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Drottning Kristinas väg 30 och 30A
Stockholm

Beskrivning Fönsterbyte
2021-09-13
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Stadsbyggnadskontoret

Bef utseende
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Fönstren är av trä med kopplade inåtgående bågar.
Inner- och ytterbäge 1+1 med enkelglas.

Inkom2021
'09- 16

Reg.

ha-12981-57k

Noterigggr från inventering
Generellt
Karmar, mittposter har torrsprickor och färgflagningar i nederkant och cza100 mm upp
samt rötskador.
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-09-16, Dnr 2021-12981
Tillhör Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut, Lov med startbesked - Bifall - 2022-03-24, Handl. Elin Runesson

Karmbottenstycken har torrsprickor och färgflagningar samt rötskador.
Utvändig fogning karmar/tegel

är torra och spruckna.

Ytterbågar i fönstren har små torrsprickor i ytterkanter på bågbottenstycken och
färgflagningar nertill samt rötskador.
Kitt i bågar har generellt små sprickor och i vissa fall löst sittande kitt
lnnerbågar uppvisar inga skador eller färgflagningar endast solk på insidan och smuts
mellan bågarna.
Fönster på Husdel C1 och C2 är nyligen bytta enligt Bygglov Dnr 2019-04397-575
Byte till ma fönster med karmar, utvéinflt

klädda med aluminium

Bef fönster inkl karmar samt invändiga smyglister rivs.
Bef fönsterbleck rivs
Nya fönster enligt nedan med karm monteras. Kulör utv- och invändigt lika bef.
Fönstren monteras i fasadliv lika bef.
Drevning mellan fönster och vägg.
Nya täcklister av trä invändigt. Kulör lika bef.
Vid renovering uppkomna putsskador invändigt i samband med rivningen. Dessamålas.
Mellan tegel och karmar utvändigt monteras tätningsband typ "Kompriband".
Nya fönsterbleck av koppar utvändigt.
Ommålning fönstersmygar och fönsterbänkar invändigt.
Byggnadsverket i Stockholm AB
Frescativägen 33 C
114 18 Stockholm
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Information

Fönsterbytetkräverställningareller skylift för montageresptätning karm/tegel.
Fönster
Nya fönsterpartier görs öppningsbara med smal vädringsdel av kopplade inåtgående,

sidohängda2+1tr‘ci/aluminiumfénster.Vissa
med fasta trippel isolerrutai överluften.
Ytterbåge av aluminium samt aluminiumklädda karmar utvändigt, typ SSCEA KFlL,lika
de tidigare monterade fönstren på Husdel C1 och C2.
Glasning i öppningsbara fönster, innerbåge dubbel isolerruta varav ett energiglas,
spalten fylld med argon. Ytterbåge 4mm floatglas. Se detaljritning.
Fastafönsterdelar blir med trippel isolerruta varav ett energiglas spalter fyllt med argon.
Se detaljritning
_

U-värde 1,0 W/mZK

Fönster och fönsterpartier inom 4.0 m över mark görs med glasning för inbrottsskyddsklass
P6B.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-09-16, Dnr 2021-12981
Tillhör Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut, Lov med startbesked - Bifall - 2022-03-24, Handl. Elin Runesson

Invändig kulör, karm och båge NCSS0502-Yoch utvändigt karm NCSS5010-Y90R(rödbrun)
och båge NCSS1005-Y3OR(vit)

§xr_ig's
Bef yttervägg från insida betong+isolering+tegel
invändigt målat i vitt S0502-Y.Utvändigt rött tegel
Fönsterbleck av koppar
Fönster målade invändigt med S0502-Y
Omfattning
Husdel A och B
Fasadmot Väster 75 st fönster.

Fasadmot Öster 41 st fönster.
Fasadmot Norr

5 st fönster.

Stockholm 2021-09-13
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