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Teknisk beskrivning och gemensamma ytor
BRF Bergsvåg

MARK

All mark inom fastigheten ägs av BRF Bergsvåg. Marken består av ytor med natursten, yta för lek med 
lekutrustning, naturmark samt andra ytor. Inom fastighetens markanläggning förekommer stödmurar, 
staket, fallskyddsräcken, planteringar, barnvagnsförråd, pergola, belysning och dylikt. Vid fastighetens 
angöring finns en underjordisk behållare för hushållsavfall. 

GRUNDLÄGGNING

Betongplatta på fyllning och plansprängt berg, alternativt pålad platta.
Källarväggar utförs i platsgjuten betong.

STOMME

Bärande väggar utförs i betong. Lägenhetsavskiljande väggar utförs i betong. Inom förskola, loftgång 
samt inom källarplanet förekommer pelare i betong eller stål. Bjälklag utförs i betong. 
FASAD
Träbeklädnad med bakomliggande spikläkt samt fibercementskiva och isolering.

FÖNSTER & YTTERDÖRRAR

Fönster utförs fasta. Skjutdörrar och fönsterdörrar utförs glasade. Entrédörrar utförs med glasad fyllning 
(frostad mot lägenheter). Gavelfönster utförs öppningsbara. Takfönster utförs fasta. Glas i fasad/tak ut-
förs med isolerglas och/eller treglasrutor. 

YTTERTAK

Svagt lutande yttertak med beklädnad av sedum. Underliggande dränerande matta och tätskikt på isole-
ring. Solcellsanläggning på taket på byggnad C. 

INNERVÄGGAR

Lätta innerväggar utförs med stål- eller träregelstomme, osb- samt gipsskivor.

INNERTAK

Målad betong med spacklade och målade skarvar.

INNERDÖRRAR

Släta, semimassiva trädörrar. Kulörer enligt rumsbeskrivning. 
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SNICKERIER

Enligt rumsbeskrivning.

VITVAROR

Enligt rumsbeskrivning. 

TRAPPA

I förekommande fall i utförande enligt rumsbeskrivning.
Trappor inom trapphus och loftgång utförs i betong.

FÖNSTERBÄNK

Mattlackerat trä, enligt rumsbeskrivning.

MÅLNING

Kulörer enligt rumsbeskrivning. Väggar och tak spacklas och målas i erforderlig omfattning. 

GOLV

Enligt rumsbeskrivning. 

ÖVRIGA YTSKIKT

Enligt rumsbeskrivning.
Ytskikt inom källare, garage och gemensamma utrymmen målas eller utförs i betong.

INSTALLATIONER

VÄRME 

Uppvärmning genom bergvärmepump. Undercentral för bergvärme är placerad i källarplan.

KALLVATTEN

Kommunalt vatten, inkommer från Älvkarleövägen. Mätare är placerad inom källarvåning.

TAPPVARMVATTEN

Varje lägenhet utrustas med undermätare för tappvarmvatten för individuell debitering.

PORSLIN & BLANDARE

Handfat & kommod inom WC-rum i bostäder.
Golvstående WC stol.
Blandare enligt rumsbeskrivning.
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VENTILATION

Stadsradhus i byggnad C utrustas med individuellt lägenhetsaggregat, FTX. Köksfläkt med kolfilter, typ 
Siemens Clean Air. Lägenheter i hus S försörjs av gemensamt ventilationsaggregat, FTX, beläget i källar-
plan. Förskola försörjs via för förskoleverksamheten individuellt aggregat, FTX.

El & IT

Petsäkra eluttag. Datauttag utförs cirka ett per rum samt vid TV-plats.
Batteridrivna brandvarnare i varje rum.
Kombinerad el- och mediacentral i garderob i hall, med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Utrustning 
från TriplePlay-leverantör.
Fasta armaturer inom bostad enligt bofakta och rumsbeskrivning.
Samtliga fasta armaturer utförs med LED eller lågenergilampa som ljuskälla.
Fasadbelysning på balkong (gäller ej franska balkonger). Stadsradhus i byggnad C utrustas även med 
entréarmaturer. 
Solcellsanläggning utförs på taket på hus C.

VITVAROR OCH UTRUSTNING

Vitvaror inom kök från Siemens, se rumsbeskrivning.
Tvättmaskin, torktumlare och kombimaskiner från Siemens.

ALLMÄNNA OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN

TRAPPHUS

Trapphus med postboxar och hiss. Väggar utförs i betong alternativt målas. Golv utförs i betong alterna-
tivt med plattbeläggning.

GARAGE

Plats för ca 44 bilar varav 9 st platser utrustade med laddstolpe (230 V).
Väggar och tak målas.

LÄGENHETSFÖRRÅD

Utförs som typ Troax eller motsvarande. Betonggolv samt målade väggar och tak. Lägenhetsförråden är 
belägna under S huset.

VINKÄLLARE

Förvaringsmöjligheter i hyllställ. Väggar i betong alternativt målade. Undertak. Golv av betong.

BARNVAGNSFÖRRÅD

Beläget framför trapphuset i källarplan. Utförs med hyllplan för lätta barnvagnar för ökad förvaringskapa-
citet. Betonggolv och målade väggar samt tak.
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CYKELFÖRRÅD & CYKELPARKERING

Cykelförvaring för cirka 140 st cyklar. Ladduttag för elcyklar finns i begränsad omfattning. Cykelförvaring 
utförs med betonggolv samt målade väggar och tak. 

MILJÖRUM

Bostädernas miljörum är beläget på entréplan bredvid huvudentrén och är utrustat med rikligt av kärl. 
Golv i betong och målade väggar samt tak.

ÖVRIGT

GEMENSAM UTEPLATS

BRF Bergsvåg har en gemensam uteplats väster om hus C.

LEKPLATS

BRF Bergsvåg har en lekplats vilken delas med förskolan. Under förskolans öppettider har förskolan 
verksamhet företräde till lekplatsen.


