
TEKNISK BESKRIVNING
Bilaga till bygglov

Hänvisning til l  ärende
Fastighetsbeteckning
 

Byggherrens namn
 

Material och konstruktion
Grundläggning på:
 

Typ av grund:
 

Bärande ytterväggar (material, utifrån räknat)
 

Bjälklagskonstruktion
 

Bärande ytterväggar, källare (material, utifrån räknat)
 

Bärande innerväggar, källare (material, tjocklek)
 

Takkonstruktion
 

Underlagstak
 

Taklutning (grader)
 

PBL  8  Kap  4  §  Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är v ä s e n t l i g a i fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall.

Att funktionskraven i 8 Kap 4 § av PBL uppfylls kan redovisas i bifogad dokumentation, 
eller med hänvisning till sakkunniga som utsetts av byggherren för vissa kontroller.

Brandsäkerhet
B rand tekn i ska  byggnadsk l asse r Br 1 Br 2 Br 3

T y p  a v  t r a p p h u s Tr 1 Tr 2 Annat:  

B r a n d t e k n i s k  u t r u s t n i n g

Automatiskt brandlarm Utrymningslarm Sprinkler Brandskyddsdokumentation finns

Övrig information
 

Inomhusmil jö

FTventilation m värmeväxlare FTventilation Fventilation Självdrag

Övrig information
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Allmän säkerhet
Tillträdes- och skyddsanordningar på tak
 

Barnsäkerhetsåtgärder
 

Övrig information
 

Skydd mot buller
Åtgärder mot utomhusbuller
 

Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsande lägenheter
 

Åtgärder för minskning av efterklangstid
 

Energihushållning och värmeisolering
Um (krav), W/m² K
 

Um (medel), W/m² K
 

Beskrivning av värmesystem
 

Åtgärder för effektiv värmeanvändning
 

Lämplighet för avsett ändamål
Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen
 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Hiss installeras Framtida hissinstallation förberedd Hörselslinga installeras

Övrig information
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Hushållning med vatten och avfall

Anordning för källsortering Anordning för torrkompostering Anordning för våtkompostering Urinseparering

Övrig information
 

Övriga upplysningar
Övriga upplysningar
 

Datum Underskrift (byggherre)
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