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Sid 2 av(5) 
 BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR  

C4 Hus 
 

 

Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt.  
Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla förekommande detaljer som är nödvändiga för 
byggnadens färdigställande. Endast byggdelarnas huvudsakliga utförande är omnämnt och detta 
innefattar även att till resp. byggnadsdels hörande detaljer skall utföras. 
Standardleverans omfattar monteringsfärdiga element till ytterväggar, takkonstruktion, 
kompletteringsmaterial, isoleringsmaterial, yttertaksbeklädnad, snickerier mm enligt följande 
förteckning. 
 
Utvändig panel, vindskivor och takfotsbrädor är fabriksgrundat en gång. 
 
Leveransspecifikation medföljer leverans. 
 
Leverans sätt: 
Poster märkta med 1 betecknar material som levereras i första leverans från C4 Hus. 
Poster märkta med D betecknar material från C4 Hus som direktlevereras från tillverkare. 
Poster märkta med E betecknar material/entreprenader som tillhandahålls av C4 Hus. 
byggavdelning/anlitad entreprenör. 
Poster märkta med x monteras av C4 Hus byggavdelning/anlitad entreprenör. 
 
Kolumn NF: Nyckelfärdigt 
  Lev NF   

  Sätt  

    
 MARKANLÄGGNING   
    
 Mark   
 Erforderliga mängder grus och makadam ingår för 

grundläggningen.  
 

E 
 
x 

    
 Grundplatta   
 Cellplastisolering 200 mm med förskjutna skarvar. D x 
 Sockel av prefabricerat kantelement hmin=300 mm med 100 mm 

cellplastisolering. 
 

D 
 
x 

 Armering inkl. distanser. D x 
 Betongplatta. E x 
    
 YTTERVÄGGAR   
    
 Ytterväggar med fasadbeklädnad av träpanel   
 Monteringsfärdiga ytterväggselement i storblock bestående av:   
  Isolering 95 mm.   
  Regel 45x95 c 600 mm.   
  Vindskyddspapp.   
  Spikläkt 28x70 mm c 600 mm.    
  Liggande fasad falspanel 22x163 mm.   
  Fönster insatta och fogtätade från fabrik.   
  Monterade fönsterbleck av 0,7 mm vitmålad plåt.  1 x 
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  Lev 
Sätt 

NF 

 

 

 Komplettering väggelement   
  Ångspärr av 0,2 mm åldringsbeständig PE-folie. 1 x 

  Gipsskiva 13 mm (1200 mm bred gips). 1 x 
  Panelbrädor för montering på byggplats. 1 x 
    
 Vindsbjälklag vid fackverkstakstolar    
 Takstolens underram utgör bärning. 1 x 
 Fastull 145 mm (glasull). D x 
 Ångspärr av 0,20 mm åldringsbeständig, trampsäker PE-folie. 1 x 
 Glespanel 28x70 mm c 300 mm. 1 x 
 Spikas med galv kamspik 75x31. E x 
 Gipsskiva 13 mm. 1 x 
    
 GAVELSPETSAR   
    
 Gavelspetsar vid ej inredd vind med fasadbeklädnad av 

träpanel 
  

 Gavelspetselement bestående av:   
  Liggande fasad falspanel 22x163 mm.   
  Spikläkt 28x70 mm c 600 mm.    
  Regelstomme av takstol.   
  Ventilgaller monterad från fabrik. 1 x 
 Kompletteringsmaterial 1 x 
    
 Gavelsprång   
 Vindskiva 2x28x170 mm. 1 x 
 Trekantsläkt 45x45 mm. 1 x 
 Spikfäste 45x45 mm. 1 x 
    
 Takfot, inklädd   
 Takfotsbräda 1 st 28 mm.  1 x 
 Kilplanka 1 x 
 Komplettering mellan takstolar. 1 x 
 Insektsnät av polyeten. 1 x 
    
 YTTERTAK   
    
 Yttertak    
 Bärande konstruktion av spikplåtsförbundna takstolar av trä. 1 x 
 Kompletteringsmaterial. 1 x 
 Takluckor 20 mm råspont. 1 x 
 Underlagspapp. 1 x 
 Vindskyddsfolie till luftspalt samt distanslister till dito. 1 x 
 Nockplanka. 1 x 
 Nockfolie. 1 x 
 Strö- och bärläkt. 1 x 
 Betongpannor inkl. luftningspanna. D x 
 Betongpannor spikas enligt leverantörens anvisning. E x 
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 Nockband och nockmastik. D x 
    
 ÖPPNINGAR   
    
 Förrådsdörrar   
 Förrådsdörrar med dörrblad och karm av fabriksmålad vit furu.   
  Tröskelbleck av 0,7 mm vitmålad plåt. 1 x 
 Up 1,40 W/m² K   
 Invändiga smygar av 15 mm gips. 1 x 
 Låscylindrar med nyckel. 1 x 
 Ytterdörrtrycke. 1 x 
    
 Fönster   
 Träfönster av fabriksmålad vit furu, glasade med 3-glas 

isolerrutor fyllda med argongas. 
  

  Fönsterbleck av 0,7 mm vitmålad plåt. 1 x 
 Invändiga smygar av 15 mm gips. 1 x 
 Up = 1,0 W/m² K   
 Bättringsfärg till fönster. 1 x 
    
 Garageport    
 Isolerad takskjutport med vitlackerat portblad, beslag av Vfz. Stål 

och aluminium, samt ventilerad släplist av gummi. 
 

D 
 
x 

 Up = 1,80 W/m² K   
 Låscylinder med nyckel, (Vid tillval elöppning utgår denna). 1 x 
    
 Väggytor, stolpar och balkar utomhus   
 Fasadpanel och övrigt utvändigt synligt trä förutom limträ och 

underslag i takfot respektive gavelsprång är fabriksgrundat. 
 

1 
 
x 

 Fasadpanel och övrigt utvändigt synligt trä skall färdigstrykas 
2 ggr på byggplats. 

  

 Målningsbehandling på byggplats ingår ej.   
    
 Elinstallation   
 Takbelysningsarmatur E x 
    
 Plåtdetaljer   
 Hängrännor och stuprör av 0,7 mm plåt inkl monteringsdetaljer 

och tillbehör. 
 

1 
 
x 

 Vindskivsbeslag av 0,7 mm plåt. 1 x 
 Takfotsplåt av 0,7 mm plåt. 1 x 
    
 Fästmaterial   
 Tätningsmassa till ångspärr. 1 x 
 Spik och skruv. E x 
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  Toleranser    
  Skärningslinjer Tabell 01.S/-2   
  Ytterväggar Tabell 27.C/GSN-1   
  Innertak Tabell 43.E/K-1   
   

  STR's kvalitetsnormer för monteringsfärdigt trähusmaterial 1988 gäller. 
   
  Felaktigt levererat material, även beträffande måttnoggrannhet, får ej inbyggas utan 

skall reklameras före montage. 
   
  Kristianstad 2018-02-01 
  C4 Hus AB    

 


