 ingen
Plan 1 från FÖRLOSSNINGEN 10C
Finns även god förbindelse med by.27 via 10D, by.23 via 10F och från
huvudentré/centralhall. Det finns även mycket goda förbindelser med byggnad 2, 4, 10E, 10D
och 10C där det på alla plan finns kommunikationsstråk framförallt direkt till 10A men även
till by.10B. I övrigt finns det kulvertingång från by.23 och by.26 på plan -1
De tre första ingångarna som nämnts kanske kommer att behöva stängas igen till följd av
pågående byggnation, beroende på hur byggnationen fortgår.
Vid en första reflektion över förbindelserna in till by.10A/B ser det ut som om de ingångar
som idag finns bör kunna användas även under byggnation.
Med tanke på att det inte finns några direkta ingångar till varken 10A eller 10B utifrån bidrar
detta positivt till att det inte kommer att medföra några större bekymmer med in- och
utgångar.
Däremot kan det tänkas att det kan uppstå problem för ingången in till Förlossningen om det
kommer att vara mycket byggtrafik längs ”Åldersstigen” då den ingången ligger precis invid
den vägen.

3.2.5 Övriga störningar
Övriga störningar som kan förekomma i byggmiljön på sjukhuset är uppradade nedan i
punktformer med tillhörande förklaring.
*Vattentillförsel
Det kommer att vara viktigt att ta hänsyn till befintlig vattentillförsel till byggnad 10 så att
man inte olyckligtvis råkar strypa den tillförseln, detta kan man avvärja genom att ha god
koll på var befintliga vattenledningar ligger. Kommer dock ej att ta upp mer om detta i
denna rapport.
*El
Viktigt att ta hänsyn till hur man löser tillförseln av el under byggtiden, dock finns det
ingen tid att ta upp detta problem i denna rapport.
De verksamheter med kritiska sysselsättningar har UPS (uninterruptible power
supply, avbrottsfri kraftförsörjning) för att inte drabbas kritiskt vid händelse av elavbrott
*Buller
Buller kommer att vara ett problem under byggtiden även om viss buller alltid måste ses
som ofrånkomligt. Däremot kan man måsta ta med detta i beaktning när val av
produktionsmetod fastläggs, för att om möjlighet finns undvika väldigt bullriga byggsätt.
Som tidigare nämnts kan upprättande av så kallad bullerfri tid vara en del av lösningen.
Då en tid upprättas att under den överenskomna tiden får det inte förekomma några
bullriga aktiviteter, något som kan vara smart och skönt för alla inblandade att veta att det
ständigt är en tid då oväsen ej ska förekomma.
*Byggdamm
Många av de verksamheter som finns placerade i byggnaden är också verksamheter som är
känsliga för damm, speciellt Lungklinken, IVF-kliniken och Operationscentrum, även om
många av de andra givetvis inte är intresserade av att få in något byggdamm.
Genom att hålla övertryck i befintliga lokaler försvåras det ytterligare för dammet att ta sig
in även om det samtidigt är otroligt viktigt att täta in- och utgångar mellan
byggarbetsplats och befintliga lokaler för att också på det viset förhindra förekomsten av
damm. Sedan att även noggrant informera om att det är grundläggande att byggstäda
kontinuerligt och vid behov. Samt se till att detta är något som efterlevs i praktiken
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3.3 APD-plan
APD-plan står för arbetsplatsdispositionsplan och anger på en ritning hur en arbetsplats ska
disponeras för att på bästa sätt kunna bedriva byggverksamhet på plats. Det som står att
finna i detta avsnitt är vad som är den mest fördelaktiga placeringen av kranar, arbetsbodar
och transportvägar.

3.3.1 Kranuppställning
Generellt sett är det ingen större utmaning att, med avseende på att finna kranlösningar som
kan fungera till den byggnationen, utföra en påbyggnad av byggnad 10B.
Detta pga. att byggnaden är lättåtkomlig och då byggnaden dessutom inte kommer att kunna
byggas på lika mycket som 10A kommer det aldrig att röra sig om mer än 5 våningar vilket
också bidrar till att det är lättare att finna lösningar. Det är snarare 10A som är ”problemet”
då denna byggnad ligger mycket mer svåråtkomlig än 10B och kräver således större
kraninsatser för att en påbyggnad ska vara genomförbar.
Om man tänker att man använder sig av ett väderskydd med inbyggd travers kan
användandet av kran kunna bli minimalt och på så sätt kan man reducera det totala antalet
kranplaceringar som kommer att behövas, däremot kommer man aldrig ifrån att helt
använda kran. Användandet av kran kommer också att vara nödvändigt för att kunna resa ett
eventuellt väderskydd.
Vid påbyggnad av by.10A kommer ett problem vara hur man löser materialtransporten dit,
då byggnaden inte ligger åtkomlig för att direkt kunna transportera materialet till traversen
från ”Åldersstigen”
Ett krav och det på grund av helikopterflygningar är att kranen som skall användas måste
vara av sådant slag att det går att fälla ner kranarmen vid larm om helikopterflygningar. För
att kunna tillgodose detta krav är det förmodligen nödvändigt att använda sig av en
mobilkran istället för en tornkran om man ska kunna vara i närheten av flygvägen.
(VLL, 2007)
För att en tornkran ska kunna användas måste själva tornet ligga utanför flygväg samt att när
helikopter är på in- eller utgående måste hela kranarmen kunna svänga tillräckligt åt sidan
för att inte inkräkta på flygområdet med någon del.
(VLL, 2007)
För att kunna välja vilken kran som ska användas för att utföra en påbyggnad krävs att en
kranplacering är bestämd. Nedan kommer totalt 5 stycken kranplaceringar att undersökas för
att se vilken placering som är mest lämpad för detta projekt.
1. Mellan 10A och 10B finns det en ljusgård som mäter 14 x 33,5 m och som eventuellt
skulle kunna fungera som uppställningsplats för en kran, se figur 3. Ett problem med detta
är att det kommer att krävas att kranen i sig lyfts in på plats och sedan lyfts bort med hjälp
av en annan kran. En annan nackdel är att under ljusgården ligger en källare vilket gör att
vid placering av kran kan man mycket troligt vara tvungen att förstärka källarvalvet för att
kunna ta upp de tyngder som då kommer att verka. Däremot är en stor fördel med
kranplacering inom detta område att det är tillräckligt med en räckvidd för både byggnad
10A och 10B på bara 30 meter, däremot för att även kunna tänka sig att ta emot material
utanför dessa byggnader krävs det snarare 40 m (en situation som är mycket tänkbar, med
tanke på att all material kommer att komma och lossas utifrån om denna placering
föredras). Vidare kan också nämnas att den befintliga ljusgården är jämn till ytan vilket
inte medför något extra markavjämningsarbete. Se figur 3.
2. Även ljusgården som finns mellan 10A och byggnad 4 skulle i teorin kunna fungera som
en uppställningsplats för en kran, se figur 4. Ljusgården mäter i princip samma öppna yta
som ljusgården mellan 10A och 10B. Det är dock en väldigt ojämn mark idag som sluttar
bort från 10A mot byggnad 4. Andra nackdelar med placering av kran inom denna yta är
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att det kommer att krävas svåra lyft för ens få dit kranen innan byggstart och ännu svårare
när väl påbyggnationen är utförd, vidare kommer det också vara svårt att nå och hämta
material för kranen. Se figur 4.
3. En möjlig kranplacering kan vara i hörnet av 10E och 10F, se figur 5. Där en tornkran
således måste användas för att kunna utföra lyft över byggnad 10E, som är sju våningar
hög. För att den tänkbara placeringen skulle vara möjlig kommer det att krävas en
räckvidd på minst 40 meter för att kunna nå taket på 10A. En fördel med denna placering
är att transporterna till kranen går att lösa enkelt genom att använda sig av
”Försörjningsvägen” som ringlar från ”Köksvägen” ner till kranen. Man kan även tänka sig
att nyttja den stora asfaltsytan som ligger strax före vid sjukhusets materialintag som
eventuell vändplats för lastbilar för att smidigare kunna backa. Att det sedan finns stora
öppna markområden för t.ex. avställning och ev. lagring av material är en stor fördel, cirka
2 700 m2 finns att tillgå vid denna placering även om det pga. att markförhållandet lutar
och är ojämn gör att det förmodligen inte går att använda alla kvadrat. I kombination till
detta skulle ett väderskydd med inbyggd travers kunna utgöra ett fullgott komplement,
där inlyft material genom väderskyddets tak från kran enkelt via traversen kan föras
vidare på byggnad 10A. Nackdelar med denna placering är att det kommer att krävas svåra
lyft över 10E för att nå 10A. Dessutom är möjligheten att nå 10B är begränsad då det krävs
uppemot 60 meters räckvidd. Samt att marken lutar ner mot platsen där kranen i detta fall
antas stå och kanske krävs det ett markarbete för kranen innan den kan ställas på plats.
Ska också nämnas att en tornkran är möjlig att använda sig av då kranen i detta fall
kommer att vara placerad utanför flygområdet. Se figur 5.
4. En fjärde kranplacering kan vara en tornkran i hörnet av 10D och 10F, se figur 6.
Kommer då att krävas att lyfta över 10E och dess åtta våningar. Fördelen med detta är att
verkningskretsen in över 10A och 10B ökar gentemot placering av kran i hörnet på 10E och
10F. Det går även att lösa materialtransporter ner till kranen via en väg mellan 10F och by
27. Den befintliga trafik som idag använder vägen är framförallt bårtransport. Nackdelar
med denna placering gentemot föregående kranplacering är att det inte i lika hög grad
finns yta för avställning och ev. lagring av material, det finns cirka 1 000 m2 att tillgå vid
denna placering. Tyvärr är det heller inte lika ”lastbilsvänligt” även om det självklart är
möjligt att klara av lastbilstransporter dit. Däremot så är den stora fördelen med att
placera en kran här, nämligen att från denna plats kan en tornkran med minst 40 meters
räckvidd kunna försörja både 10A och 10B för att sedan eventuellt kunna använda sig av
ett väderskydd med inbyggd travers för att forsla vidare materialet på 10A och 10B.
Ska också nämnas att en tornkran även i detta fall är möjlig att använda sig av då kranen i
kommer att vara placerad utanför flygområdet. Se figur 6.
5. Precis mellan byggnad 10B och 9C finns det också plats för en kran, se figur 7.
Placeringen där möjliggör enbart användning av en mobilkran då platsen ligger rakt under
flygområdet. Något som talar för denna placering är enkelheten att placera en mobilkran
där då ”Åldersvägen” går hela vägen ner till platsen. Med en placering av kran där gör att
det är enkelt att nå 10B tyvärr krävs det en räckvidd enda uppemot 50 meter på
mobilkranen för att även kunna nå byggnad 10A, något som är mycket för en mobilkran.
Kan vara ett alternativ att enbart använda denna kranplacering vid byggandet av 10B.
Vidare kan också nämnas att markförhållandena är goda för placering av kran i detta fall.
Se figur 7.
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Figur 3. Kranuppställning 1, ljusgården mellan 10A och 10B

Figur 4. Kranuppställning 2, ljusgården mellan 10A och by.4
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Figur 5. Kranuppställning 3, i hörnet av 10E och 10F

Figur 6. Kranuppställning 4, i hörnet av 10D och 10F
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Figur 7. Kranuppställning 5, mellan 10B och 9C

Enligt den bedömning som utförts av dessa fyra förslags för- och nackdelar mot varandra har
det konstaterats att kranuppställning 4 med en tornkran placerad i hörnet av 10D och 10 F är
det mest gynnsamma alternativet att placera en kran på för en påbyggnad av 10A och 10B.
Detta grundas i att från den punkten når man båda huskropparna med en räckvidd på minst
40 meter samtidigt som kranen inte inkräktar på flygområdet. Att marken sedan redan är
jämn och asfalterad är ett stort plus i kanten samtidigt som mängden trafik som idag kör där
är begränsad och bör kunna hänvisas till ett annat ställe. Avställningsytan för material
bedöms tillräckligt stor för ändamålet och om det ändå inte skulle vara tillräckligt, kan en
mellanlagring vara nödvändig men inte allt för besvärlig.
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3.3.2 Arbetsbodar
Går det att använda byggnad 4 (intilliggande byggnad) alternativt någon annan
byggnad som t.ex. barack för byggare, transport av material (minska
krananvändning)?

Det går säkerligen att använda sig av intill liggande byggnader som arbetsbodar för
byggnadsarbetare, däremot så är det väldigt svårt att vid nuvarande skede göra en allt för
noggrann bedömning om var en sådan placering skulle kunna vara. Till viss del är det svårt
med en sådan undersökning för när kommer den eventuella påbyggnaden att påbörjas och
hur ser då möjligheterna ut att använda sig av befintliga lokaler? Det är frågor som tyvärr
inte går att svara på i ett nuvarande skede. Dock så bör man ha med sig dessa tankar och
frågor från dag 1 av eventuell projektering.
Andra alternativ av placering för arbetsbodar:
Mot byggnad 10C finns en stor takterrass (ungefär 750 m2) som idag fungerar som uteplats
med ljusinsläppskupoler och även som cykelparkering, se figur 8. Terrassen ligger på plan 0
och är mycket lättåtkomlig då vägen ”Åldersstigen” som kommer från by 27 går precis förbi
och lämpligt nog på samma höjd. Denna terrass skulle kunna fungera som uppställningsplats
för eventuella arbetsbodar, vilket skulle fungera mycket bra då ytan både är plan och stor
samt att den ligger mycket nära både 10A och 10B.

Figur 8. Takterrass 10C
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Ett annat förslag kan vara att placera arbetsbodar på parken vid dammen nedanför byggnad
26, se figur 9. Detta är en stor och öppen yta som inte ligger allt för långt borta, ca 100 meter.
Att förlägga arbetsbodarna på denna plats är något som skulle funka bra då det förutom att
det måste dras fram el och vatten inte kräver så mycket. Däremot är en personlig uppfattning
att parken i sig är något som många anställda, patienter och boende i närheten vill vara orörd
och fri från eventuella bodar.

Figur 9. Park nedanför byggnad 26
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3.3.3 Transportvägar in och ut
De fyra transportvägar som behandlas nedan berör enbart transporter direkt fram till
byggnad 10B. För att läsa om materialtransporter till kran utan direkt placering till 10b
hänvisas härtill kapitel 3.3.1 Kranuppställning.

En transportväg som går ända ner till byggnad 10B är vägen ”Ålderstigen” som går från
Klintvägen mellan byggnad 27 och byggnad 26, se figur 10. Denna väg kan troligt fungera bra
som transportväg in och ut. En nackdel med detta vägval är att den ökade byggtrafiken
kanske stör flödet in och ut till förlossningen, då vägen går precis förbi.

Figur 10. Möjlig transportväg Åldersstigen

Om Ålderstigen skulle visa sig vara för snäv för transporter är det möjligt att komma in från
parken nedanför by 26 vid dammen, i figur 9 ses parken på bild som presenterats i avsnitt
3.3.2 Arbetsbodar. Detta är inte heller primärt att föredra då det skulle kunna medföra stor
inverkan på parken för att kunna göra den transportvänlig.
Ett annat alternativ kan vara att se över om det går att använda terrassen vid byggnad 10C
som transportväg av material och då köra med tyngre trafik på, i figur 8 ses terrassen på bild
som presenterats i avsnitt 3.3.2 Arbetsbodar. Detta är något som kräver större
undersökningar och kommer inte att tas upp i detta projekt. Kommer att krävas att man tar
reda på hur mycket takterrassens konstruktion klarar av, sedan måste konstruktionen
troligen förstärkas.
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Det går även att köra fram till byggnad 10B från västra sidan, se figur 11. Att använda den
vägen som transportväg är dock inte att föredra då den ligger i anslutning till
akutmottagningen i byggnad 2 och kan medföra onödiga störningar för inkommande
personer i behov av vård.

Figur 11. Möjlig transportväg till 10B vid akutmottagningen

3.4 Övrigt
3.4.1 Fläktrum efter påbyggnad
Fläktrum kan tänkas placeras på nytt tak efter påbyggnad eller låta undersöka möjlighet om
att låta befintliga fläktrum vara kvar för att utföra påbyggnaden över dessa. I aspekten av
tilluft är det inget problem med en påbyggnad över fläktrum då tilluften är sidomatad och
enligt teknisk förvaltare Gunnar Eriksson skulle det i teorin vara möjligt att göra
påbyggnaden ovan operationscentrums fläktrum. En fördel med att låta fläktrummen vara
kvar är att problem med ventilation under byggtiden för befintlig verksamhet skulle vara ett
mindre bekymmer.
En placering mera österut av nya fläktrum på taket till 10B kan vara att föredra, då inflygs
vinkeln från helikopter är +4,5 % vertikalt från helikopterplattan blir tillåten bygghöjd högre
desto längre österut man kommer.
Andra möjligheter kan vara att man bara tillåter ena halvan av t.ex. påbyggnadsplan 2 vara
för verksamhet och där den andra halvan då skulle inhysa fläktrum.
Självklart beror denna fråga framförallt av hur stort blivande fläktrum behöver vara för att
kunna tillgodose erforderliga ventilationskrav. Däremot bör man redan ändå vid detta
stadium ta det i beaktning.
Parallellt med detta projektarbete pågår en ventilationsutredning för hela byggnad 10 där
man tittar på en helhetslösning med gemensam till- och frånluft med
värmeåtervinningssystem, ett arbete som Sweco fått i uppdrag av VLL att projektera.
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3.5 Summering och rekommendation för vidare arbete
I avseende på helikopterflygningar är detta något som främst begränsar 10B:s eventuella
påbyggnad och inte 10A. Med nuvarande placering av helikopterplatta begränsas en
påbyggnad av 10B till maximalt två stycken extra våningsplan.
Totalt rör det sig om ungefär 3 150 m2 per våningsplan, både 10A och 10B inräknade.
Tittar man sedan vidare på bara 10A rör det sig om ungefär 1 420 m2 per våningsplan.
Detta medför att en påbyggnad som genomförs med två våningsplan på 10A och 10B samt att
utöver dessa byggs det även vidare med två extra våningsplan på 10A så blir det totala
tillskottet ungefär 9 140 m2 (3 150 x 2 + 1 420 x 2) bta (bruttoarea). Se bilaga 17, 18, 19, 20,
för figurer och ritningar över påbyggnad.
Helikopterflygningar kommer att vara ett problem som går att lösa genom gott sammarbete
med LFV, VLL:s beredskapspersonal och kranförare.
Den befintliga verksamheten kommer mest troligt att kunna fortsätta sin verksamhet under
byggnationen, även om det säkerligen kommer att medföra vissa störningar även om dessa
bör gå att minimera i så lång utsträckning som möjligt.
Gällande kranar och transportvägar kommer det gå att finna lösningar som är fullt
acceptabla. Min personliga rekommendation är att använda sig av kranuppställning 4, en
tornkran placerad i hörnet av 10D och 10F. Detta pga. av att det är en plats där
markförhållandena är bra och dit det redan idag finns en försörjningsväg.
Vidare rekommenderas denna placering av anledning att det går att nå både 10A och 10B
utan att vara inom flygområdet, genom att utnyttja det faktumet behöver kranen aldrig
flyttas under byggtiden. Denna kranplaceringslösning i kombination med ett väderskydd med
inbyggd travers tror jag är något som skulle fungera väl. Vid påbyggnation av 10B kan det
också tänkas att materialet körs hela vägen fram till byggnaden för att sedan lyftas upp med
travers och inte kran. Att det sedan är mindre upplagsplats med denna placering gentemot
kranuppställning 3 tror jag inte påverkar allt för mycket negativt, då alternativet fortfarande
har skapligt mycket plats för upplag och det verkligen är 1 000 kvm som går att använda,
tillskillnad mot plats 3 där det pga. de rådande markförhållandena troligtvis inte går att
använda alla 2 700 kvm. Se bilaga 14 för figur över rekommenderad APD-plan och bilaga 16
för figur över kranuppställning 4 inkl. väderskydd med travers
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4. Etappindelning och produktionsmetod
Under detta kapitel kommer en etappindelning att tas i beaktning, även om det inte går att
utföra en fullständig etappindelning innan slutgiltigprojektering är gjord. Däremot kommer
en etappindelning i grova drag att behandlas. Val av produktionsmetod kommer också att
behandlas i detta kapitel.

4.1 Etappindelning
För att finna vilket sätt som är det mest fördelaktiga att genomföra en påbyggnad är det av
stor vikt att komma underfund till hur en etappindelning kan se ut.
Vid denna etappindelning förutsätts kranplacering 4, två stycken extra våningsplan till 10B
och fyra stycken extra våningsplan till 10A.
Bara genom att tänka sig hur de två huskropparna 10A och 10B ser ut idag i förhållande till
varandra och övriga befintliga byggnader kan det snabbt konstateras att påbyggnad av 10B ej
bör genomföras innan påbyggnaden av 10A. Detta pga. att 10A då skulle bli ännu mer dold
från marken än vad det redan är idag, och kanske också försvåra för lyft med kran.
Nedan kommer tre stycken möjliga etappindelningar i mycket grova drag redogöras, där det
med ”byggas klart” åsyftas stomresning och få tak och ytterväggar täta, alltså inget invändigt
arbete.
1. Att för varje våningsplan påbörja byggnationen med att starta med 10A närmast
helikopterplattan för att sedan bygga klart det våningsplanet i riktning mot 10E, detta för
att det ska kunna fungera med traversen. När sedan 10A är klar påbörjas påbyggnaden för
10B i samma riktning. De två första våningarnas etappindelning kan läggas upp det viset.
För att sedan fortsätta med enbart med 10A i samma väst - östliga riktning, våning för
våning.
Fördelar med denna indelning är att byggnadsmässigt följer arbetet med våningsplanen
åt, vilket kan medföra att det blir enkelt att transportera material mellan huskropparna.
Nackdelar med denna indelning är för att kunna hålla igång byggnationsarbetet på
båda huskropparna samtidigt kommer det behövas två stycken väderskydd, samt för att
det ska anses lönsamt att bedriva byggnation på både 10A och 10B kommer det att
krävas ett större antal byggnadsarbetare.
2. Som en andra lösning på etappindelning kan tänkas först bygga klart de två första
våningarna till 10A, en våning i taget. För att sedan bygga de två våningarna tillhörande
10B på samma sätt. När sedan 10B är klar fortsätter påbyggnationen av 10A:s sista två
våningar.
Detta etappalternativ är också tänkt att utföras i samma riktning som i alternativ 1, från
väster mot öster.
Fördelar med denna indelning är att det fortare ges möjlighet att komma igång med
arbete inomhus i och med att man tar sig an två våningar direkt innan fokus på
byggnationen byter huskropp.
Nackdelar däremot är att det precis som i alternativ 1 förutsätter två samtidiga
väderskydd. Precis som i alternativ 1 kan det krävas många arbetare för att det ska
anses lönsamt att bedriva byggnation över så stor yta.
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3. En sista etappindelning kan vara upplagd på så sätt att alla fyra våningar på 10A först
byggs, våning för våning i väst – östlig riktning. För att sedan ta sig an 10B och dess två
våningsplan, givetvis i samma riktning.
Fördelar med denna indelning är att det ges fort en möjlighet att komma igång med
arbete inomhus i och med att man tar sig an fler våningar innan fokus på byggnationen
byter huskropp. En annan fördel är också att alternativet bara kräver ett väderskydd för
varje huskropp, när det nyttjats klart kan det då monteras ner och sedan upp på 10B
och påbyggnaden av den tar vid.
Vidare kan denna etapp medföra en möjlighet att påbörja arbetet med ventilationsrum
något som 10B kan ta nytta av då dess ventilation kan snabbt kopplas in på ny
ventilation från 10A utan längre avbrott, om behovet uppstår att koppla från dess
befintliga ventilation.
Kan även vara en fördel att arbetet koncentreras till en huskropp och antalet arbetare
behöver inte vara lika många för att det ändå skall vara lönsamt.
Nackdelar kan däremot vara att maskiner och material är utspridd över fler antal
våningar, samt att det kräver en ansträngning vid projekteringsskedet över hur
övergångarna ska utformas mellan 10B och 10A.

4.1.1 Rekommendation av etappindelning
Efter att ha vägt samman dessa för- och nackdelar med de olika etappindelningarna finner
jag att alternativ 3 är det mest fördelaktiga alternativet av de tre olika. Detta alternativt har
flest fördelar och dess nackdelar väger inte allt för tungt. Den stora avgörande faktorn till att
alternativ 3 uppfattas bäst var att bara ett väderskydd behövs åt gången och kommer på så
sätt spara in pengar utan att riskera något läckage.
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4.2 Produktionsmetod
Val av produktionsmetod är viktigt i avseende på att det är något som påverkar slutförandet
av byggnationer på ett konkret sätt. Genom att välja ”rätt” produktionsmetod ges stora
möjligheter till att påverka tidsplanen för byggnationen men även materialval och
installationsmöjligheter. Andra aspekter som kommer att spela in vid val av
produktionsmetod är möjligheten till att använda sig av kran eller inte. Kort kan sägas att vid
reducerad möjlighet till användning av kran kan det medföra behov av att bygga med mindre
komponenter.
Att även undersöka olika materials vikt kommer också att vara en viktig synpunkt vid val av
produktionsmetod.

4.2.1 Prefabricerat eller platsbyggt
Genom att dela upp produktionsmetoder i två under kategorier underlättar det för en
undersökning och jämförelse. De två huvudmetoder som kommer att undersökas är
prefabricerat och platsbyggt. Undersökningen kommer att gå till så att innan specifika
produktionsmetoder väljs, fastläggs vilken av de två huvudmetoderna som anses bäst i
avseende på en påbyggnation av 10A och 10B tillhörande NUS.

4.2.2 Prefabricerad
Med prefabricerat menas att byggelement anländer färdiga till bygget redo för montage, där
det oftast bara är att lyfta byggelementet på plats och montera ihop det.
Vanligen förekomna områden för prefabricering är ytterväggar, bjälklag och takstolar.
Fördelar med prefabricering
+ Mindre arbetslagd tid på bygget, då största delen tillverkas på annan plats.
+ Snabbare att utföra stomresning till påbyggnad.
+ Enklare att tillverka teknisk mer avancerade byggelement.
+ Kan tillverkas under torra förhållanden med låg RF (relativ fuktighet) i fabrik.
+ Enklare montage gentemot platsbyggd.
+ Behovet av byggställning minskar då självbärande konstruktioner används.
+ Kan vara lättare att kontrollera kvalitén i fabrik än ute på en byggarbetsplats.
+ Reducerar risken av materialspill då mycket tillverkas i stora volymer och i samma längder.
+ Enklare att förutse hur lång tid bygget skall ta.
Nackdelar med prefabricering
– Kräver fler transporter, då förtillverkade material i regel inte kan packas lika effektivt som
löst material, vilket kan leda till ökade transportkostnader.
– Kräver tyngre lyft och således större kranar.
– Ökad risk för att estetiken drabbas negativt då det är större risk att det ser likadant ut som
mycket annat av liknande prefabricering.

4.2.3 Platsbyggd
Med platsbyggd menas att det byggs på plats utan att använda sig av förtillverkade
byggelement, utan kapar och fixar till allting på plats av de material som finns att tillgå. Vid
användning av trä kallas metoden för lösvirke.
Fördelar med platsbyggd
+ Tack vara att det är mindre byggkomponenter kräver detta byggsätt färre tunga lyft.
+ Kräver inte lika många transporter som prefab då det kan packas mer effektivt.
+ Möjligheten att bygga mer ”personligt” ökar då det inte i lika hög utsträckning är styrt av
förtillverkade byggelement.
22

Nackdelar med platsbyggd
– Det tar längre tid att bygga allt på plats gentemot att förtillverka.
– Kan vara svårare att bygga platsbyggt jämfört med då det är prefabricerat.
– Risken för fuktskador kan öka då byggtiden är längre och mer av tillverkningen är
utomhus.
– Kräver större upplagsplats på byggarbetsplatsen för förvaring av material

4.2.4 Rekommendation av prefabricerat eller platsbyggt
Överlag kan påpekas att fördelarna för den ena produktionsmetoden i princip är den andra
produktionsmetodens nackdelar och tvärtom.
Vidare kan frågan nämnas om hur enkelt eller svårt det är att även inhysa plats för olika
installationer i de olika produktionsmetoderna? Svaret på den frågan är att både
produktionsmetoderna prefabricerad och platsbyggd är två metoder som båda i sig
egentligen inte har några problem att rymma installationer. Däremot kräver den
prefabricerade metoden en större genomtänksamhet i projekteringsstadiet för just
installationer, då det är en metod som i efterhand inte riktigt är lika flexibel efter det att
bygget påbörjats. Men med rätt projektering skall detta inte vara något problem för någon av
produktionsmetoderna.
Båda produktionsmetoderna har verkligen sina för- och nackdelar, där det finns något i båda
metoderna som passar in för denna påbyggnad.
Däremot med tanke på påbyggnadens storlek, den pågående och känsliga verksamheten,
tillgången till kran och att minimera byggtiden är av stor vikt. Med detta som bakgrund
förefaller att uppförandet av påbyggnad nyttjandes av prefabricerade byggelement är den
bästa lösningen i detta fall.
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4.3 Prefabmetod
Efter rekommendation i föregående underkapitel att använda prefabmetod till påbyggnad,
kommer detta avsitt handla om vilken/vilka prefabricerade produktionsmetoder som anses
bäst för påbyggnad av byggnad 10A och 10B.
För att på bästa sätt välja en passande prefabmetod måste ett stort antal metoder
systematiskt betas av, men en allt för stor genomgång av branschens alla olika företag och
lösningar vore tidsmässigt ohållbart att gå igenom i detta projekt. För att ändå få relativt bred
omfång av prefabmetoder har tre huvudområden valts med ett tillhörande företag och dess
unika lösning för varje område, för att i slutändan kunna välja prefabmetod till påbyggnaden.
De tre huvudområden som ska undersökas närmare är:
Betong, trä och lättbalkselement.
Där AB Strängbetong kommer i undersökningen att stå för betongdelen1, Martinsons AB KLträ inom trädelen och slutligen Lättelement AB står för lättbalkselementdelen.
Dessa tre företag är alla ledande i Sverige inom sitt område och ligger alla i närheten av
Umeå något som kan inverka positivt på miljön tack vare leveransavstånden. Lättelement –
Örnsköldsvik, Martinsons – Bygdsiljum och Strängbetong – Stockholm fast med en
tillverkningsfabrik i Långviksmon (Ö-vik).
Genom att först göra en grov genomgång av dessa tre företag och dess produkt inom ett antal
givna kategorier, kan sedan en rekommendation vara möjlig att göra.
Den grova genomgången görs för att det inte finns någon möjlighet att analysera alla tre
företag tillräckligt noggrant. Utifrån deras hemsidor med teknisk data om produkterna
kommer den största delen av information att hämtas.

1

AB Strängbetong hänvisar till svenskbetong.se för produktfakta, tabeller mm.
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4.3.1 Strängbetong
Strängbetong är ett företag inom prefabricerande byggnadssystem med betong som bas.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men som tidigare nämnts har företaget en
tillverkningsfabrik i Långviksmon (Örnsköldsvik)
Som väggar används ofta så kallade sandwichelement
som består av två lager betong med isolering mellan,
se figur 13. För bjälklag används ofta hålbjälklag, kort
sagt ett betongbjälklag som är ihåligt, se figur 12.
På Strängbetongshemsida står det att läsa
om följande fördelar med deras prefab betong:

Figur 12, Hålbjälklag från Stränbetong

Hållbart: Betong är ett material med beständighet
Figur 13, Sandwichelement från Strängbetong
som ger byggnadsverk en lång livslängd. Med
dagens kunskap i design och materialteknik
överskrider en betongbyggnads livslängd gott och väl 100 år.

Ekonomiskt: Ekonomin är naturligtvis ett område som är starkt knutet till såväl
materialets långsiktiga hållbarhet, energieffektiviet och konstruktionens flexibilitet som till
besparingarna i den snabba byggprocessen.
Energieffektivt: Tre viktiga faktorer samverkar och gör att hus tillverkade av
prefabricerade betongelement kan byggas med mycket hög energieffektivitet. Lufttäthet hos
ytterväggar och takbjälklag, ytterväggarnas värmeisolerande förmåga, betongens
förmåga att lagra värme.
Miljöanpassat: Betong är ett rent naturmaterial som består av cement, sten, vatten och
sand och går därför att återanvända till 100%. I regel består betongblandningen av 75%
ballast, dvs sand och grus. Resterande 25% är cement och vatten.
Snabbt: Vid fabriksproduktion har man den bästa kontrollen på tillverkningen och ute på
byggarbetsplatsen skapas snabbt torra och uppvärmda utrymmen för installatörer och
stomkompletterare. Därmed skapas förutsättningarna för en mer rationell produktion och
högre kvalitet. Samtidigt förenklas logistiken, arbetsmiljön blir bättre och byggtiden
minskar.
Tyst: Prefabricerade byggelement i betong har en fantastisk förmåga att stänga ute
störande oljud och lågfrekvent buller som kan ge upphov till allt från trötthet och
huvudvärk till förhöjt blodtryck.
Flexibelt: Om man ska kunna dra nytta av ett betonghus långa livslängd är det viktigt att
byggnaden ska kunna ändras, anpassas och moderniseras till nya behov så att inte
byggnaden måste rivas i förtid. Byggnadens klimatskärm och stomme ska möjliggöra att
planlösningar kan ändras utan omfattande ingrepp i den bärande stommen.
Säkert: Rätt byggmaterial kan förhindra att en liten incident utvecklas till en storbrand.
Betong i byggnadsstommar skyddar människoliv, egendom och miljö vid brand.
(Strängbetong, 2011)

25

4.3.2 Martinsons
Martinsons är ett renodlat träföretag vars
huvudkontor ligger i Bygdsiljum där även
deras största sågverk med produktion ligger.
KL-trä är flerskiktsträskiva med vartannat
skikt korslagt, med standard tjocklekar
mellan 208 – 259 mm. KL-trä kan liknas vid
en väldigt tjock plywoodskiva och fungerar
att använda sig av till både bärande väggar
och bärande bjälklag, se figur 14.

Figur 14. KL-trä från Martinsons

På Martinsons hemsida står det att läsa om följande fördelar med KL-trä:
KL-trä är extremt lätthanterat: Stora element och rationella skarvtyper ger snabbt
montage, vilket ger en bra totalkostnad. Materialet kan bearbetas med traditionella
handverktyg och är rationellt när det gäller infästning av installationer. Till exempel kan
elektriker på plats borra det hål han vill ha, exakt på rätt ställe.
Materialet väger lätt: Den låga vikten gör det enkelt att med en relativt liten byggkran
utföra 20-30 lyft om dagen. Trä är ca. fem gånger lättare än betong och belastar därför
underliggande konstruktion mycket mindre, vilket ger fördelar vid påbyggnader och när
markförhållandena inte tillåter tyngre vikter.
Formstabilt material: Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig
inte som massivt virke gör vid fuktförändringar. Den strukturella kapaciteten hos KL-trä
är besläktad med betong i materialstyrka, med dimensionsstabila och robusta element.
Hög bärighet och stora spännvidder: Tack vare sin uppbyggnad är KL-trä ett
formstabilt material, som erbjuder flexibla lösningar med få bärande väggar och frihet i
planlösningen. Spännvidder på 7 m klaras med en helt massiv platta och upp till 12 m
genom att förstärka tvärsnittet med limträbalkar.
Hög prefabgrad: Skivorna tillverkas i element upp till 1,2x12 m och i vissa fall monteras
två skivor samman så att bredden blir 2,4 m, vilket är optimalt vid frakt. Med hjälp av
CNC-bearbetning kan större urtag eller hål göras i fabrik för att underlätta på
byggarbetsplatsen.
Ingen torktid: Eftersom KL-trä inte kräver någon torktid kan materialet förses med
ytskikt direkt efter montage, vilket ger ett mycket bättre flöde på byggarbetsplatsen. Andra
delar av byggprocessen kan därför komma igång snabbare.
Exakt kapning: KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö och CNC-bearbetning
ger stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i
varje projekt, utan försenande efterjusteringar.
Behagliga inomhusmiljöer: Eftersom KL-trä går att beställa i ytskiktsklasser från
industri till synligt, finns stora möjligheter att skapa attraktiva miljöer efter önskemål. Den
synliga kvaliteten kan dessutom slipas, för att skapa estetiska lösningar. Tack vare sina
fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.
Ett miljösmart val: KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i en
energisnål process, med minimal miljöpåverkan. Materialet ingår som en naturlig del i
kretsloppet, då det binder koldioxid under hela sin livslängd.
KL-trä kan levereras med både PEFC- och FSC®-certifiering. (FSC-C107490)
Högt brandmotstånd: Den massiva skivan i KL-trä har väldigt bra egenskaper när det
gäller brand. Med 5-skiktsskivor klaras oftast R60 (bostadslast) utan att använda gips eller
andra material.
(Martinsons, u.d.)
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4.3.3 Lättelement
Lättelement är ett företag som inriktat sig på
självbärande byggelement, se figur 15.
Huvudkontoret och tillverkning är i
Örnsköldsvik.
På Lättelements hemsida står det att läsa om
följande fördelar med lättelement:
Lätta: Standardelementet väger väldigt lite
vilket innebär låga transportkostnader och
låg grundläggningskostnad.
Täta: Marknadens bästa underlag för
tätskikt. Detta ger låga
underhållskostnader.

Figur 15. Lättbalkselement i sektioner från Lättelement

Starka: Klarar 20m spännvidd i snözon 1 i grundutförande.
Ljudabsorberande: Högeffektiv ljudabsorption med en absorptionsfaktor på i snitt α0,9. Vilket innebär ljudklass A.
Miljövänliga: Resurssnål ur material- och energisynpunkt.
Se vår miljöbeskrivning, Byggvarudeklaration.
Montering: Upp till 1000m2 tak kan läggas per dag. Detta betyder att
monteringskostnaden blir låg och att bygget fort kommer under tak.
Stor spännvidd: Standard 12m (max 20m). Detta ger radikalt sänkta stomkostnader.
Mycket lågt U-värde: Ned till 0,1Wm2C. Köldbryggefri och vindtät, vilket innebär låga
uppvärmningskostnader och en totalt sett bättre värmeekonomi.
Högt brandmotstånd: Ger begränsade brandskador och lägre försäkringspremier.
Håltagningar: 1x2m kan göras utan kompletterande förstärkning.
Tillverkning: Tillverkning sker inomhus vilket eliminerar byggfukt i konstruktionen.
Vår flexibilitet: Möjliggör objektanpassade element avseende spännvidd, U-värdeskrav,
upplagsform, stomsystem och anslutande detaljlösningar.
Kostnadseffektiva: Masonite Lättelement pressar alltså ner kringkostnaden i grund och
stomme samt påverkar frakt- och monteringskostnader i positiv riktning.
Därtill kommer den goda värmeekonomin.
(Lättelement, 2008)
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4.3.4 Genomgång av prefabmetoderna
För att denna undersökning ska vara överskådlig upprättas en tabell för tak (se tabell 2), bjälklag (se
tabell 3) och ytterväggar (se tabell 4) där varje kategori fylls i om sådan uppgift hittas.
Tabell 2. Egenskaper för takelement

TAK
Kategori

Strängbetong

Ev. kommentar

Håldäck

Standard bredd

1196 mm

Standard tjocklekar
Egenvikt

200 – 265 mm
272 – 520 kg/m2

Spännvidd

7,5 – 12 m

Ca vikt/element
U-värde
Ljud
Brand
Håltagningsmöjligheter
Monteringshastighet
Leveransavstånd

Martinsons

Lättelement
Enligt tabell D5

1200 mm
(2400 mm)
208 – 259 mm
83,2 – 103,6 kg/m2
5,6 – 7 m
12 m förstärkt
med limträ
5,7 m: 0,6 ton
7 m: 0,9 ton
0,673 – 0,540
Se bilaga 4
Klarar VLL:s krav3
inkl. komplettering
R30 – R90

7,5 m: 2,2
12 m: 4,9 ton
?
Se bilaga 3
Klarar VLL:s krav3
inkl. komplettering
R30 – R60
Ja
ca 300 m2/dag2
exkl. övergjutning
97,5 km

2400 mm

Ja

217 – 417 mm
33,5 – 39,9 kg/m2
8,9 – 14,2 m
Standardelement 6 13,2 m, spec 18 m
8,9 m: 0,72 ton
13,2 m: 1,7 ton
0,196 – 0,103
Se bilaga 5
Klarar VLL:s krav3
inkl. komplettering
Upptill R30. R120
inkl. komplettering
Ja, vid tillverkning

ca 575 – 850 m2

Ca 1000 m2/dag

76,5 km

109,8 km

Tabell 3. Egenskaper för bjälklagselement

BJÄLKLAG

Kategori

Strängbetong

Ev. kommentar

Samma som tak

Standard bredd

1196 mm

Standard tjocklekar
Egenvikt

200 – 265 mm
272 – 520 kg/m2

Spännvidd

7,5 – 12 m

Ca vikt/element

7,5 m: 2,2
12 m: 4,9 ton

U-värde

?

Ljud
Brand
Håltagningsmöjligheter
Monteringshastighet
Leveransavstånd

Samma som
bjälklag
1200 mm
(2400 mm)
208 – 259 mm
83,2 – 103,6 kg/m2
5,7 – 7 m
12 m förstärkt
med limträ
5,7 m: 0,6 ton
7 m: 0,9 ton
0,673 – 0,540
(exkl. min. ull)
Se bilaga 4
Klarar VLL:s krav3
inkl. komplettering
R30 – R90
Exkl. komplettering
Ja

Se bilaga 3
Klarar VLL:s krav3
inkl. komplettering
R30 – R60
Exkl. komplettering
Ja
ca 300 m2/dag2
exkl. övergjutning
97,5 km

2

Enligt Michael Thors säljare, Strängbetong

3

För VLL:s ljudkrav se bilaga 6

Martinsons
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Lättelement
Enligt tabell D5
2400 mm
217 – 417 mm
33,5 – 39,9 kg/m2
8,9 – 14,2 m
Standardelement 6 13,2 m, spec 18 m
8,9 m: 0,72 ton
13,2 m: 1,7 ton
0,196 – 0,103
Se bilaga 5
Klarar VLL:s krav3
exkl. komplettering
Upptill R30. R120
inkl. komplettering
Ja, vid tillverkning

ca 575 – 850 m2

Ca 500 m2/dag

76,5 km

109,8 km

Tabell 3. Egenskaper för yttervägselement

YTTERVÄGG
Kategori

Strängbetong

Martinsons

Ev. kommentar
Standard bredd
Standard tjocklekar
Egenvikt
Max höjd
U-värde

Sandwichelement
375 mm
563 kg/m2
Se tabell 9ab

Ljud
Brand

Se bilaga 3
Klarar VLL:s krav3
R30 – R120

1200 mm
208 – 259 mm
83,2 – 103,6 kg/m2
0,673 – 0,540
(exkl. min. ull)
Se bilaga 4
Klarar VLL:s krav3
R30 – R90

Håltagningsmöjligheter
Monteringshastighet
Leveransavstånd

Ja
97,5 km

Ja
76,5 km

0,2

Lättelement

2400 mm
207 – 407 mm
21 – 65 kg/m2
≤20m
0,214 – 0,102
Se bilaga 5
Klarar VLL:s krav3
Upptill R30. R120
inkl. komplettering
Ja, vid tillverkning
109,8 km

Notera att de angivna värdena i dessa tabeller är utan kompletterande komponenter om ej
annat anges.
Egenvikt
Bara genom att se vad ett ”normalt” element från Lättelement (33,5 – 39,9 kg/m2) eller KL-trä
(83,2 – 103,6 kg/m2) gentemot betongelement (272 – 520 kg/m2) väger kan man se tydliga
skillnader.
Lättelement
KL-trä
Strängbetong

0,4 – 1,7 ton (21,36 m2 – 31,68 m2)
0,6 – 0,9 ton (6,84 m2 – 8,4 m2)
2,3 – 4,4 ton (9 m2 – 14,4 m2)

Då det först kommer att behöva lossas från kran för att sedan lyfta vidare med travers kan det
vara av stor fördel ju lättare materialet är och inte väger allt för mycket, för att enklare kunna
handskas med elementen vid omkoppling från kran till travers.
Det är också en god fördel om valt element väger lite i avseende på att befintlig konstruktion
ej då behöver klara lika stora belastningar.
Spännvidd
Eftersom det tydligt står att läsa i VLL:s Projekteringsanvisningar hus att ”Husstomme skall

utformas så att största möjliga flexibilitet för ombyggnad av huset uppnås. T.ex. skall bärande
innerväggar i möjligaste mån undvikas.” (Lindström, 2011) bör spännvidden vara av sådant
slag att den kan tillgodose detta krav. Alla tre produktionssätt klarar av att ha goda
spännvidder, där 7 meter är en gräns som bör kunna klaras av i alla tre fall.
U-värde
Alla ovan nämnda metoder har ett grund bra värmemotstånd (u-värde) i alla fall om
kompletteringar utförs till KL-trä (något som är mycket enkelt att åstadkomma). Enligt
(Odeblad, 2012) står det att läsa att ytterväggar ska ha ett u-värde som är under 0,14, ett
värde som enbart lättelement klarar i sitt grundutförande, däremot är det något som både
sandwich- och KL-trä kan klara av med kompletteringar.
Ljud
Även kategorin ljud klarar de tre metoderna bra, alla uppfyller VLL:s ljudkrav.
Se kraven i bilaga nr 6 för VLL:s ljudkrav
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Brand
Inte heller brand är något större problem för de tre alternativen, då alla med eller utan
kompletteringar uppfyller tillräckligt brandklassningskrav.
Håltagningsmöjligheter
Möjligheter att ta upp hål för installationer och annat som kräver genomförningar finns hos
alla tre produktionsmetoderna, däremot är detta ett område det skiljer sig åt mellan de tre.
Lättelement har inga större problem att göra genomförningar stora som små. Däremot krävs
det att det görs i fabrik innan leverans, allt för att elementet bygger på att det är fullständigt
tätt för fukt. Det är mer komplicerat om genomförningar skall utföras på plats.
Lättelement drar även ventilationskanaler och andra installationer i elementen om det
önskas vid tillverkning.
Med betongelementen går det också bra att utföra håltagningar, dock så ska man komma
ihåg att det är av betong och det då inte bara är att borra upp stora hål utan att ta hjälp av
specialiserade håltagningsföretag med avancerad utrustning om man skulle vilja göra
genomförningar sedan på plats.
Under denna kategori sticker KL-trä ut från de övriga metoderna, då det består av massivt trä
är det mycket enkelt att ta upp hål på plats eller för den delen fästa utrustning direkt mot den
massiva skivan utan några större insatser. Detta är också en fördel då sjukhus bedriver
verksamheter som är i ständig förändring, att då enkelt kunna utföra genomförningar fås
anses mycket positivt.
Monteringshastighet
Både KL-trä och lättelement bedöms vara ungefär likvärdiga med en monteringshastighet
inom spannet på 500 – 1000 m2/dag medan för betongelementen rör det sig snarare om
cirka 300 m2/dag exklusive övergjutning.
Miljö
Västerbottens Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen 2012-2015 fastställt ambitionen
att Västerbotten ska ta täten bland landstingen för att uppnå en klimatneutral och hållbar
verksamhet med målet att bli Sveriges klimatsmartaste landsting.
Denna miljöpolicy innebär att landstinget ska arbeta bl.a. för att:
•
•
•
•

Vara ett föredöme för andra landsting, företag och organisationer
Vid ny- och ombyggnation välja bästa material ur hälso- och miljösynpunkt
Den trafik som landstinget genererar är trafiksäker och inte har negativ
miljöpåverkan
Förebygga negativ hälso- och miljöpåverkan vid alla inköp och upphandlingar
genom att välja miljöanpassade produkter och tjänster

Landstingets verksamheter ska också bidra till utveckling för hela Västerbotten i form av
en god hälsa och en bra livsmiljö. Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling mellan miljö,
klimat och hälsa och påverkan dem emellan. (Miljöpolitiskt program VLL)
Fullständig läsning om VLL:s miljöprogram finns i bilaga 7 Miljöpolitiskt program för
Västerbottens läns landsting.
Vad gäller betongelement i miljösynpunkt så betonar Strängbetong att deras material består
av endast av naturliga material vatten, sten, grus och cement. Vidare framhålls också
betongens värmelagrande egenskaper, något som positivt bidrar till minskad
energiförbrukning för den framtida driften. En annan fördel med användandet av betong är
dess långa livslängd som med dagens design och kunskap överskrider 100 år4.
Däremot så är det ett faktum att tillverkningen av cement utgör idag cirka 3-4 % av världens
totala koldioxidutsläpp. Idag uppgår utsläppen av koldioxidhalten till 71,9 % för varje ton
tillverkad cement.
Läs mer i byggvarudeklarationen om Strängbetongs produkter, bilaga 8 & 9
4

http://svenskbetong.se/miljoe-och-hallbarhet/livslaengd-foer-byggnader.html
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I likhet med Strängbetong framhåller Lättelement att en av deras största miljöinsatser är att
sänka den totala energianvändningen för byggnader och hus genom att tillgodose produkter
med väldigt låga u-värden. Som livslängd garanteras produkten i minst 25 år
Läs mer i byggvarudeklarationen om Lättelements produkter, bilaga 10
KL-trä framställs ur en förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med
minimal miljöpåverkan. Materialet ingår dessutom som en naturlig del i kretsloppet, då det
binder koldioxid under hela sin livslängd. Livslängden för KL-trä uppskattas vara minst 50 år
eller obegränsad om den är inbyggd ovan mark i torr miljö.
Tillskillnad från både Strängbetong och Lättelement så har KL-trä i sitt grundutförande inget
egentligen vidare u-värde utan det bygger helt och hållet på att det ska kompletteras med
isolering i efterhand.
Läs mer i byggvarudeklarationen om KL-trä, bilaga 11
Leverans avstånd
Skillnaden mellan de två företag som har störst differens i avstånd från fabrik till NUS är
endast 33 km, en skillnad som får anses vara försumbar i sammanhanget.
Estetik
Alla tillverkare av de tre produktionsmetoderna ger löfte om att deras produkter kan få ett
estetiskt tilltalande utseende. Där betongelementen kan göras med olika ytskikt, KL-trä som
kan utformas för att vara synligt från insidan och lättelementen kan tillverkas i en rad olika
utföranden bl.a. välvda former.

4.3.5 Rekommendation av prefabmetod
Rekommenderad produktionsmetod blir i huvudsak KL-trä. KL-trä rekommenderas då det är
lämpligt att använda sig av både som bjälklag och ytterväggar. Rekommendationen grundrar
sig i att KL-trä uppfyller alla de kriterier som undersökts, särskilt att då det visat sig vara en
metod som är mycket lämpat för förändringar och utvecklingar i efterhand. En egenskap som
passar bra in i en verksamhet som ett sjukhus bedriver då installationer enkelt kan
projekteras även efter utförd påbyggnad.
Vidare väger miljöaspekten tungt in, framför allt då VLL satsar på att 2015 vara Sveriges
klimatsmartaste landsting och vara ett föredöme för andra landsting, företag och
organisationer bland annat genom att välja de bästa materialen vid ny- och ombyggnation ur
hälso- och miljösynpunkt. Något som KL-trä dessutom har är att utseendet visar tecken på
att det är ett naturligt miljömaterial, vilket i sin tur kan ge tydliga signaler om att VLL menar
allvar med att vara just i framkant med sina miljömål. Att Martinsons kommer från
Västerbotten är också en faktor som bör tas i beaktning då det i miljöprogrammet stod att
läsa att landstingets verksamhet ska bidra till utveckling för hela Västerbotten, och detta kan
vara ett sätt att ta hänsyn till det.
Att KL-trä sedan t.ex. väger 5 gånger mindre än betong och kan erbjuda en snabb
monteringshastighet är givetvis också tunga argument som väger över till dess fördel.
Vad gäller ljud och u-värden för KL-trä är detta något som klaras av genom relativt enkla
kompletteringar för att komma upp till landstingets satta krav.
Beroende på hur planlösningen för påbyggnationen kommer att se ut, avgörs hur långa
spännvidder som erfordras. Utan kompletterande limträbalkar klarar elementen av 7 meters
spännvidd, något som kräver 2 upplagspunkter för att klara av den längsta maximala bredd
av befintlig byggnad som är 20,9 meter. Däremot med limträbalkar behövs bara ett upplag då
spännvidden då kan ökas till 12 meter. Fast detta har som sagt att göra med hur
planlösningen kommer att utformas.
Till takkonstruktion rekommenderas istället Lättelements konstruktion. Framförallt
rekommenderas den för dess mycket låga u-värden utan kompletteringar och är väl utformad
för att kunna utgöra ett tätt yttertak låga underhållskostnader. Det spelar även in att
tillverkningen av lättelement har en mindre energikrävande process gentemot
betongelementen men ändå med väldigt låga u-värden.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS
5.1 Diskussion
Med tanke på projektets storlek och vidd och det faktum att det berör väldigt många delar är
känslan att arbetet gått bra att utföra detta med tanke på att de från början uppsatta målen
dessutom fått sina svar. Gällande helikopterinflygningar och dess inverkan var det någonting
som faktiskt var något lättare att hantera i projektet än vad som först anades. Samtidigt kan
det vara av vikt att poängtera att en vidare undersökning om den nuvarande
hindersituationskartan som LFV hänvisat till verkligen stämmer bör göras med anledning av
att det funnits andra hindersituationskartor som inte exakt stämt överens med den som LFV
hänvisade till.
I övrigt kan det sägas om helikopterinflygningarna att det inte är det som primärt kommer
att ställa till störst problem, snarare är det placeringen av byggnad 10A och hur man på ett
effektivt sätt kan komma åt den med kran. Det i kombination med att minimera störningarna
hos de pågående verksamheterna är enligt mig de två största utmaningarna som en
påbyggnad av 10A/B medför.
Vidare kan också nämnas att eftersom detta är ett projekt som egentligen rent objektivt inte
har så mycket rätt och fel utan är mer ett subjektivt bedömmande utifrån de olika
undersökningsdelarna som gjorts, att det då kan vara en poäng med att åtminstone en person
till går igenom de olika delarna och gör sin bedömning om vad den tror är mest gynnsamt.
Att det sedan är ett ganska unikt projekt i sig bidrar också till vissa försvårande
omständigheter, då det inte finns mycket information att hämta från tidigare liknande
projekt.
Eftersom metoden som i stor utsträckning har använts är med möten med andra personer
och undertecknad kan kanske ha missförståt viss information. Dock så bedömer jag
sannolikheten till att det har hänt och att det fått stora konsekvenser som små, då uppgifter i
storsett har kontrollerats från fler håll. Faktum kvarstår ändå att det kan vara en möjlig
felkälla i detta projekt. Andra felkällor kan vara att olika leverantörers fakta uppgifter och att
dessa möjligtvis inte alltid varit dagsuppdaterade, har funnit viss avvikelse mellan olika
faktablad under arbetsgången. Det har dock bedömts som marginell skillnad och att det i
denna grova undersökning inte haft allt för stor inverkan.
Självklart är det mycket som bör undersökas mer utförligt och noggrant, samt även delar som
helt åsidosatts bör givetvis också undersökas. Mer om detta finns att läsa i avsnittet 5.3
Fortsatt arbete.

5.2 Slutsatser
Slutligen kan det konstateras att en eventuell påbyggnad av byggnad 10 A rörande och
byggnad 10 B är fullt genomförbar även om det inte kommer att vara ett helt enkelt projekt.
Genom att utforma ett framtida projekt enligt tidigare valda rekommendationer ska en
påbyggnad troligtvis kunna utföras på ett sådant sätt att det uppfyller Västerbottens läns
landstings krav på fastigheter och byggnationer.
Tidigare gjorde antaganden och rekommendationer av en eventuell påbyggnad leder till en
slutssats att detta kan utföras vid en påbyggnad:


byggnad 10A byggs på med 4 stycken våningar med ca 1 420 m2/plan



byggnad 10B byggs på med 2 stycken våningar med ca 1 730 m2/plan



totalt 9 140 m2 bta (bruttoarea) extra bygg på
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pågående verksamhet bör kunna fortsätta sin verksamhet även under byggnation



tornkran upprättas i hörnet av byggnad 10D och 10F enligt kranuppställning 4



som komplement till tornkran används ett öppningsbart väderskydd med inbyggd
travers



etappalternativ 3 väljs, 10A först sedan 10B



påbyggnad sker genom prefabricerade element



som prefabmetod väljs KL-trä till bjälklag och yttervägg, lättbalkselement till yttertak

5.3 Fortsatt arbete
Flera olika områden vore intressanta för fortsatt arbete, främst rör det sig om de områden
som denna rapport inte har behandlat som tidigare nämnt i avsnitt 1.4 avgränsningar.
Statiken är med sin frånvaro i denna rapport något som givetvis måste beräknas och
kontrolleras för att se hur mycket det befintliga huset faktiskt är dimensionerat för, och om
det kan bli blir aktuellt att förstärka vissa delar för att klara av de extra laster som en
påbyggnad utgör. Sedan behöver också en konstruktionsberäkning göras så att de valda
produktionsmetoderna också klarar av de laster som de kommer att bli utsatta för.
Den ekonomiska biten är också någonting som måste arbetas med för att kunna i landsätta
detta påbyggnadsprojekt.
Något som ej heller har beaktats här men som är viktigt i ett fortsatt arbete är de byggnader
som ligger nära intill 10A/B, framförallt är det byggnaderna 10C/D/E som ligger vägg i vägg
med A och B och även i viss mån 10F. De byggnaderna måste ta i större beaktning, dels för att
en påbyggnad kommer att medföra direkta konsekvenser på de husen i och med den
ihopbyggnation och att ljusinsläppet då försvinner vid en påbyggnad. Även det att
övergången mellan de olika byggnaderna ska kunna ske på bästa sätt, dels pga.
kommunikationsstråk och byggnadsmässiga anledningar.
En påbyggnad kommer också innebära minskat ljusinsläpp pga. den nya bygghöjden som
kommer att skymma direkt solljus till närliggande byggnader. Detta är något som måste
beaktas och kommer förmodligen att leda till att anslutningen av påbyggnaden mot de
befintliga husen kommer att behöva få ett speciellt utseende, allt för att minska den negativa
inverkan av ljusinsläpp som tyvärr kommer att ske av en påbyggnad. Kanske kan ett
inglasade övergångar mellan påbyggnaden och de befintliga husen vara lösingen?
Fortsatt arbete måste också göras med ventilationens placering och dragning, med alla
problem runt i kring det som en påbyggnad innebär. Läs mer om det i avsnitt 3.2.2 och 3.4.1.
Två andra punkter som måste arbetas vidare med är själva kranuppställningen hur den ska
gå till och hur mycket plats själva kranetableringen kräver samt hur resning av väderskydd
ska gå till i avseende på kran och om det kan vara i behov av att förstärka marken där
väderskyddets tornpelare ska stå.
Vidare kan också nämnas att egentligen alla områden som detta projektarbete berört bör
bearbetas igenom ännu mer noggrant för att kunna säkerställa att de mest lämpliga alternativ
väljs för en framtida påbyggnad av byggnad 10A och 10B.

33

REFERENSER
Extoler. www.extoler.se. u.d. http://extoler.se/produkten.php (använd April 2013).
Haki. www.haki.se. u.d. http://www.haki.se/sv/produkter/vaderskydd/hakitec-750/
(använd April 2013).
Hallbyggarna-Jonsered. www.hallbyggarna-jonsereds.se. u.d. http://www.hallbyggarnajonsereds.se/hallar-presenningar/produkt.asp?prodid=7&menuid=114
(använd April 2013).
Lindström, Curt. VLL -Projekteringsanvisningar Hus. Umeå: VLL, 2011.
Luftfartsverket. ”www.lfv.se.” 2013.
http://www.lfv.se/Global/tjanster/Flyghinder_att_tanka_pa.pdf
(använd April 2013).
Lättelement. www.m-l.se. 2008. http://www.m-l.se/mediamaterial/Typdetaljer.pdf
(använd April 2013).
Martinsons. www.martinsons.se. u.d. http://www.martinsons.se/kl-tra (använd April 2013).
Odeblad, Jakob. VLL -Energihushållning. Umeå: VLL, 2012.
Strängbetong. www.strangbetong.se. 2011. http://www.strangbetong.se
(använd April 2013).
Transportstyrelsen. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om upphöjda
helikopterflygplatser. Transportstyrelsen, 2012.
VLL. Säkerhetsfrågor helikopter by.27. Umeå: VLL, 2007.

34

Bilaga 2, Hindersituationskarta för Umeå flygplats

Bilaga nr 3, ljudisolering Strängbetong

Bjälklag HD 20, 295 kg/m2 + pågjutning 145 kg/m2. Yttervägg av 150
mm betong
Golvbeläggning

Klinker med
hård skiva

Linoleum med
foam

Parkett på tunn
foam

Parkett på
avvibrerat
övergolv

Mellanvägg
mm Betong

Luftljudsisolering1)

Stegljudnivå 2)

Vertikalt

Horisontellt

Vertikalt

Horisontellt

180

55

56

594

51

220

56

59

584

51

Lättvägg 3)

59

54

574

51

180

55

56

54

< 48

220

56

59

53

< 48

Lättvägg 3)

59

54

52

< 48

180

54

55

54

< 48

220

55

58

53

< 48

Lättvägg 3)

58

53

52

< 48

180

58

56

< 48

< 48

220

59

59

< 48

< 48

Lättvägg 3)

60

54

< 48

< 48

1. R'w + C50-3150
2. Dimensionerande värde för L'n, w respektive n, L'n, w + C I. 50-2500
3. Regelvägg med R'w + C50-3150 är 5 dB högre än totalisoleringen horisontellt samt slits i
ytterväggens betongskiva i mellanväggsläget
4. Klarar inte klass C
http://www.svenskbetong.se/ljud/ljudisolering-bjaelklag-och-vaggar.html

Bilaga nr 5, ljudisolering Lättelement

Akustikelement:
Frekvensområde...................Hz 400–4 000 100–400
Absorptionsfaktor, medelvärde 0,92 0,88

1

2012-03-28

Västerbottens läns Landsting
Projekteringsanvisning ljud

2
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Efterklangstid..................................................................................................................................... 4
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Förslag till väggtyper ......................................................................................................................... 6
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Val av dörrklass med hänsyn till totalkravet .................................................................................. 6

Inledning
I detta dokument redovisas landstingets krav på ljudmiljön vid ny- om- och tillbyggnad av
sjukvårdsbyggander. Avsikten är att de krav och exempel på konstruktioner som anges ska användas
av konsulter i mindre projekt som en vägledning. De valda utrymmena täcker in de vanligast
förekommande lokaltyperna. Vid installationsutrymmen, lokaler där höga ljudtrycksnivåer eller
stomljudsnivåer alstras, när taluppfattbarhet är viktig och i andra speciella akustiska utrymmen bör
ljudkonsult anlitas.

3

Ljudkrav
Luftljudsisolering
Nedan redovisas lägsta vägda reduktionstal för olika typer av utrymmen samt tänkbara väggtyper från
Gyproc.
Tabell 1. Lägsta vägda reduktionstal i byggnad R’w [dB]

Typ av utrymme

Från
annat
utrymme

Från
korridor

Rum

Korr

A. Till utrymme för patienters sömn och vila
Vårdrum

48

35

XR17

GS11

B. Till utrymme för normalt vårdarbete eller
annat utrymme med krav på måttlig
sekretess eller avskildhet
Behandlingsrum
Förberedelserum
Grupp/samtal
Konferensrum
Samtal
Undersökningsrum

44

35 1)

XR12

GS11

C. Till utrymme för normalt kontorsarbete
Expedition

35

30

GS11

GS11

D. Till utrymme för samvaro och väntan
Anhörigrum
Dagrum/matsal
Kök, servering
Personalrum
Pentry, pentrynisch
Väntrum, väntplats, sängväntrum

44

30

XR12

GS11

E. Till hygienrum och/eller utrymme för
personalens vila

44 2)

30

XR12

GS11

Duschrum
Omklädningsrum
WC, hygienrum
F. Till utrymme för beredning av mat och
därtill hörande arbetsutrymmen
Kök
1)
2)

2)
GS11
44

30

XR12

GS11

För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför
godtas 5 dB lägre värden.
Mellan hygienutrymmen godtas ljudkravet R’w 35 dB, dock ej mellan hygienrum som hör till vårdrum

4

Stegljudsisolering
Nedan redovisas högsta vägda standardiserad stegljudsnivå för olika typer av utrymmen
Tabell 2. Högsta vägda standardiserad stegljudsnivå i byggnad, L’nT,w [dB]

Typ av utrymme

Från utrymme med
låg
stegljudsbelastning

Från utrymme med
hög
stegljudsbelastning

68

64

B. Till utrymme för aktivt vårdarbete eller
särskilda krav på störfrihet
Behandlingsrum
Dagvård
Förberedelserum
Konferensrum
Samtal
Undersökningsrum

-

64

C. Till övriga utrymmen där människor
vistas mer än tillfälligt
Anhörigrum
Dagrum/matsal
Expedition
Granskningsrum
Grupp/samtal
Kontor
Pausrum

-

68

A. Till utrymme för patienters sömn och
vila, samt till utrymme för
gemensamma samlingar
Vårdrum

Efterklangstid
Generellt ska ljudabsorberande undertak monteras i samtliga bemannade utrymmen inkl. korridor,
dock inte kontor för en person. Om inte detta krav på utförande angivits i förutsättningarna eller i
förfrågan gäller krav på efterklangstid enligt SS 25268 klass C.

Buller från installationer
Buller från installationer anges både som A- och C-vägd ljudtrycksnivå och avser den sammanlagrade
bullernivån från samtliga fasta installationer redovisas i tabell på nästa sida. Buller från
medicinteknisk utrustning omfattas inte av dessa krav.
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Tabell 3. Högsta A-och C-vägd ljudnivå från installationer [dB]

Typ av utrymme

LpA

LpC

A. Utrymme för patienters sömn och vila, eller utrymme med
krav på tystnad
Jourrum
Vårdrum

30

50

B. Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, samtal eller
personalens vila
Behandling
Dagvård
Expedition
Grupp/samtal
Konferensrum
Kontor
Reception
Samtal
Undersökningsrum

35

55

C. Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
Anhörigrum
Dagrum/matsal
Pausrum
Servering
Väntrum, väntplats, sängväntrum

35

-

D. Utrymmen där människor vistas tillfälligt
Foajé
Förrum
Hisshall
Kapprum
Kopiering
Korridor
Omklädningsrum, Rockbyte
Trappa, trapphus
WC, hygienrum

40

-

E. Utrymmen för beredning av mat och därtill hörande
utrymmen
Beredning
Diskrum grovdisk
Kök

50

-
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Åtgärder - Luftljudsisolering
Förslag till väggtyper
Vi föreslår ett väggsystem bestående av lättväggar med stålreglar samt skivor av olika typ och med
olika grad av mineralull. Flera leverantörer har ljudreglar i sortimentet, som bedöms likvärdiga.
Ljudisoleringen styrs av typ av skivmaterial samt tjocklek hos mineralullsfyllningen. Alla väggar har
samma totala tjocklek, 145 mm, vilket förenklar projekteringen och minimerar antalet detaljer.

Förutsättningar
Det föreslagna väggsystemet förutsätter följande:
• Väggarna dras upp till bjälklag.
• Flanktransmissionen via anslutande väggar beaktas
• Överhörning via ventilationssystemet dimensioneras så att den motsvarar en ljudisolering som
är minst 10 dB bättre än väggens ljudisolering.
• Överhörning via genomföringar, t ex fönsterkanaler, dimensioneras så att den motsvarar en
ljudisolering som är minst 10 dB bättre än väggens ljudisolering.
• Väggarna ansluter tätt mot bjälklag och andra konstruktioner.
• Dörrar väljs så att den totala ljudisoleringen uppfyller kraven

Val av dörrklass med hänsyn till totalkravet
Generellt ska dörr väljas i minst samma ljudklass som väggens ljudisolering. Om dörren är en mindre
del av väggens area kan dock dörren tillåtas ha lägre ljudklass.
Tabell 4. Lägsta ljudklass R'w dB hos en dörr, 2 m2, för att inte försämra den totala ljudisoleringen mellan
rummen. Grönmarkerade värden innebär att dörren kan väljas med lägre ljudklass än väggens.

Totalt krav
R’w dB
30
35
40
44
48
52
55

Väggens
ljudisolering
R’w dB
30
35
40
44
48
52
55

Väggarea inklusive dörr
5 m2
10 m2

20 m2

30 m2

40 m2

30
35
40
45
50
55
55

30
35
40
45
45
50
55

30
35
40
40
45
50
55

25
30
35
40
45
50
50

30
35
40
45
50
50
55
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Inledning
Landstingets huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, handikappverksamhet
och folkhälsoarbete. För att lyckas med uppdraget är det nödvändigt att arbeta för en
hållbar utveckling dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och det finns
särskilt många anledningar för landstinget att arbeta förebyggande.
Studier har visat att beteenden som är negativa för miljön i många fall är densamma
som de beteenden som ligger bakom riskfaktorer för sjukdom, tidig död och sociala
problem i samhället t ex hur vi förflyttar oss, vad vi äter och vår materiella konsumtion.
Världen blir varmare och klimatförändringarna beskrivs av ett alltmer enigt forskarsamhälle som detta århundrades största globala hälsohot. Kunskapen om hur ett
förändrat klimat kan påverka människors hälsa och miljön är växande.
Landstingets miljöpolitiska program utgår från den påverkan landstingets verksamhet
har på miljön. Flera av målen i det miljöpolitiska programmet har en koppling till
klimatfrågan samt klimatfrågans betydelse för hälsa. Landstinget har också möjlighet
att vara socialt ansvarstagande genom att ställa krav vid upphandling.
Det miljöpolitiska programmet blir därför ett viktigt instrument för att landstinget ska
kunna nå visionen: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens
friskaste befolkning.
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Nationella mål för miljöarbetet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen, som riksdagen beslutat om, är basen för
det svenska miljöarbetet. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa
miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska
inriktas mot att:
• ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad,
• den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart,
• människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas,
• kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga
ämnen,
• en god hushållning sker med naturresurserna,
• andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med
minimal påverkan på miljön, och
• konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:
• Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket)
• Frisk luft (Naturvårdsverket)
• Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket)
• Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen)
• Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket)
• Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten)
• Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten)
• Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten)
• Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning)
• Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten)
• Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket)
• Levande skogar (Skogsstyrelsen)
• Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket)
• Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket)
• God bebyggd miljö (Boverket)
• Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket)
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Nationella mål för transportpolitiken
I mars 2009 presenterades de nya transportpolitiska målen. De tidigare 6 långsiktiga
delmålen ersätts med ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett
hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
De transportpolitiska målen ska fungera som stöd för lokala och regionala
transportmål.

Landstingets miljöarbete
Västerbottens läns landsting har sedan mitten av 1990-talet arbetat systematiskt
med miljöfrågor. Under våren 2006 beslutades att landstingets dåvarande miljöpolicy
respektive miljö- och trafiksäkerhetsprogram skulle slås samman till en miljöpolicy
som ingår i det nu gällande miljöpolitiska programmet för Västerbottens läns
landsting.
Under 2010 beslutades att landstinget skulle ansluta sig till Uppförandekoden tillsammans med andra landsting och regioner i Sverige för att gemensamt arbeta för
ett effektivare arbete med sociala och etiska krav vid upphandling.
Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen 2012-2015 fastställt ambitionen att
Västerbotten ska ta täten bland landstingen för att uppnå en klimatneutral och hållbar verksamhet med målet att bli Sveriges klimatsmartaste landsting.
I landstingsstyrelsens verksamhetsplan har två långsiktiga delmål för 2015 formulerats med tillhörande aktiviteter för 2012. De långsiktiga målen är:
1. Landstingets klimatarbete bidrar till bättre hälsa enligt visionen.
2. Landstingets energianvändning ska minska och andelen förnyelsebar energi ska öka.
En av de fem aktiviteter som fastställdes för 2012 var att revidera det miljöpolitiska
programmet med fokus på klimatets betydelse för hälsa. Fullmäktige fastställde
också strategier för arbetet vilka arbetas in i miljöpolicyn.
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Landstingets miljöpolitiska program
Enligt standarden i ISO-14001 ska det miljöpolitiska programmet innehålla följande
fyra delar:
1.
Miljöpolicy
2.
Övergripande mål
3.
Detaljerade mål
4.
Handlingsplan med aktiviteter
Landstingsfullmäktige fastställer miljöpolicy samt övergripande mål i det miljöpolitiska programmet.
Landstingsstyrelsen har i uppdrag att, efter samråd med berörda nämnder, fastställa
detaljerade mål och ta fram en handlingsplan med aktiviteter för genomförande av
det miljöpolitiska programmet. De detaljerade målen ska vara tydliga, tidsatta och
mätbara. Styrelsen ansvarar också för att landstinget i sitt miljöarbete lever upp till
gällande lagstiftning.
Nämnder och styrelser är inom sina respektive verksamhetsområden ansvariga för
att det miljöpolitiska programmet efterlevs.
Fullmäktige fastställer budgetramarna för landstingsstyrelsens, nämndernas och
styrelsernas verksamhetsområden. Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder ska finansieras
inom befintliga budgetramar. Större åtgärder måste alltså särskilt beaktas i det årliga
budgetarbetet.
Landstingsstyrelsen, nämnder och styrelser ska använda sig av miljöledningssystem
som styrinstrument för miljöarbetet. Resultatet av miljöarbetet ska redovisas till fullmäktige i samband med den årliga planerings- och budgetprocessen.
Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för att det miljöpolitiska programmet
genomförs i organisationen, besluten efterlevs och resultat av miljöarbetet rapporteras till landstingsstyrelsen.
Chefen för verksamhetsområde service har ett särskilt ansvar för miljösäkerheten,
men även övriga verksamhetsområdeschefer ansvarar för arbetet inom sina
områden.
Verksamhetscheferna ansvarar för att miljöpolitiska programmet genomförs inom det
egna ansvarsområdet.
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Miljöpolicy för Västerbottens läns landsting 2012-2020

Västerbotten ska ta täten bland landstingen för att uppnå en klimatneutral och hållbar verksamhet med målet att bli Sveriges klimatsmartaste landsting.
Landstingets verksamhet ska bidra till att uppfylla de nationella miljömålen och
arbeta för att nå en hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Landstinget ska uppfylla krav i gällande miljö- och trafiklagstiftning, hushålla med
naturresurser, förebygga uppkomst av föroreningar genom ett systematiskt miljöoch trafiksäkerhetsarbete samt fortlöpande förbättringsarbete.
Landstingets verksamheter ska också bidra till utveckling för hela Västerbotten i form
av en god hälsa och en bra livsmiljö. Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling
mellan miljö, klimat och hälsa och påverkan dem emellan.
Denna miljöpolicy innebär att landstinget ska arbeta för att:
• Bli Sveriges klimatsmartaste landsting
• Vara ett föredöme för andra landsting, företag och organisationer
• Effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybar energi
• Vid ny- och ombyggnation välja bästa material ur hälso- och miljösynpunkt
• Den trafik som landstinget genererar är trafiksäker och inte har negativ
miljöpåverkan
• Vara ett föredöme i att ge såväl den egna personalen som patienter incitament för ett miljöanpassat och trafiksäkert resande
• Analysera miljö- och trafiksäkerhetseffekter vid strukturella och/eller
organisatoriska förändringar i verksamheten
• Utsläpp av svårnedbrytbara läkemedel i mark, vatten och luft minimeras
• Utsläpp av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier i mark, vatten och luft minimeras
• Förebygga negativ hälso- och miljöpåverkan vid alla inköp och upphandlingar genom att välja miljöanpassade produkter och tjänster
• Bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion genom krav på miljö och
mänskliga rättigheter vid inköp och upphandlingar
• Mängden avfall minimeras och andelen farligt avfall är försumbar. Av avfallet
som återstår kan den största delen återanvändas eller återvinnas
• Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vardagen
• Alla medarbetare medverkar till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling
• Sprida och följa kunskapsutvecklingen om hur förändringar i klimatet kan påverka hälsan
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Övergripande mål för miljöarbetet 2012-2020
De nationella målen för miljö, folkhälsa och transportpolitik och strategier för att
uppnå dessa ska anpassas till regional och lokal nivå.
Landstingsfullmäktige har därför formulerat följande övergripande mål som anger
inriktningen för landstingets miljöarbete fram till år 2020. De övergripande målen
omfattar de områden där landstingets verksamhet har mest påverkan på miljön.
Dessa områden är
- Fastigheter och energianvändning
- Trafik
- Läkemedel och lustgas
- Produkter och kemikalier
- Avfall
- Organisation och utbildning
Genom att arbeta med dessa områden kommer landstinget att bidra till att uppnå
följande nationella miljömål; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö,
Skyddande ozonskikt, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Landstinget
bidrar även till att uppnå nationella mål för både folkhälsa och transportpolitik som
främjar hälsa, säker trafik och god miljö.

Fastigheter och energianvändning
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Fastigheter och
energianvändning:
Energianvändningen minskar
Andelen förnyelsebar energi ökar
Ett kretsloppsanpassat och resurssnålt synsätt tillämpas vid samtliga ny- och
ombyggnationer samt rivningsarbeten
Regeringen beslutade 2009 mål för klimat- och energipolitiken till år 2020 ”En
sammanhållen klimat- och energipolitik 2008/09:162 och 163”. Klimatutsläppen ska
minska med 40 procent (jämfört med 1990), minst 50 procent ska vara förnybar
energi och energianvändningen ska vara 20 procent effektivare. Målen ska nås bl a
genom att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme i energieffektiviseringsarbetet.
Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning
utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
För att klara dessa mål krävs stora insatser i landstingets befintliga fastigheter vid
tillbyggnad, ändring och underhåll. Andra åtgärder som också har betydande påverkan på energiförbrukningen är val av energieffektiv utrustning vid upphandling.
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I samband med ny- och ombyggnationer kan många av miljöproblemen förebyggas
genom ”rätt” val av produkter och material. Projekteringsanvisningarna som används
både vid fastighetsdrift och vid upphandling av byggentreprenader för olika projekt
kompletteras med miljökrav. Nya framtida tekniska och hållbara lösningar som både
minskar miljöbelastningen och energibehovet ska prioriteras i dessa sammanhang.

Trafik
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Trafik:
Miljö- och trafiksäkerhetsprestandan från den trafik som landstinget genererar
ökar
Landstinget deltar i samhällsdebatten om hälsa kopplat till miljö och trafiksäkerhet
Transportsektorn omfattas också av regeringens beslut år 2009 mål för klimat- och
energipolitiken till år 2020 ”En sammanhållen klimat- och energipolitik 2008/09:162
och 163”. Ett av områdena innebär omställning till en fossiloberoende transportsektor.
Den 1 januari 2012 bildades den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten som har
det totala ansvaret för kollektivtrafiken i länet, dvs tätortstrafiken, kommunala
trafiken, kommunövergränsande stomlinjetrafiken, övrig särskild kollektivtrafik samt
dagtågtrafiken. Landstinget tillsammans med kommunerna i länet är beställare av
kollektivtrafik.
Medborgarna inom länet är i hög grad beroende av den trafik som landstinget
genererar bl a för arbetspendling, utbildning, näringslivsutveckling, turism, tjänsteresor och sjukresor. Trafiken drivs till största delen av externa entreprenörer som
upphandlats för uppdragen, t ex för sjukresor och godstransporter mellan landstingets verksamheter och brukare.
Landstinget har en viktig uppgift att, tillsammans med andra samarbetspartners i
samhället, arbeta för en offensiv utveckling på miljö-, trafiksäkerhets- och folkhälsoområdet som främjar hållbar utveckling i länet och regionen.

Läkemedel och lustgas
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Läkemedel och lustgas:
Utsläppen av svårnedbrytbara läkemedel minimeras
Utsläpp av lustgas och narkosgaser med negativ inverkan på miljön minimeras

10 (11)
2012-11-20

En stor del av de läkemedel som används av patienter utsöndras via urinen och når
via avloppet reningsverk och ibland också vattendrag och grundvatten. Vissa läkemedel har påvisats i dricksvatten i små mängder och är en signal om att det i framtiden kan ge hälso- och miljöproblem.
Landstinget har möjlighet att begränsa utsläppen som har ogynnsam påverkan på
miljön. Detta kan ske genom att den egna verksamheten på sjukhus, hälsocentraler
m m både använder och föreskriver läkemedel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utsläppen av läkemedel kan begränsas t ex genom minskad kassation av läkemedel och bra rutiner för hantering av läkemedelsrester.
Lustgas är en av de mest klimatpåverkande gaserna och bidrar dessutom till nedbrytning av ozonskiktet. Det är viktigt att det finns bra rutiner för användning och
distribution av lustgas för att förebygga eventuella läckage och minimera negativ
miljöpåverkan.

Produkter och kemikalier
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Produkter och kemikalier:
Andelen certifierat ekologiska livsmedel som konsumeras i landstinget ökar
Produkter och kemikalier innehållande utfasningsämnen som enligt Kemikalieinspektionen är hälso- och miljöskadliga har minimerats
I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk produktion
och konsumtion - Mål och inriktning till 2010, till riksdagen (skr. 2005/06:88). Ett av
målen var att 25 procent av inköpskostnaden av livsmedel som konsumeras i offentlig verksamhet ska vara certifierat ekologiska produkter år 2010.
Regeringen ska under år 2012 se över målen för de kommande åren för ekologisk
produktion. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag att vidare analysera behov och
utformning av nya mål för ekologisk produktion i det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020.
En mängd olika kemikalier används inom landstingets verksamheter. Kemikalier
finns dels inbyggda i produkter och material. Dels hanteras kemikalier inom laboratorier, vården, städverksamhet m m. Arbetet med att byta ut produkter och kemikalier
som innehåller ämnen med känd ogynnsam hälso- och miljöpåverkan ska prioriteras.
Många av miljöproblemen kan förebyggas genom att vid inköp och upphandlingar
välja rätt av typ varor och tjänster från början.
Maten är en viktig del av vården och ekologiska livsmedel har många fördelar,
exempelvis genom minskade mängder utsläpp av bekämpningsmedel till sjöar och
grundvatten. En ökad andel certifierade ekologiska livsmedel som konsumeras av en
så stor aktör som vårt landsting är ett viktigt steg i miljö- och klimatarbetet, och ska i
största möjliga mån upphandlas lokalt och klimatsmart.
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Avfall
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Avfall:
Den totala mängden avfall minskar
Mängden farligt avfall minskar
Andelen av det konventionella avfallet som sorteras till återvinning ökar
Avfall är både en resurs och ett miljöproblem. Fel hanterat utgör det ett miljöproblem,
men om man kan återvinna eller återanvända avfallet kan det betraktas som resurs i
miljöhänseende.
Materialflödet i landstingets verksamheter är omfattande. En stor del av avfallet utgörs av engångsmaterial. En del av avfallet kan sorteras till återvinning, men den
största delen är osorterat konventionellt avfall som går till förbränning.
Lagstiftningen har sedan mitten av 1990-talet styrt hantering av avfall mot ökad källsortering bl a genom producentansvar för papper och förpackningar, deponiskatt och
förbränningsskatt för osorterat avfall. Landstingets lokaler för avfallshantering är i
många fall inte utrymmes- och utrustningsmässigt anpassade till de ökade kraven på
källsortering. För att underlätta miljöriktig avfallshantering utgör anpassningen av
aktuella lokaler ett prioriterat område.

Organisation och utbildning
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Organisation och utbildning:
Miljöledningssystemet tillämpas i landstingets samtliga verksamheter och utgör
ett stöd i det dagliga arbetet
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling ska miljöarbetet vara en naturlig del i
vardagen. Miljöledningssystemet, som är ett verktyg och stöd för verksamheternas
miljöarbete, ska ständigt förbättras och hållas uppdaterat.
Miljökrav och krav på socialt ansvarstagande vid inköp och upphandling är ett viktigt
strategiskt verktyg för att nå de uppsatta målen i det miljöpolitiska programmet.
Alla medarbetare har en viktig roll i landstingets miljöarbete. Relevant utbildning är
en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som medverkar till att miljöprogrammet uppfylls. Samtliga medarbetare ska genom utbildningsinsatser erbjudas möjlighet att utveckla sin kompetens inom miljöområdet. Relevant utbildning ska även erbjudas landstingets förtroendevalda.

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Produktidentifikation

Dokument-ID 12725871

Varunamn
Håldäck, HD/F
Ny deklaration
Ändrad deklaration

Artikel-nr/ID-begrepp
Varugrupp
HD/F
Bjälklag
Vid ändrad deklaration
Är varan förändrad?
Ändringen avser
Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom

Upprättad/ändrad den 2012-06-14

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn AB Strängbetong
Adress

Organisationsnr/DUNS-nr 556539-9404

Ljusslingan 4
120 31 Stockholm

Kontaktperson Kent Slade
Telefon 073-0378350

Webbplats: www.strangbetong.se

E-post

Har företaget miljöledningssystem?
Företaget är certifierat enligt

kent.slade@strangbetong.se

Ja
ISO 9000

ISO 14000

Nej
Om ”annat”, specificera: Produkten
är CE-märkt

Annat

Övriga upplysningar: Certifiering för SS-EN 9001:2008, SS-EN 14001:2004 av Bureau Veritas, samt
produktstandarden för håldäcksplattor SS-EN 1168:2005+A2:2009, upphandlade transportörer är certifierade
av Q3, Strängbetong är dessutom certifierat av TransQ

3 Varuinformation
Land för sluttillverkning Sverige
Användningsområde

Om land ej kan anges, ange orsak

Bjälklag

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA?
Är varan miljömärkt?

Kriterier saknas

Ja

Ja

Nej

Ej relevant

Klassificering
Märkning
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Finns miljödeklaration typ III för varan?
Övriga upplysningar: LCA kommer att utföras. Basta-registreringen gäller ”bjälklagselement”.

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående material/
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Byggcement typ
Portlandkalkstenscement
(CEM II),

Kalk: 60-70%
Kvarts: 20-25%
Gips: 5 %

13-15

65 997-15-1

Xi,
R37/38,
R41

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Kommentar

1

Metalloxider: 510%
Ballast

Krossat berg

66-83

Vatten

6

7732-18-5

Tillsatsmedel Glenium ACE
410

0-0,06

173659-56-8

Tillsatsmedel Sika paver
SD22

0-0,06

Tillsatsmedel Chryso XP

0-0,06

Vattenlöslig
polymer
26635-93-8
112-90-3

Spännarmering

Stål

0-1

SS-EN
10080:2005

Formolja

Vegetabilisk

<0,002

Ev
kvarsittande
på yta.

Övriga upplysningar: I vissa fall använd mineralolja som formolja (men fasas ut).
Tillsatsmedel kan variera mellan angivna sorter . Användning av CEM I minimeras eller fasas ut till förmån för
CEM II.
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar: I färdig byggnad tillkommer fogigjutning, pågjutning och eventuell målning av undersida

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser enhet av varan % av
varans vikt

Redovisad vara

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

Varans varugrupp
Ej relevant

Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Byggcement typ Portlandkalkstenscement
(CEM II): Består av:
Kalk: 60-70%
Kvarts: 20-25%
Gips: 5 %
Metalloxider: 5-10%

13-15%

Tillsatsmedel

0,05-0,06%

Vattenlöslig polymer

Spännarmering

0-1%

prEN 10138-3:2005

Formolja

<0,002

Vegetabilisk olja

Ballast
Vatten

66-83%

Krossat berg

Kommentar

6%

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant

Mängd och enhet

Kommentar

0

Inget återvinns idag

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

2

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag

Mängd och enhet

Fjärrvärme, eldningsolja, LPG mm

20-30kWh/ton

El

20-30 kWh/ton

Ej relevant
Kommentar

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag

Andel %

Truckar och traktorer

40

Traverser

60

Ej relevant
Kommentar

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar
Emissionsslag

Mängd och enhet

CO2

0,81 kg/ton

Ej relevant
Kommentar

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Kommentar

Restprodukt

Avfallskod

Mängd

Spillbetong

10 13 14

5% av
tillverkad

100

Fyllnadsmaterial

Spill armering

17 04 05

9%

100

Recycling

Betongslam i vatten

10 13 14

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

0-10

Ja

Om ”ja”, specificera:
Recept och vågdata sparas

Nej

Övriga upplysningar: Från fabrikerna släpps som regel något basiskt spolvatten. Fabrikerna har slam och oljeavskiljare.

6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Underslag eller mellanlägg återanvänds

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar

år
år

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Övriga upplysningar:

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Kross och
stålåtervinning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ange avfallskod för den levererade varan 10 13 14 Betongavfall och betongslam, 17 04 05, Järn och stål
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
2
3
Mängd [µg/m h] alt [mg/m h]
Typ av emission
4 veckor

Ej relevant
Enhet

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde

Kommentar

Enhet

X Nej

Ja

X Nej

Ja

X Nej

Mätmetod
Ej relevant

Enhet

Ja

Mätmetod:
Ej relevant

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde

Mätmetod

26 veckor

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde

Varan avger inga emissioner

Mätmetod

Övriga upplysningar:

Hänvisningar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Bilagor
Producentintyg (dokument nummer 12730511), Produktinformation HDF (dokument nummer 12730967)

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Produktidentifikation

Dokument-ID 12741276

Varunamn
Sandwich-väggar,
Prefabricerade isolerade
väggar, EPS-isolerade
betongväggar, Isolerade
väggar, Betongväggar
isolerade, W, RW,
Prefabricerade
betongelement
sandwichväggar med EPS
eller EPS-grafit
Ny deklaration
Ändrad deklaration

Artikel-nr/ID-begrepp
W, RW

Varugrupp
Väggar, Betongväggar, Prefabricerade
betongväggar, isolerade väggar,
Sandwich-väggar

Vid ändrad deklaration
Är varan förändrad?
Ändringen avser
Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom

Upprättad/ändrad den 2012-08-29

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn AB Strängbetong
Adress

Organisationsnr/DUNS-nr 556539-9404

Ljusslingan 4
120 31 Stockholm

Kontaktperson Kent Slade
Telefon 073-0378350

Webbplats: www.strangbetong.se

E-post

Har företaget miljöledningssystem?
Företaget är certifierat enligt

kent.slade@strangbetong.se

Ja
ISO 9000

ISO 14000

Nej

Annat

Om ”annat”, specificera: Produkten
är CE-märkt

Övriga upplysningar: Certifiering för SS-EN 9001:2008, SS-EN 14001:2004 av Bureau Veritas, upphandlade
transportörer är certifierade av Q3, Strängbetong är certifierat av TransQ, samt produktstandard för
förtillverkade betongelement - Väggelement SS-EN14992:2007 Nordcert

3 Varuinformation
Land för sluttillverkning Sverige
Användningsområde

Om land ej kan anges, ange orsak

Bärande och isolerade, ibland stabiliserande bärverksdel i byggnadsverk

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Ej relevant

Kriterier saknas

Ja

Nej

Ej relevant

Klassificering
Märkning

Är varan registrerad i BASTA?
Är varan miljömärkt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Övriga upplysningar: LCA kommer att utföras. Basta-registreringen gäller generellt för betongprodukter.

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående material/
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Byggcement typ
Portlandkalkstenscement
(CEM II),

Kalk: 60-70%
Kvarts: 20-25%
Gips: 5 %
Metalloxider: 510%

15-22%

65 997-15-1

Xi,
R37/38,
R41

Ballast

Krossat berg

60-82%

Vatten

Kommentar

6-10%

7732-18-5

Tillsatsmedel Glenium ACE
30

Polykarboxylether
10-40%

0-0,5%

Saknas

Slakarmering

Stål

1-10%

SS-EN
10080:2005

Formolja

Vegetabilisk

<0,002

Ev
kvarsittande
på yta.

Plastdistanser för armering

HPDE alt PVC

<0,001

Isolering av EPS resp EPSgrafit (expanderbar
polystyren)

Polystyren > 98%,
Styren <2%

1-3%

9003-53-6
109-66-9

F+,Wn,n;
R12-6566-67,
51/53

Grafit < 1%
Rostfritt stål, armering och
detaljer

Vissa sorter

Fe och Zink

<0,05%

1.4301 alt 1.4401

Ingjutet, ej
exponerat

Övriga upplysningar: I vissa fall använd mineralolja som formolja (men fasas ut).
Tillsatsmedel kan variera mellan angivna sorter . Användning av CEM I minimeras eller fasas ut till förmån för
CEM II. Olika former av projektstpecifika ingjutningsgods kan förekomma.
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar: I färdig byggnad tillkommer fogigjutning, pågjutning och eventuell målning av undersida

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser enhet av varan % av
varans vikt

Redovisad vara

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Varans varugrupp

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant
Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Byggcement typ Portlandkalkstenscement
(CEM II): Består av:
Kalk: 60-70%
Kvarts: 20-25%
Gips: 5 %
Metalloxider: 5-10%

15-22%

Tillsatsmedel

0-0,5%

Polykarboxylether (10-40%)

Slakarmering

1-10%

SS-EN 10080:2005

Plastdistanser

<0.001%

HPDE alt PVC

EPS (grafit) - isolering

1-3%

Rostfritt stål, armering och detaljer

< 1%

Formolja

<0,002

Vegetabilisk olja

Ballast
Vatten

60-83%

Krossat berg

6-10%

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan

Ej relevant

Materialslag

Mängd och enhet

Kommentar

Slakarmering

1-10%

100% återvunnet material

EPS (grafit) - isolering

1-3%

10% återvunnet

Plastdistaner av HPDE

<0,001%

Återvunnet material

Ange energi som använts vid tillverkning av
varan eller dess delar

Ej relevant

Energislag

Mängd och enhet

Fjärrvärme, eldningsolja, LPG mm

20-30kWh/ton

El

20-30 kWh/ton

Ange transporter som använts vid
tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Transportslag

Andel %

Truckar och traktorer

40

Traverser

60

Ange emissioner till luft, vatten eller mark
från tillverkning av varan eller dess delar

Kommentar

Ej relevant

Emissionsslag

Mängd och enhet

CO2

0,81 kg/ton

Ange restprodukter från tillverkning av
varan eller dess delar
Restprodukt

Kommentar

Kommentar

Ej relevant
Avfallskod

Mängd
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Kommentar

Spillbetong

10 13 14

5% av
tillverkad

100

Fyllnadsmaterial

Spill armering

17 04 05

10%

100

Recycling

Spill EPS-isolering

17 02 03

5-10%

Rostfritt stål

16 01 17

5%

Betongslam i vatten

10 13 14

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

Ja

100
100

Recycling
Recycling

0-10
Nej

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Övriga upplysningar: Från fabrikerna släpps som regel något basiskt spolvatten. Fabrikerna har slam och oljeavskiljare.

6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar

år
år

Övriga upplysningar:

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Kross och
stålåtervinning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ange avfallskod för den levererade varan 10 13 14 Betongavfall och betongslam, 17 04 05, Järn och stål,
16 01 17 Rostfritt stål, 17 02 03 Plast (EPS)
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?
Ja
Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
2
3
Mängd [µg/m h] alt [mg/m h]
Typ av emission
TVOC

4 veckor

26 veckor

130 μg/m2h

26 μg/m2h

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde

Enhet

Kommentar

SP- metod 1598
(FLEC)

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Mätmetod:
Ej relevant

Enhet

Mätmetod

Enhet

Mätmetod

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde

Mätmetod

Ej relevant

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde

Varan avger inga emissioner

Ej relevant

Övriga upplysningar: Angiven emission kommer från EPS-isoleringen som är placerad utanför en 150
mm tät betongskiva. Innemiljön torde få endast bråkdelar av dessa emissioner. Värden tagna ut BVD
från Jackon Super EPS

Hänvisningar
EPD från CELSA STEEL SERVICE AB, Website: www.celsa-steelservice.com, certification No S-P-00305Validity:
2014-12-31, LCA coverage: cradle-to-gate, Climate change: 360 kg CO2 eq/tonnes

Bilagor
Producentintyg Väggar W, Produktinformation Väggar W

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Byggvarudeklaration, yttre och inre miljö
Denna deklaration är upprättad med stöd av BYKRs instruktioner
Varugrupp:

Monteringsfärdiga element av stål och trämaterial

Produkter:

Interna noteringar
Upprättad: 991118
Reviderad: 120919

Tak- & bjälklagselement
Tak- & bjälklagselement akustik
Företagsinformation
Tillverkare:

Lättelement AB
Höglandsvägen 9
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-822 20, Fax: 0660-822 28

Kontaktperson:

Jan Erik Backman

Miljöpolicy:

Ja

Certifiering:

Nej

Produktinformation
Användningsområden: Fribärande element av sandwichtyp med färdig ytter- & innertaksyta sammansatt av ett flertal komponenter med miljöbeskrivn. enl. nedan
sammanställt ur underleverantörernas miljödeklarationer och proportionerat per enhet i vår produkt. (Se även vårt byggkatalogblad Häfte 6)
För detaljerade deklarationer bl.a avseende förnyingsbara/ej förnyingsbara materialslag hänvisas till våra leverantörer.
Komponent
Plywood
Papp
Balk
Isolering
Plåt
Lim
Spik
List
Plastfolie
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Vår leverantör
Vänerply AB
Icopal AB
Masonite Beams AB
Saint-Gobain Isover AB
SSAB Tunnplåt AB
Sika Sverige AB
Gunnebo Industrier AB
Trelleborg Horda AB
Rani-Plast OY

Adress
Box 848
Box 5
Box 501
Box 8061
Box 9
Vasaesplanaden 18

Postadress
547 81 OTTERBÄCKEN
201 80 MALMÖ
914 29 RUNDVIK
260 50 BILLESHOLM
781 84 BORLÄNGE
163 08 SPÅNGA
590 93 GUNNEBO
330 17 RYDAHOLM
SF-65100 VASA

Tel
0551-282 00
040-247400
0930-30510
042-84 000
0243-70000
08-621 89 00
0490-89000
0472-25800
358-63127433
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Plyw

Mängd/m 2

Granfaner
Furufaner
Fenolhartslim
Limtillsatser
Vatten
Stålband (emballage)
Oxiderad asfalt
Mineralfiberfilt
Kalkstensmjöl
Sand
Papp & krympfolie (Emballage)
Gran/Fura (K18, K24, K30)
Hård Board K40
Fenol-resorcinol-formaldehydlim
Stålband (emballage)
Träunderslag (Emballage)
Soda
Fältspat
Dolomit
Borax
Fenol
(Bakelit)
Formaldehyd
Urea
Mineralolja (tillsats)
Polyeten (emballage)
Aluminium (Al) Beläggning
Zink (Zn)
Kisel (Si)
Järn
Stålkärnan
Kol
Mangan
Svavel
Aluminium
Kisel (Si)
Fosfor
Polyestergrund
Polyestertäckfärg
Epoxi baksidesfärg
Stål
2,2-bis(p-(2,3-epoxypropoxy)fenyl)propan
Inert fyllemedel
Polyol
Difenylmetan-4,4´-diisocyanat (MDI)
Prepolymer isocyanat

Isolering
Mängd/m 2

Plåt

Mängd/m 2

Lim

Mängd/m 2

Spik

Mängd/m 2

List

Mängd/m 2

Plastfolie

Mängd/m 2

6,68
0,38
0,33
0,12
0,68
0,00
0,86
0,07
0,54
0,54
0,04

0,10
5,23
6,48
0,04
0,00
0,01
0,38
1,02
0,16
0,35
0,10
0,10
0,08
0,05
0,16
0,08
0,06
0,00
3,82
0,08
0,03
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,04
0,01
0,00

8,18
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Balk

Mängd/m 2

2,05

11,75

2,50

4,16

0,01
0,07
0,05
0,01
0,01
0,15

Uppgift saknas

1.1-1.2 Råvaror/Tillsatser

Papp

Mängd/m 2

Uppgift saknas

Material

Uppgift saknas

1 INGÅENDE MATERIAL
Element typ A404

Förädl.

Mängd/m 2

Summa
kg/m 2

6,68
0,38
0,33
0,12
0,68
0,00
0,86
0,07
0,54
0,64
0,04
5,23
6,48
0,04
0,00
0,01
0,38
1,02
0,16
0,35
0,10
0,10
0,08
0,05
0,16
0,08
0,06
0,00
3,82
0,08
0,03
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,04
0,01
0,00
0,01
0,07
0,05
0,01
0,01
28,79
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Plyw

Papp

Balk

Isolering

Plåt

Lim

Spik

List

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Möjlig

Möjlig

Möjlig

69%

20%

Sverige
Europa
Övriga

100%

?

?

85%
5%
10%

?

?

?

?

Utsläpp till luft
Stoft
Koldioxid (CO2)
Kolmonoxid (CO)
Kolväten
Kväveoxider (NOx)
Svaveldioxider (SO2)
VOC fr. trä
Väteklorid
Metan
Formaldehyd
Flyktiga org. ämnen fr. trä
Flyktiga org. ämnen fr. övr
Org. syror fr. trävaror
Fenolisk substans

Kg/m
0,016
1,440
0,030
0,014
0,011
0,005
0,005

Spec
1.3 Återvunna material
1.4 Ursprung för 1.1 - 1.3

Plastfolie
Mängd/m 2

Förädl.
Mängd/m 2

Summa
kg/m 2

100%

2 PRODUKTION

Utsläpp till vatten
Stoft
Susp. föroreningar
BOD
COD
TOC
Kväve
Klorid
Fluor
Fosfor
Sulfat
Fenolisk substans
Metaller
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2

Kg/m
0,000
0,468

0,019
0,003

0,000

0,000

0,003

Kg/m

2

Kg/m

2

Kg/m

2

Kg/m

2

Kg/m

Uppgift saknas

0,000
0,001
0,003
0,005
0,000
0,008

2

Kg/m
0,010
6,144

Uppgift saknas

x
x
x

2

Kg/m
0,021
1,795
0,078
0,014
0,020
0,005

Uppgift saknas

2

Kg/m
x (saknas)
x

Uppgift saknas

2

Uppgift saknas

2.1 Produktionsprocessen

2

0,0461
9,8470
0,1075
0,0285
0,0503
0,0135
0,0045
0,0002
0,0009
0,0038
0,0050
0,0001
0,0080
0,0032

INGA
0,000
0,005
0,008
0,029
0,000
0,002

0,001
0,095
0,198
0,000
0,000
0,001
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,050

0,000

0,0000
0,0063
0,1025
0,2260
0,0001
0,0008
0,0023
0,0000
0,0002
0,0001
0,0002
0,0500
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Spec
Utsläpp till mark
Mineraliskt avfall (grus)
Aska
Industriavfall
Farligt avfall
Spillbark

Plyw

Papp

Balk

Isolering

Plåt

Lim

Spik

List

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

Mängd/m 2

0,015
0,045

x
x

Energianvändning
Olja
Diesel
Biobränsle
Biobränsle (Rundved)
Biobränsle (naturgas)
Primär- el
Kol

7,500
3,750
44,250
7,500
18,750

Primärt resursuttag
Rundtimmer
Råolja
Naturgas
Kol

x
x

9,000
0,225
0,225

0,018
0,078
0,040
0,005
0,025

0,128

19,000

48,640

90,000
2,500
42,500
0,018

65,280
62,720

Plastfolie
Mängd/m 2

0,101

Förädl.
Mängd/m 2

x

x
x

1,656
0,360

x

15,250
0,500
0,078
0,018

3 DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT
3.1 Produktionsland
3.2 Transportsätt

3.3 Distributionsformer
3.4 Emballage

Bil:
Järnväg:

SWE
x

SWE
x

SWE
x

SWE
x

SWE
x

2
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SWE
x

SWE
x

FIN
x

SWE
90%
10%

Helstuv med ca: 200-300 m / paket "just in time" till byggarbetsplats. Kranlossas.
x
Underleverantörers emballage ingår i 1.1 - 1.2. Lättelements emballage består av träunderlägg, träströ &
presenningar som alltid returneras.

4 BYGGSKEDET
4.1 Byggproduktion
4.2 Produktanpassning

SWE
x

Paket hanteras med kran och särskilda lyftanordningar.
Elementen utföres helt objektanpassade.

Summa
kg/m 2

0,0325
0,1225
0,2694
0,0050
0,0250

75,1400
3,7500
44,2500
90,0000
76,9360
124,3300
0,0175

MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2

24,2500
0,7250
0,3025
0,0175

MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
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5 BRUKSSKEDET
5.1 Drift

Energi:
Buller:

5.2 Underhåll
5.3 Livslängd

Minskar byggnadens energiförbrukning
Mycket effektiv ljudabsorbent
Inga underhållsbehov annat än vad slutligt ytskikt erfordrar.
>25 år, högsta åldersklass

6 RIVNING
6.1 Demontering

Enkel att demontera när infästnings- och lyftpunkter under tätskikt har lokaliseras.

7 RESTPRODUKTER
7.1 Återanvändning
7.2 Återvinning
7.3 Energiutvinning

Kan nedmonteras och återanvändas efter viss anpassning.
Vid skonsam demontering kan de olika delkomponenterna särskiljas och till viss del återgå till nyproduktion av råvaror
Träkomponenterna kan användas som bränsle. Övr. ej brännbart.

8 DEPONERING
8.1 Avfallshantering

Deponering av träkomponenter bör undvikas ur ett resurshushållningsperspektiv. Stål går till stålåtervinning.
Övriga komponenter deponeras på godkänd plats med Miljömyndighetens instruktioner.
Ingen av de ingående materialen klassas som miljöfarlig.
Inom företaget tillämpas källsortering.

9 INOMHUSMILJÖ
9.1 Allergiframkallande ämnen

9.2 Byggprocess
9.3 Egenemissioner

Kontaktallergi:
Luftvägsallergi:

Ingen påverkan i slutprodukt
Ingen påverkan i slutprodukt
Lagras, hanteras och byggs in skyddat mot väta.

Av isolering Endast i ljudabsorberande variant:
2
TVOC
<20 mg/m h.
2
Enskilda VOC:
Inga enkilda ämnen >5 mg/m h
2
Formaldehyd:
<15 mg/m h.

SP-provning
SP-provning
SP-provning

9.4 Omgivande material
9.5 Underlag för rek. betingelser enl. 9.4

Fuktförhållanden skall beaktas.
Långvariga erfarenheter samt provresultat.

9.6 Drift & underhåll

Särskilt underhåll erfordras normalt inte om laster håller sig inom norm.
I övrigt inspekteras tätskikt & avvattningsanordningar för täthet och funktion.
Ångspärr i form av plåt (eller plastfolie vid ljudabsorption) hålles intakt. Håltagning
utföres enligt särskild anvisning.

9.6 Ljudnivå
9.7 Magnetiska & elektriska fält
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Ej tillämplig
Ej tillämplig

Bilaga nr, 12 Brand Strängbetong
I tabellen redovisas grovt inom vilka brandklasser i bärande avseende som de olika
produktslagen vanligtvis ligger vid fri uppläggning. Högre brandklasser kan naturligtvis
åstadkommas genom speciella åtgärder såsom ökning av täckskikt, sektionsmått och
armeringsmängd, inspänning, applicering av brandskyddsputs mm.

Brandklasser för olika element
Brandklass
R30 R60 R90 R120 R150 R180 R210 R240
HD/F (håldäck)
RP (pelare)
Sandwichvägg

*Rektangulära balkar och flänsbalkar, slak- och spännarmerade
Grön markering betyder att elementen klarar brandklassen utan särskilda åtgärder. Blå
markering betyder att elementen kan klara brandklasserna med åtgärder, t.ex. genom att öka
täckande betongskikt.
http://www.svenskbetong.se/brand/brandteknisk-klass-och-brandsaekerhetsklass.html
Bilaga nr, 13 Spännvidd väggar Strängbetong

Antal våningar som en betongvägg klarar med ett bjälklag med massan 600 kg/m2.
Värdena gäller för väggens lastkapacitet vid brottgränstillstånd.
Spännvidd
Väggtjocklek
150 mm
200 mm
250 mm
Bostadsrumshöjd = knäcklängd, upp till 3 m

Antal våningar bostadslast
6m
12 m

12
16
20

6
8
10

http://www.svenskbetong.se/statik/vaeggelement-homogenvaegg-v-och-sandwichvaeggw/dimensionering-av-vaeggelement.html

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer 2007 för byggvarudeklarationer (BVD 3) och miljöprestanda enligt
anvisningar för LCA-baserade deklarationer av byggvaror PCR 2006:02
IVL MVD nr U 2676

Korslimmat trä KLT

1 GRUNDDATA
Dokument ID

Företaget certifierat enligt

3

ISO 9000

ISO 14000

Annat, PEFC, FSC

Varunamn

Övriga upplysningar

Korslimmat trä KLT

Tillstånd enligt miljöbalken.
Anslutet till Repa-registret. Ingår i energimyndighetens
program för energieffektivisering PFE.

Artikelnamn/ID-begrepp

Korslimmat trä
Varugrupp

3 VARUINFORMATION

BK04: 10012 Massivträelement
Upprättad/ändrad den

2009-09-07

Ny deklaration

Ändrad deklaration

Övriga upplysningar

Korslimmat trä tillverkas, enligt samma principer som
limträ.

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Ursprungsland

Sverige
Användningsområde

Konstruktionsmaterial
Finns säkerhetsdatablad?

Ja

Nej

Ej relevant

Varugrupp

Företagsnamn

Massivträelement

Martinson Group AB

Ange enligt Kemikalieinspektionens regelverk

Organisationsnummer/DUNS-nr

556493-7489

Klassificering
Märkning

Adress

Är varan registrerad i BASTA

937 80 Bygdsiljum
Webbplats

www.martinsons.se
Kontaktperson

Per Lundgren

Ja

Ej relevant
Ej relevant

Nej

Uppfyller varan egenskapskriterierna enligt BASTA

Ja

Nej, se not 1

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Ja,

Nej

Telefon

Övriga upplysningar

0914-207 00

Korslimmat trä är uppbyggt av ett antal trälameller
sammanbundna med lim Lamellerna är korslagda i ett
flertal skikt. Yttersta skikten ligger i elementets
längdriktning.

E-post

per.lundgren@martinsons.se
Har företaget miljöledningssystem?
Ja
Nej

Martinson Group AB

Korslimmat trä
4 INNEHÅLL
Produktinnehåll
vikt-%
Trälameller
97
Limtyp MUF,
<3
melamin-urea-formaldehyd.
Varan saknar CAS-nr eller
motsvarande samt klassificering av
ingående ämne.

5 PRODUKTIONSSKEDET
Tillverkningsmetod
Korslimmat trä tillverkas av lameller
som torkats, hyvlat. De limmas under
press med högfrekvenslimning.
Miljöberäkningarna
följer
de
generella regler som finns för en
livscykelanalys (LCA) av en byggprodukt
enligt
referens
(3).
Miljödeklarationen är framtagen och
enligt konceptet på-väg-mot EPD, se
referens (4).
Alla värmevärden anger det effektiva
värmevärdet baserat på torrsubstansen, TS.

Inventerad vara är 1 m3 KLT
Certifierat skogsbruk

55%

Råvaruuttag
MJ/m3
Återvunna resurser
Försumbara mängder

kg/m3
-

Icke energibärare
Totalt resursuttag

<0,001

Energibärare
Råolja
Rundved (2)
Kol
Naturgas

8,9
555
1,3
10,8

Distributionsmedel
Produkten distribueras enligt kundens
önskemål. Vanligaste transportmedel
är lastbil.
Förpackningsmaterial
Kartong
Plastfolie och -band

kg/m3
0,4
0,1

7 BYGGSKEDET
Hantering
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Energianvändning
Råolja
470
Rundved
2379
Kol
36
Naturgas
557
Vattenkraft
391
Kärnkraft
404

Ej relevant
Nej Ja, spec.
Se ”Hanteringsanvisningar Limträ”
(www.svensktlimträ.se under fliken
"Publikationer")
Ställer varan särskilda krav på omgivande
material?
3

Ej inventerade flöden
Avfall
Farligt avfall, kg/m3
Övrigt avfall, kg/m3
Limvatten, dm3/m3
Insatsmaterial
Försumbara mängder

per m

Miljöpåverkan
Klimatpåverkan, kg CO2-ekv.
Försurning, mol H+
Övergödning, kg O2
Marknära ozon, kg C2H2-ekv (7)
kolväten etc
NO2
Ozonnedbrytning

per m3
57
20
4,3

0,3
2,6
5,5
-

0,059
0,018
0

Överensstämmelse av data
Skillnaden mellan denna specifika
deklaration och en full EPD är att
tredjepartsverifiering
inte
är
ackrediterad och avsaknaden av det
granskningsunderlag som krävs för
detta. Generella data har använts för
sågad vara, baserat på referens (5,6).
Redovisade miljödata är kompatibla
med alla miljödeklarationer framtagna
enligt de generella reglerna för
byggprodukt i Miljöstyrningsrådets
system, PCR 2006:02, se referens (3).

Martinson Group AB

6 DISTRIBUTION AV
FÄRDIG VARA

Ej relevant
Nej Ja, spec.
Trä tar upp och avger fukt, vilket kan
påverka de mekaniska egenskaperna
och beständigheten.
Byggproduktion/montering
Beroende på vad produkten används
till åtgår olika material såsom lim,
skruv, spik med mera. Spill som
uppstår kan lämnas i källsorteringskärl för trä alternativt brännbart eller
liknande.
Produktanpassning
På kundens önskemål kan skräddarsydda längder eller element tas fram.

8 BRUKSSKEDET
Livslängd/beständighet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift
och underhåll?

Nej

Ja, specificera

Ställer varan krav på energitillförsel för
drift?

Nej

Ja, specificera

Uppskattad teknisk livslängd för varan

> 50 år
Kommentar:

Referenslivslängden uppskattas vara
mer än 50 år eller obegränsad, vid
inbyggnad ovan mark i torr miljö.
Drift och underhåll
Normalt sett underhålls produkten
inte vid inbyggnad.
Vid utvändig exponering skall samma
konstruktiva och kemiska träskydd
användas som för trä.

Korslimmat trä
9 RIVNING
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering?

Ej relevant
Nej
Ja, specificera
Produkten är oftast en integrerad del av en större
byggnadsdel vilket avgör betingelserna vid rivning.

10 AVFALLSHANTERING
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Nej

Ja

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Nej

Ja

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Nej

Ja

Finns det risk för miljöbelastande emissioner vid energiutvinning?

Ej relevant

Nej

Ja

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för
återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Nej

Ja, se nedan

Ange avfallskod för spill från levererad vara

Spill har enligt avfallsförordningen kod 17 02 01 - Trä

produkten återfinns nu 1 kg av de råvaror som utnyttjats
från början och redovisas under rubriken Produktinnehåll.
Både naturresurser och Återvunna material från gamla
uttjänta produkter återfinns under rubriken Råvaruuttag,
som dessutom är indelat i Energibärare och Icke
energibärare. För att använda uppgifter från en
miljödeklaration i en livscykelanalys (LCA) måste
återvunna material värderas på något sätt.
I de fall flöden in eller ut från olika processer inte
inventeras till ”vaggan” eller ”graven”, bokförs dessa under
rubriken Ej inventerade flöden. Dessa ofullständigt
inventerade flöden kan vara antingen insatsmaterial, det
vill säga uppströms miljödata saknas, eller avfall då
miljöpåverkan från restprodukthantering saknas och så
vidare.

13 INVENTERINGENS OMFATTNING
Inventeringen omfattar nedan angivna steg. Av figuren
framgår också huvudsakligt ursprung för de olika råvarorna
och insatsmaterialen vid tillverkningen.

Är detta spill klassat som farligt avfall?

Nej

Ja

KLT-process

Återanvändning
Vid en försiktig demontering kan de korslimmade
träelementet återanvändas.
Materialåtervinning
Tekniskt sett är materialåtervinning till en ny träbaserad
produkt såsom en skiva möjlig.
Energiutvinning
KL trä utgör ett utmärkt bränsle med liknande utsläpp som
rent trä vid förbränning. På sikt borde aska från träbaserade
produkter återföras till skogsmark och på så sätt skapa ett
kretslopp av näringsämnen.
Deponi
Deponering av produkten skall undvikas ur ett resurshushållningsperspektiv.

utvinning/
Sverige

konstruktionsvirke

utvinning/
-

förpackningsmaterial

utvinning/
Nordsjön

MUF

utvinning/
-

köpt elektricitet

utvinning/
-

transporter,
energi

KLT

aktiviteter som
ingår i tillverkningen av
produkter ovan

produkt där alla tillgängliga data inventerats,
alternativt förenklade data har använts
inventeringen börjar i namngiven aktivitet/
främsta råvaruursprung (annars skrivs “-”)

råvaran inventeras från naturen

11 INNEMILJÖ

råvaran inventeras från samhället

Egenemissioner
Formaldehyd, från MUF-KL trä
<0,03 mg/m3
3
Gränsvärde för E1-normen är 0,13 mg/m
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= 1,3

= 1,1

= 0,1

+
= 0,2

= 1,0

Se bilden i exemplet ovan. För att tillverka en produkt
behövs till exempel 1,3 kg naturresurser som bokförs under
rubriken Råvaruuttag, varav 0,2 kg deponeras direkt och
bokförs som Avfall. I tillverkningsprocessen förbrukas
sedan 0,1 kg. Det vill säga råvarorna omvandlas till
emissioner exempelvis vid energiutvinning och bokförs
under rubriken (därav) Energianvändning. I den färdiga

Martinson Group AB
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