
 



Illustrerad tidslinje avseende ombyggnad av Storgatan 11 i Falsterbo. 

 

Bygglovsansökan inlämnad till Vellinge kommun 2017-04-21. 

Bygglov beviljat efter drygt 8 månader                   2018-01-09. 

Laga kraft efter bortglömd kungörelse                    2018-05-20. 

Godkänt tekniskt samråd                                         2018-07-13. 

Avslag återställande av korsvirkesfasad mot gata   2018-08-30. 

Startbevis meddelat av kommunen                          2018-09-18. 

Kompletterande bygglov för ny gavel mot norr      2018-09-26. 

Startbevis meddelat av kommunen för ny gavel     2018-11-21. 

Byggnadsnämnden proklamerar byggstopp            2019-03-11. 

 

Byggnadsarbetet har hittills utförts under några månader från slutet av 2018 till 

början av 2019.  Nedan visas huvudmomenten: 

 

1. Rensning av väggar från ytskikt och löst sittande utfyllnadsmaterial och 

provisoriska lagningar för bedömning av konstruktion och hållfasthet. 

      



2. Uppstämpning av väggar och takkonstruktion på grund av konstaterad 

rasrisk. 

3. Borttagning av befintliga golv och sand för gjutning av ny bottenplatta 

enligt av byggnadsnämnden godkända ritningar. 

   

 

4. Grundförstärkning genom undergjutning och pågjutning av befintliga 

grundstenar. 

         

 



5. Isolering och gjutning av ny bottenplatta med golvvärmeinstallation, helt 

enligt av byggnadsnämnden godkända ritningar. Utläggning av 

ledningar för vatten, avlopp och elförsörjning före gjutning. 

      

 

6. Nedmontering av befintliga takpannor för återanvändning samt rivning av 

takstolar som skall ersättas av ny konstruktion enligt av 

byggnadsnämnden godkända ritningar. 

       



7. Uttagning av fönster och dörrar som skall renoveras och återanvändas, 

demontering av inputsad korsvirkeskonstruktion mot gatan samt 

demontering av synlig korsvirkeskonstruktion mot gården för renovering 

och återmontage. Bedömning av rötskador och möjligheten att reparera 

virkesdelar. Bedömning av skador på murverk av lersten och fyllningar i 

synligt korsvirke. 

        

                

                          



8. Analys av husets byggnadshistoria med hjälp av nu synligt material och 

bedömning av vilka material som kan återanvändas resp. måste ersättas. 

 

9. Rivning och återuppförande av norra gaveln i nytt läge enligt av 

byggnadsnämnden beviljat bygglov. Förstärkning med lecablock för 

bärningen av gavelspetsar i Leca för uppnående av brandklass och 

energiklass av nybyggnad av vindsvåning. 

                      

 

10.  Ommurning av södra gavelns tegelmur på grund av omfattande 

sättningsskador och obefintlig grundläggning. Yttre delar murade med 

ursprungligt, rensat tegel. Förstärkning med lecablock av samma 

anledning som ovan. Samtliga förstärkningar redovisade på av 

byggnadsnämnden godkända ritningar. 

                



11.  Då lerstenen i ytterväggens utsida är porös och saknar sammanhållande 

murbruk samt balkunderlag vid fönster- och dörröppningar (murat direkt 

på fönsterkarmar) beslutas att lerstenen skall ersättas med tegel från 

samma tid som husets tillbyggnader i norr och söder. Merparten utgörs av 

tegel återvunnet från arbetet med de ommurade gavlarna. Det konstateras 

att det inputsade korsvirket i gatufasaden delat lerstensmuren i fristående 

murpelare som saknar inbördes konstruktiv sammanhållning. Lerstenen är 

inte murad i förband utan har sten som är lagda omväxlande rättvänt och 

på flatan. 

    

 

 

12.  De invändiga takbjälkar som håller mellanbjälklaget uppe demonteras för 

att möjliggöra murningsarbetet med ytterväggarna. De skall återmonteras 

efter uppsättning av de nya takstolarna. Konstateras att dubbla takbjälkar 

lagts på varandra i syfte att höja den invändiga rumshöjden. Resultatet har 

blivit att det nya hammarband som bär takstolarna inte längre bärs av 

underliggande vägg. Eftersom de korsvirkesstolpar som skall föra ner 

lasten till grunden är ruttna i underkant innebär detta att det gamla taket 

med sitt tunga tegel hängt i luften, med bara lös lera som enda förbindelse 

till underliggande grundstenar, som i sin tur saknat annan underbyggnad 

än lös sand. Det är ett under att huset inte rasat redan för länge sedan. 



     

 

 

 

13. Uppmurning av ytterväggars inre del med lecablock i enlighet med av 

byggnadsnämnden godkända ritningar. Blocken utgör en nödvändig 

ersättning av byggnadens bärande stomme för att kunna klara lasterna från 

en ny vindsvåning. 

    

 

 



14.  Återstående stomarbeten är att fortsätta murningen av den bärande 

lecaväggen på gårdssidan så att korsvirkesfasaden kan rekonstrueras, 

lagas och återuppbyggas. Gatufasaden skall putsas och grunden på båda 

fasaderna skall byggas ut till ursprungligt utseende. Bärande innerväggar 

skall uppföras på bottenvåningen. Därefter skall den nya 

takkonstruktionen uppföras med ursprungligt tegeltak och redovisade 

takkupor enligt av byggnadsnämnden godkänd ritning. Renoverade 

fönster och dörrar skall återmonteras liksom de invändiga takbjälkarna. 

 Sammantaget skapas ett hus med oförändrad exteriör och en funktion 

som är anpassad efter vår tids krav och som kommer att kunna brukas i 

ytterligare ett par hundra år. Därmed är syftet nått med pågående 

renovering och ombyggnad. 
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