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HAR  HUVUDANSVARET  FÖR ALLT DET  TEKNISKA
Golvbranschens Tekniska Kommitté måste sägas ha en av de allra viktigaste 
funktionerna inom Golvbranschen. Här behandlas alla angelägna tekniska frå-
gor, här skapas underlag för branschens ställningstaganden i sådana frågor och 
här tas material fram för spridning av kunskap och information.

Golvbranschens Tekniska Kommitté, TK, har 
det övergripande ansvaret för Golvbranschens 
tekniska frågeställningar. Kommittén utreder 
aktuella frågor och ger praktiska rekommenda-
tioner till branschens entreprenörer om hur 
olika problem kan hanteras.

Allsidig golvkunskap och -erfarenhet
Inom Golvbranschen, GBR, finns stor samlad 
kunskap och erfarenhet hos anslutna leveran-
törer och entreprenörer. TK tar genom sin 
sammansättning vara på denna kunskaps-
mängd.

Det finns både entreprenörer och leveran-
törer i kommittén, så att kommittén kan belysa 
frågor och problem ur både ett monterings- 
och ett materialperspektiv. Leverantörsrepre-
sentanterna täcker de olika materialslag man 

GOLVBRANSCHENS TEKNISKA KOMMITTÉ

arbetar med i branschen. Det finns vidare 
entreprenörsrepresentanter från de sex region -
före ningarna inom Golvbranschen, så att frågor 
från hela landet fångas upp. Information kan 
naturligtvis även gå åt andra hållet och därmed 
kan till exempel råd och riktlinjer spridas i hela 
branschen.

Exakt vilka personer som får äran att repre-
sentera branschen i den här viktiga kommittén 
avgörs vid Golvbranschens stämma i maj varje 
år.

TK har alltså det övergripande ansvaret för 
alla tekniska frågor inom Golvbranschen. Det 
kan handla om läggningsteknik, utveck ling av 
branschstandarder, tekniska remisser, doku-
mentsamlingar, skötselråd, besiktningsfrågor 
och mycket annat. Eftersom TK har det över-
gripande ansvaret följer man arbetet i övriga 
tekniska arbets grupper inom Golvbranschen, 
som till exempel Golv avjämningsgruppen och 
Bygg keramikgruppen.

Behandlar angelägna golvfrågor
Ytterligare en av TKs uppgifter är att godkänna 
besiktningsmän och därmed se till att bran-
schen kan erbjuda kompetenta sådana när det 
uppstår behov av opartiska bedömningar i sam-
band med konsumententreprenader. Besikt-
ningsmännen finns listade med kontaktupp-
gifter på golvbranschen.se.

De tekniska remisser som TK arbetar med 
kan till exempel gälla de återkommande revi-
deringarna av AMA Hus, en allmän material- 
och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten 
som ges ut av Svensk Byggtjänst och ett 
mycket centralt dokument inom byggbran-
schen.

Fyra gånger per år samlas kommittén för att 
diskutera de mest aktuella golvfrågorna. Och 
det som diskuterats mest intensivt på senare 
tid är, kanske inte helt förvånande, fukt i modern 
betong men man har också hunnit med att 
avhandla frågor som toleranser för bedömning 
av massiva trägolv, knarr i trägolv och tätning 

av rörgenomföringar i vägg med plastmatta. 
Med mera.

Sprider kunskap och information
En huvuduppgift för TK är att på ett tydligt, 
sakligt och lättillgängligt sätt sprida kunskap 
och information om tekniska frågor som är 
ange lägna för branschen – och på så sätt vara 
till praktisk nytta för GBRs entreprenörer. En 
väsentlig del att det arbetet är att ta fram så 
kallade TK-råd, det vill säga rekommendationer 
som talar om hur en viss golvteknisk fråga kan 
hanteras. Information från TK sprids också via 

Fyra gånger om året samlas de 13 leda
möterna i TK för att diskutera de mest ange
lägna tekniska frågorna inom branschen. 

Roger Hellstrand, Sika, har varit ordförande i Golv-
branschens Tekniska Kommitté sedan 2011. 

andra kanaler såsom fackpressartiklar, texter 
på golvbranschen.se och som faktainnehåll i 
GBRs Kalender & Faktabok.

Roger Hellstrand har varit TKs ordförande 
sedan 2011:
– Jag har jobbat inom golvbranschen i olika 
former och företag i över 45 år och det har 
skett en hel del förändringar under åren. 
I Tekniska Kommittén är man mycket nära 
golvbranschens tekniska utveckling eftersom 
det ständigt diskuteras nya frågeställningar, 
material och arbetssätt. Det är intressant att 
få bidra till att föra golvbranschen framåt.

Hur gör man för att få upp 
en fråga på bordet?
TK hälsar att företag som är anslutna till Golv-
branschen, GBR, gärna får höra av sig om de 
har någon fråga de tycker behöver diskuteras 
i TK. Eller utredas. Eller informeras om. Enklast 
är kanske att ta vägen via ordföranden i den 
regionala entreprenörsföreningen men det går 
också bra att kontakta GBR direkt på info@
golvbranschen.se.

Jenny Adnerfall och Patrik Nordahl

PRENUMERERA!

En årsprenumeration på 
Golv till Tak kostar bara 
380:- (exkl moms) och då 
får du åtta välmatade och 
intressanta nummer av 
tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu 
och beställ idag!

EVENTS AV GOLVINTRESSE
DOMOTEX TURKEY
Gaziantep Middle East Fair Center
27 – 30 april

FASTIGHETSMÄSSAN
Åbymässan
4 – 5 september
Göteborg

HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT
Stockholmsmässan
11 – 14 oktober

DOMOTEX MEXICO
Centro Citibanamex
15 – 19 oktober
Mexico City

BASTA: BÄTTRE SÖKFUNKTION I LOGGBOKEN
De som söker produkter i BASTA vill ofta logga 
materialinnehållet i sina byggnader. Tekniken 
har dock sprungit ikapp det befintliga, digitala 
verktyget i BASTA och därför lanseras nu inom 
kort en ny, uppgraderad version. Hela formatet 
har moderniserats och sökfunktionen har för-
bättrats betydligt både när det gäller sökbarhet 
och snabbhet. För materialleverantörer i BASTA 
är det därför viktigt att lägga in information om 
alla användningsområden och unika produkt-
egenskaper så att användarna lättare kan hitta 
rätt produkt. Så man kan se vad som skiljer en 
skenbart ”likvärdig” produkt från en annan.

I den nya loggboken samarbetar BASTA med 
Finfo / Logiq och det sker en digital överföring 
mellan de båda databaserna. Kvalitetssäkrad 
artikelinformation och förbättrad dokument-
hantering är några av fördelarna. Ett mot-
svarande samarbete är under planering med 
eBVD-databasen. Digitalisering av miljödata är 
nödvändig för att effektivisera ett flöde som 
bitvis upplevs som resurskrävande och där 
mycket dubbelarbete förekommer.

Loggboken beräknas lanseras under våren 
efter en testrunda hos befintliga användare 
och utvalda entreprenörer.   ■


