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Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-
Bygg-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring 
lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna 
rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte. 
 

Revideringar till TKA 2023  
 
3.1 Entrédörrar allmänt 
 
Ändrade funktionskrav. 
 
Tillkommande text: 
Myndighetskrav för tillgänglighet ska tillgodoses. Fritt passagemått ska dock utföras 
minst 0,84 m. 
 
Avgåendetext: 
Vindfång ska finnas och då utföras ouppvärmt om det ligger inom byggnadens 
klimatskal. Vindfång ska utföras med minsta dimensionerande vändmått på 1,5 x 1,5 
m. 
Dimensionerande vändmått på 2,0 x 2,0 m ska eftersträvas. 
Vindfång ska utformas så att man undviker att båda dörrarna är öppna samtidigt vid 
in- och ut passage. 
 
 
 
3.3 Entrédörrar - grundskola och gymnasieskola 
 
Ändrat utförandekrav. 
 
Tillkommande text: 
Glas i dörrar bör delas upp i fält. Vid sabotage eller glaskross är det i bästa fall ej hela 
dörren som krossats, bara en del av den. 
 
 
 
4.3 Fönster - grund och gymnasieskola 
 
Ändrat funktionskrav.  
 
Tillkommande text: 
Beslagning 
Öppningsbara fönster där barn vistas ovan markplan skall ej kunna öppnas utan 
nyckel, mer än till vädringsläge (fallrisk). 
 
Avgåendetext: 
Alla öppningsbara fönster ovan entréplan ska förses med säkerhetsspärr. 
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5.2 Terrasser, altaner och balkonger BmSS Vård och omsorgsboende 
 
Angivelse av Funktionskrav, i stället för måttangivelse på byggdel: 
Utförandekrav 
 
Dörr till balkong/altan ska: 
Skall utföras med fritt passagemått på 840mm. 
 
Avgåendetext: 
Vara minst 10M 
 
 
6. Innerväggar 
Material- och varukrav 
 
Tillkommande text: 
 
Beakta följande: 
Förstärkning i lättväggar utförs i första hand med fixtur för säkrare infästning av 
tvättställ, blandare, vägghängda toaletter, radiatorer med mera. 
 
 
Tillkommande text, krav från MSB samt ITavdelningen: 
Utförandekrav 
It-utrymme/nisch utförs enligt anvisningar i Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps dok MSB 629. Minst SK 1 enl SSF 200  
 
 
7. Golv 
 
Material- och varukrav 
 
Tillkommande text: 
Duschar ska utföras med halksäkerhetsgrupp B. 
 
 
7.2 Golv i skola och gymnasieskola 
Tabell 2: Rums typ Café  
 
Tillkommande rekommendation ( R ):  
Plastmatta  
 
7.3 Golv i Vård och omsorgsboende för äldre och BmSS 
Tabell 3: Rums typ Korridor  
 
Tillkommande rekommendation ( R ):  
Plastmatta  
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12. Storkök 
Allmänt 
 
Tillkommande text: 
Golv utan kokgryta kan utföras med plastmatta. 
Kvalitetskrav ska följa internationell standard, SS-EN-norm = 14411:2012. 
 
 
14. Innerdörrar, komplettering till väggöppningar m. m. 
 
Tillkommande text: 
Dörrkarm och foder i våtutrymmen utförs spolsäkra. 
 
Tillkommande text, krav från MSB samt IT-avdelningen: 
Dörr till IT-utrymme/nisch 
Dörr skall vara klassad i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
dok MSB 629 
 
 
16.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och förskola 
 
Text som utgår i TKA (kravställande anges i RFP samt i TKA rör): 
 
 

Elevskåp 
Elevskåp ska vara vägghängda, låsbara samt  
Luckor utförs av stabil konstruktion för att förhindra 
åverkan. 

 
Skrivtavla 
Skrivtavla ska vara av typ Whiteboard.  
Hylla för pennor monteras. 

 
Utslagsvask/back 
Utslagsvask/back eller tvättränna utförs av rostfritt syrafast material 
med sandfång och används vid entréer där stövlar och dylikt spolas av. 

 


