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FUKT 

• Branschstandarden ByggaF ska användas som metod för att  
säkerställa en fuktsäker byggprocess. 

• Allt material ska förvaras skyddat från nederbörd, fukt och smuts. 

• Material ska pallas upp från mark så att luft kan cirkulera. 

• Virke ska förvaras minst 0,2 meter över mark. 

Mer information finns  
på karlstad.se 

TILLGÄNGLIGHET 

• Senaste versionen av ”Bygg ikapp” ska användas som underlag vid projektering. 

RIVNING 

• Rivning ska utföras som selektiv rivning.  

GRUNDKONSTRUKTIONER 

Grundkonstruktion för nybyggnad ska utföras som platta på mark av platsgjuten betong, kantbalk 
med bruten köldbrygga och förhöjd sockel.   

PLATTA PÅ MARK 

• Hänsyn till risk för tjällyftning ska alltid göras. 

• Befintliga byggnader grundlagda med betongplatta på mark som saknar underliggande fuktspärr 
får inte beläggas med plastmatta eller annan fuktkänslig golvbeläggning utan att särskilda 
åtgärder vidtas. Beslut tas i samråd med beställaren.   

http://www.karlstad.se/
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VARMGRUND OCH KRYPGRUND 

• Eventuella krypgrunder ska utföras som varmgrund. Detta innebär att temperaturen i 
varmgrunden ska vara minimum +15 grader oavsett årstid.  

• Marken ska värmeisoleras på dränerande skikt.  

• I marktäckningen ska finnas avdunstningsskydd av minst 0,2 millimeter åldersbeständig 
plastfolie. Plastfoliens våder ska överlappa varandra med minst 300 millimeter. 

KÄLLARVÄGGAR 

• Motfylld källarvägg ska utvändigt förses med dränerande isolerskivor med en tjocklek  
av minimum 100 millimeter.  

• Isolerskivorna ska skyddas med geotextil mot återfyllnadsmaterial. 

RADON 

• Markradonhalten ska alltid mätas inför projektering av ny- eller tillbyggnad om det inte  
redan finns en dokumenterad mätning för området. 

STOMME 

TRÄSTOMME 

• Möjligheten att använda massivträ och träkonstruktion ska alltid utredas tillsammans  
med beställaren. 

YTTERTAK 

• Yttertak ska vara gångbart och hålla att gå på för vuxen person.  

• Möjligheten att använda sedumtak ska alltid utredas tillsammans med beställaren. 

TAKMATERIAL 

• Ska vara minst fyra millimeter tjockt, mekaniskt fastsatt och skarvsvetsad.  
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TAKAVVATTNING 

• Invändig takavvattning får inte förekomma. 

• Stuprör och hängrännor ska utföras i belagd förzinkad plåt. 

• Utvändiga stuprör ska anslutas med självrensande lövsil 1,5 meter ovan mark till  
varmförzinkat tubrör. Övergången till markavloppsrör utförs med två stycken 45 graders  
böjar som ska sluta under mark, så att övergången till markledning inte blir för skarp. 

• Vandalsäkert upp till 1,5 meter över mark.  

SNÖRASSKYDD 

• Snörasskydd ska utföras i varmförzinkat stål. 

• I skolor och förskolor ska snörasskydd monteras på alla sidor på samtliga tak. 

YTTERVÄGG 

FASAD 

• Avstånd mellan markyta och eventuell träpanel ska vara minst 200 millimeter. 

YTTRE KLIMATSKÄRM 

• Yttervägg som är uppbyggd av regelverk ska på insidan utföras med minst 45 millimeter 
indragen ångspärr för att möjliggöra installationszon. 

YTTERDÖRRAR 

• Brevinkast i ytterdörrar får inte förekomma. 

Ytterdörrar av aluminium 

• Utförs av typ SAPA eller likvärdigt. 

• Utförs med modulprofiler och gerade hörn och av pulverlackerad aluminium i någon  
av standardkulörerna. 

• Utförs med utbytbar anslagslist.  
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Ytterdörrar av trä 

• Vid eftermontage i befintliga förskolor och skolor ska utanpåliggande klämskydd av  
1,5 millimeter gummiduk med inläggning som fästs med kantlist av aluminium, höjd  
minst 1 800 millimeter, monteras på ytterdörrens insida. 

• I förskolor och F–6-skolor utförs dörrarna med klämfri bakkant. 

FÖNSTER 

• Fönster ska bestå av trä med aluminiumklädd utsida, gäller dock ej rum utsatta för fukt, 
exempelvis storkök och badhus. 

• Minst ett fönster per rum ska vara öppningsbart. Från våning två och uppåt ska det 
öppningsbara fönstret vara inåtgående. 

DÖRRÖPPNINGSAUTOMATIK 

• Placering av armbågskontakter ska ske i samråd med beställaren. 

INRE RUMSBILDANDE DELAR 

VÄGGAR 

Innerväggar (gäller även insida yttervägg) 

• Material på lättväggar i torra utrymmen ska bestå av 2*13 mm skivor varav minst den  
yttersta av gips. 

• Hörnlist typ Gyproc HS 0,4 millimeter eller likvärdigt monteras till minst 2 100 millimeter  
över färdigt golv och ska överspacklas, där utanpåliggande hörnlist inte monteras. 

Väggar i våtutrymmen 

• Dörrar och fönster får inte förläggas så att vatten från duschar eller andra tappställen kan  
skada karm, foder, dörrblad eller fönster. 

• Placering av duschblandare i yttervägg får inte förekomma.  

LISTVERK 

• Foderlister utförs enligt standard SS 23 28 12.  
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GOLV 

Kök/våtrum/WC 

• Tätskikt på golv ska som grundregel alltid dras upp minst 100 millimeter på anslutande väggar.

• Mellan rum med olika ytskiktsmaterial får inte nivåskillnader förekomma.

Flytande golv 

• Flytande golv får inte beläggas med keramiska plattor.

INNERTAK 

• I skolor åk 4–9 samt gymnasium och idrottsanläggningar ska innertak i WC och RWC utföras
som fasta innertak.

INVÄNDIGA YTSKIKT 

MÅLNING 

Målningsbehandling på golv, vägg och tak 

• Vid målning av insida av källarvägg och källargolv ska denna utföras med
ånggenomsläpplig målarfärg

Målning av VVS och elinstallationer 

• Väggar och tak i elcentraler och dylikt ska färdigmålas före montage av apparater.

Väv 

• Glasfiberväv på väggar ska inte användas.

Glansvärden 

• Glansvärden på vägg- och takytor bestäms i samråd med beställaren.

YTSKIKT PÅ GOLV 

• Installationsbehandling ska utföras av samtliga golvbeläggningar.
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Limmade mattor 

• Matt- och limrester ska tas bort till 100 % vid byte av golvbeläggning. Om det är svartlim  
ska detta lämnas för asbestanalys. 

• Limmad matta direkt mot befintligt källargolv och befintlig platta på mark som saknar  
fuktspärr eller värmeisolering mot markfukt får inte förekomma. 

• Vid limning mot betongunderlag ska alkaliresistent lim alltid användas. 

Plastmattor 

• Plastmatta ska vara minst 2,0 millimeter tjock och ha ett ytskikt och fyllmedel så att  
torrpolering utan vax eller polish är möjlig. 

Massagolv 

• Massagolv ska vara av tjockfilmstyp, minst 3 mm tjockt. Golvet ska vara lämpligt för  
aktuellt användningsområde och klara kravställd halkdämpningsklass. 

• Sockel ska vara 100 millimeter och rundad. 

YTSKIKT PÅ VÄGGAR 

Källarväggar 

• Om källarväggar behöver vara avtorkningsbara ska de beklädas med klinker- eller kakelplattor. 

HUSKOMPLETTERINGAR 

UTVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR 

Entréer 

• Entréer ska förses med utvändiga skrapgaller. Skrapgaller får väga max 10 kilo per del. 

Balkonger 

• Balkongräcken får inte vara klättringsbara.  

• Balkonggolv ska vara i nivå med rumsgolv eller max 15 millimeter i nivåskillnad. 

• Räcken och balkongräcken på förskolor samt vård-, demens-, och äldreboenden ska vara  
minst 1 300 millimeter höga.  
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INVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR 

Trappräcken 

• Ledstänger i förskolor och F–6-skolor utförs dubbla på höjd 600 millimeter och 900 millimeter 
över stegnos. 

Skrapmatta 

• Invändig skrapmatta ska ha kombinerad skrap- och torkfunktion med gummilameller samt 
öppen botten i försänkt ram. Minimihöjd 20 millimeter.  

• Mattans totallängd ska vara mellan 1 000 och 1 500 mm, bestäms i samråd med beställaren. 
Varje del får väga högst 10 kilo. 

RUMSKOMPLETTERINGAR 

INREDNING 

Skåpinredning 

• Skåpinredning utförs av melanin eller målad MDF. 

• Väggskåp ska monteras med takanslutning.  

• Exponerade skåpsidor ska ha täcksida av högtryckslaminat. 

• Luckor och lådfronter ska vara av högtryckslaminat. 

• Luckor och lådfronter ska förses med nickelfria handtag, modell bestäms i samråd  
med beställaren. 

Diskbänk 

• Då diskbänkar förekommer i lokaler, till exempel i lärosalar och allrum och ateljéer i  
förskolor, ska dessa ha stänkskydd på bakomvarande och eventuella anslutande väggar. 

Elevskåp/omklädningsskåp 

• Elevskåp och omklädningsskåp ska ha sluttande tak.  
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INNERDÖRRAR  

• Innerdörrar ska ha bredden K10. Undantag är dörrar till WC där K9 kan godtas.  

Innerdörrar av trä 

• Innerdörrar utförs som laminatbeklädda massivdörrar med massiva kantlister av trä eller plast. 

Innerdörrar av glasfiber 

• Innerdörrar inom storkök utförs av glasfiber med dörrbladstjocklek minst 40 mm, freonfri kärna 
samt med kantprofil och karm av aluminium. 

Dörrstopp 

• Dörrstopp ska monteras på dörrar som inte har dörrautomatik. 

• Dörrstopp ska i första hand monteras högt upp på vägg, placering bestäms i samråd  
med beställaren. 

Dörrhandtag 

• Dörrhandtag ska vara nickelfria. 

Trösklar 

• Dörröppning utförs utan trösklar.  

• Om ljudkrav finns ska i första hand fasad trätröskel användas. 



 

 

 

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
https://karlstad.se/

	RIKTLINJE
	FÖRORD
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	FUKT
	TILLGÄNGLIGHET
	RIVNING
	GRUNDKONSTRUKTIONER
	PLATTA PÅ MARK
	VARMGRUND OCH KRYPGRUND
	KÄLLARVÄGGAR
	RADON

	STOMME
	TRÄSTOMME

	YTTERTAK
	TAKMATERIAL
	TAKAVVATTNING
	SNÖRASSKYDD

	YTTERVÄGG
	FASAD
	YTTRE KLIMATSKÄRM
	YTTERDÖRRAR
	FÖNSTER
	DÖRRÖPPNINGSAUTOMATIK

	INRE RUMSBILDANDE DELAR
	VÄGGAR
	LISTVERK
	GOLV
	INNERTAK

	INVÄNDIGA YTSKIKT
	YTSKIKT PÅ GOLV
	YTSKIKT PÅ VÄGGAR

	HUSKOMPLETTERINGAR
	UTVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR
	INVÄNDIGA HUSKOMPLETTERINGAR

	RUMSKOMPLETTERINGAR
	INREDNING
	INNERDÖRRAR 





