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Förord  

Detta examensarbete utgör det avslutande arbetet på Byggnadsingenjörsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Arbetet har bedrivits med hjälp av och till förmån för 

teknikkonsultföretaget Grontmij AB. Syftet har varit att ta fram användarvänliga och 

uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys.  

 

Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete 

och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. 

 

Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den 

chans till inblick i yrkesvärden detta samarbete har gett. Jag vill dessutom tacka Grontmij 

AB för att de tillhandahållit lokal och dator. 

 

 

 

Elin Hasselgren 

Gävle, maj 2011  

 

 

 



 ii 



 iii 

Abstract 

There are problems with poor quality, poor scheduling and poor working climate in the 

Swedish construction industry. Many parts have been involved, trying to solve the 

problem.  

 

This spring a new planning and building-law becomes final. In this law, the requirements 

set on the controls are greater. Hopefully this will lead to fewer construction errors. The 

requirements set on the working environment have also increased, forcing consultants and 

contractors to focus on safe workplaces.  

 

For each project requiring a building permit, an inspection plan has to been drawn. The 

inspection plan aims to ensure that the constructed building is operational. To ensure that 

the control plan is followed, self monitoring is performed. For each project, every 

designer also has to do a risk analysis to ensure a safe working environment. 

 

This report presents an investigation of stakeholders’ roles in the construction process. It 

also points out what by law should be controlled and against what.  

The result of the report is templates for control against PBL, self-monitoring plan and risk 

analysis.  

 

Keywords: quality, control-PBL, self monitoring plan, risk analysis, manager of quality, 

manager of control, construction safety coordinator, PBL and Grontmij AB. 
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Sammanfattning 

Det finns stora problem med bristande kvalitet, dålig tidplanering och undermåligt 

arbetsmiljöklimat i den svenska byggbranschen. Detta problem är något som berörda 

parter lagt ner mycket tid på för att komma till rätta med.  

 

Som ett led i strävan mot kvalitetssäkring träder en ny Plan- och bygglag i kraft den 2 

maj, som ökar kravet på innehåll i kontrollplaner, och därmed egenkontrollplaner. 

Arbetsmiljöfrågor har under senare år även de blivit mer aktuella med krav på 

byggarbetsmiljösamordnare och riskanalys. 

 

För samtliga projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan krävs en 

kontrollplan. Dessutom ska en egenkontrollplan samt en riskanalys finnas för samtliga 

projektörer i samtliga projekt. Riskanalyser ligger ofta till grund för val av lösningar eller 

omdirigeringar för att undvika personskador.  

 

I denna rapport redovisas en grundlig utredning av nyckelpersoners roll i kvalitets- och 

arbetsmiljöarbetet, samt vad som egentligen ska kontrolleras och mot vad. 

Nyckelpersonerna identifieras efterhand i rapporten.  

Resultatet av utredningen är förslag på utformning av mallar för kontrollplan-PBL, 

egenkontrollplan samt riskanalys.  

 

Nyckelord: kvalitet, kontrollplan –PBL, egenkontrollplan, riskanalys, kvalitetsansvarig, 

kontrollansvarig, byggarbetsmiljösamordnare, Plan- och Bygglagen, Grontmij AB. 
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Begreppsdefinitioner 

AFS 1999:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

byggnads- och anläggningsarbete, reglerar 

arbetsmiljöarbetet inom bygg- och 

anläggning.   

 

AML Arbetsmiljölagen, innehåller lagstiftning som 

syftar att förebygga ohälsa och olycksfall 

genom att skapa en god arbetsmiljö. 

 

 

BAS byggarbetsmiljösamordnare med uppgift att 

samordna arbetet med arbetsmiljö. Verkar på 

uppdrag av byggherren. 

 

BAS-P byggarbetsmiljösamordnare i planerings- och 

projekteringsfasen. 

 

BAS-U byggarbetsmiljösamordnare i utförandefasen. 

 

 

BVL  byggnadsverkslagen, upphör att gälla 2 maj 

2011 och finns därefter i Plan- och 

bygglagen(SFS 2010:900). 

 

BVF byggnadsverksförordningen. Innehåller 

föreskrifter om hur BVL bör tillämpas. 

Upphör den 2 maj 2011 och återfinns 

därefter i Plan- och byggförordningen(SFS 

2011:338).  

 

BKR Boverkets konstruktionsregler för 

dimensionering av bärande konstruktioner. 

Ersätts av EK och EKS vid årsskiftet 

2010/2011.  

 



 viii 

byggherre den som för egen räkning utför eller låter 

utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- 

eller markarbeten. 

 

egenkontroll kontroll av eget arbete.  

 

EK Europeiska konstruktionsregler, ersätter vid 

årsskiftet 2010/2011 BKR och blir därmed 

gällande lagstiftning vid dimensionering av 

bärande konstruktioner.  

 

EKS föreskrift med nationella val, som 

tillsammans med EK, från och med årsskiftet 

2010/2011 ersätter BKR och därmed utgör 

det regelsystem som gäller för 

dimensionering av bärande konstruktioner.  

 

KA se kvalitetsansvarig/kontrollansvarig. 

 

kvalitet kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 

behov och förväntningar. 

 

kvalitetsansvarig utses av byggherren, med uppgift att 

säkerställa att byggherren har den 

kompetens, erfarenhet och kunskap som 

krävs för att byggnadsverket ska vara 

funktionsdugligt. Upprättar och samlar 

egenkontroller för att verifiera kontrollplan – 

PBL.  

 

kontrollansvarig se kvalitetsansvarig. Kontrollansvarig har 

dock ett större ansvar och klarare 

arbetsuppgifter.   

 



 ix 

kontrollplan – PBL dokument innehållande kontrollpunkter som 

ska säkerställa att byggnadsverket är 

funktionsdugligt.  

 

MB miljöbalken, innehåller lagstiftning som 

reglerar användningen av mark och natur. 

 

PBF Plan- och byggförordningen. Innehåller 

föreskrifter för hur PBL ska tillämpas.  

 

PBL Plan- och bygglagen, reglerar planläggning 

av mark, vatten och byggande.  

 

SFS 1977:1160 se AML  

 

SFS 1987:10   se PBL. Upphör att gälla den 2 maj 2011. 

  

SFS 2010:900   se PBL. Träder i kraft den 2 maj 2011. 

 

SFS 2011:338   Plan- och byggförordningen. Träder i kraft  

   den 2 maj 2011.  

  

SOU  statens offentliga utredningar, varje rapport 

har ett eget nummer, inklusive årtal, för 

identifikation.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns stora problem i arbetet mot en bättre kvalitet i byggprocessen. Beställare är 

överlag dåliga på att formulera kvalitetskrav, kan för lite om kvalitetssäkring och saknar 

interna kvalitetssystem. Dessutom ställs det från beställarens sida för låga krav på 

kvalitetssäkring. Från projektörens sida är det vanligt att ofullständiga handlingar 

levereras på grund av exempelvis bristfällig tidsplanering, men också dåligt granskade 

ritningar eller bristfälligt underlag. Då byggtiden ofta är pressad och kostnaderna ska 

hållas nere, skapas dåliga förutsättningar för projektering, något som leder till att det är 

svårt att producera bra material i tid (DOBI Kvalitets Konsult 1996). 

 

För samtliga projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan krävs en 

kontrollplan. Dessutom ska en egenkontrollplan samt en riskanalys finnas för samtliga 

projektörer i samtliga projekt(SFS 2010:900). Detta är ett oerhört betydande del i ett 

byggprojekts projekteringsrutiner som ofta ligger till grund för val av lösningar eller 

omdirigeringar för att undvika risk för personskador. 

 

För att förenkla kontrollarbete är det viktigt att det är tydligt vad som ska kontrolleras, 

mot vad och av vem, samt i vilket skede kontrollen ska utföras. Uppdaterade och 

användarvänliga mallar är en förutsättning för ett enkelt kontrollarbete.  

 

Grontmij AB är ett teknikkonsultföretag med 11000 medarbetare i Europa och övriga 

världen. I Sverige finns företaget på ett 25-tal orter med drygt 800 anställda (Grontmij 

2011). I Sverige har företaget ingen samlad struktur på egenkontroller, riskanalyser eller 

kontrollplan mot PBL. Det behöver göras en grundlig utredning av vad som ska finnas 

med i ovan nämnda dokument i och med uppdaterad Arbetsmiljölag och ny Plan- och 

bygglag.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genom att identifiera och klargöra nyckelpersoners 

roller i byggprocessen få en överblick över kvalitets- och arbetsmiljöarbetet i densamma. 

Dessa kunskaper ska sedan mynna ut i mallar för uppdaterade och användarvänliga 

kontroller, dels kontrollplan mot PBL men också egenkontrollplan samt tillvägagångssätt 

vid riskanalys. 
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Därefter kommer en analys göras av resultatet för att se hur uppdaterade och 

användarvänliga kontrollplaner skulle kunna öka statusen och trovärdigheten på 

kontrollerna, samt vad som krävs generellt för ett gott kvalitetsarbete.  

Hypotesen är att mallarna förväntas vara uppdaterade och enkla att använda, för de 

aktörer som anges i målgruppen.  

 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att, förutom att erhålla kunskap om kvalitets- och kontrollarbete 

samt de nya lagstiftningarna, skapa användarvänliga och uppdaterade mallar för 

kontrollplan mot PBL, dokumenterad egenkontroll samt riskanalys. Dessutom förväntas 

kunskap förvärvas kring vad som krävs för ett gott kontrollarbete. 

 

1.4 Avgränsning  

Arbetet med kontrollplaner och riskanalyser avgränsas till projekteringsskedet. De 

handlingar som tas fram i projekteringsskedet används i hela byggprocessen, men att se 

på användningen av dem utanför projekteringen blir alltför omfattande.  

 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för rapporten förväntas i första hand vara projektörer och entreprenörer som 

är intresserade av att uppdatera sig kring de nya lagstiftningarna, eller söker uppslag till 

mallar för kontrollplaner eller riskanalyser. Det är dessutom tänkt att projektörer vid 

Grontmij AB och liknande företag ska kunna dra nytta av mallarna.  

Utöver de ovanstående kan rapporten användas i utbildningssyfte för alla som vill skapa 

en förståelse för byggprocessen och arbetet med kvalitet och arbetsmiljö.  

 

1.6 Struktur  

I denna rapport redovisas en utredning av nyckelpersoners roll i kvalitetsarbetet samt vad 

som egentligen ska kontrolleras och mot vad för att bygga upp förståelse för kvalitets- 

och arbetsmiljöarbetet.. Resultatet av utredningen mynnar ut i förslag på utformning av 

uppdaterade och användarvänliga mallar för egenkontroll, kontrollplan mot PBL samt 

riskanalys. 

 

Rapporten avslutas med en diskussion och analys kring resultatet grundat på teori och 

egna slutsatser.  
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2 Metod 

2.1 Informationsinsamling  

Inledningsvis genomfördes litteraturstudier för att skapa en förståelse för och förvärva 

kunskap kring byggprocessen och dess skeden och nyckelpersoner. Kurspärmar från 

utbildning gällande kvalitetsansvarig och byggarbetsmiljösamordnare studerades, likaså 

lagtext och avhandlingar gällande egenkontroll och riskanalys.  

Lagtexten lästes elektroniskt för att säkerställa att senaste upplagan med gällande 

uppdateringar studerades.  

 

Därefter påbörjades sökandet efter ytterligare relevanta tidigare examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar gällande byggande och kontroll.  

 

Vid sökning av vetenskapliga, publicerade artiklar användes databasen Emerald. 

Sökorden var bland annat construction management, construction industry, Sweden, 

saftey management, control och quality.  

 

Utöver litteraturstudier bedrevs löpande mailkontakt med bygglovhandläggare/inspektör 

Matti Lappi på Gävle Kommun samt kontinuerliga samtal och diskussioner med den 

externa handledaren Stefan Blomquist. 

 

För att säkerställa rapportens trovärdighet användes i huvudsak primärkällor såsom 

lagtext och information från myndigheter, bland annat Boverket.  

 

2.2 Mall-arbetet  

Kontrollplanerna har tagits fram i samarbete med Stefan Blomquist på Grontmij AB och 

med hjälp av programvaran Microsoft Word 2007. Layouten är inspirerad av tidigare 

kontrollplaner som fanns tillgängliga på företaget, men vidareutvecklad och 

genomarbetad utifrån den kunskap som erhölls till följd av litteraturstudierna.  
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3 Byggprocessen 

Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller 

markarbeten kallas byggherre (SFS 2010:900). Då ovanstående åtgärd utförs, skapas en 

byggprocess. Byggprocessen innefattar samtliga steg från det att behovet finns att bygga, 

tills att byggnadsverket är klart att använda. Processen består, som Figur 1 visar, av 

förstudie, programskede, projekteringsskede, produktionsskede och driftskede, med 

tillhörande underaktiviteter (Nordstrand 2004). I kapitel 3.2 till 3.6 följer en redogörelse 

för de olika delmomenten och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet i dessa.  

 

Figur 1. Byggprocessen (Källa: Egen bild fritt ändrad efter Nordstrand, 2004).  

I byggprocessen berörs också begreppet kvalitet och kvalitetssäkring. Här följer en kort 

beskrivning av vad kvalitet innebär i detta sammanhang.  

 

3.1 Kvalitet och kvalitetssäkring 

Begreppet kvalitet har använts sedan antiken och kommer från det latinska ordet 

”qualitas”, som betyder beskaffenhet. Det finns många definitioner av begreppet kvalitet. 

I denna rapport innebär kvalitet  

”en produkts förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens 

behov och förväntningar”(Bergman, Klefsjö 2006, s 24.).  

Med en produkt menas en vara eller en tjänst. 

 

3.1.1 Samband mellan kvalitet och lönsamhet  

För att öka och utveckla kvalitet krävs ett ständigt förbättringsarbete där kundens behov 

är i centrum. Engagerade och erfarna arbetstagare som fattar beslut baserade på fakta är 

också en nyckel till god kvalitet. Goda resultat leder i bästa fall till bättre kundrelationer. 

Ett gott rykte och god relation mellan beställare och leverantör ger ökad omsättning och 
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en ökad lönsamhet (Bergman och Klefsjö 2006).   

Samband – kvalitet och lönsamhet

Förbättrad
lönsamhet

Högre
kvalitetFörbättrad

extern kvalitet
Förbättrad

intern kvalitet

Färre
reklamationer

Färre
störningarHögre

pris

Större
marknads-

andelar

Kortare
ledtider

Lägre
pris

Större
vinstmarginal

Lägre
kostnader

Mindre
bundet
kapital

Mindre buffertlager
och andra reserver

Färre om-
arbetningar

justeringar o.
kassationer

 

Figur 2. Samband mellan kvalitet och lönsamhet(Källa: Bergman, Klefsjö, 2006) 

 

Som Figur 2 ovan visar att det finns ett tydligt samband mellan kvalitet och lönsamhet. 

En arbetstagare som utför sitt arbete med stolthet och glädje, samt förståelse för vad ens 

eget arbete ger för resultat, är en arbetsgivares ideal (Bergman och Klefsjö, 2006).  

 

3.1.2 Förändring i kvalitetsarbetet  

Den svenska byggindustrin har, enligt Lindström och Josepson (2006) längre tillbaka 

ansetts vara konstruktiv och bakåtsträvande. Fokus inom kvalitetsarbete har, fram tills för 

ett tiotal år sedan, legat på att identifiera redan begångna fel. Tack vare en gemensam 

uppryckning har ledande byggföretag tagit fram utredningar och handlingsplaner som lett 

till ett förändrat synsätt. Fokus ligger numera på att göra rätt från början, att sträva efter 

en form av totalkvalitet som går genom hela byggprocessen, från förstudie till 

överlämnande och förvaltning (Lindström och Josepson, 2006, Nordstrand 2004). 

 

3.2 Förstudie 

För att ett byggprojekt ska uppstå krävs, enligt Nordstrand (2004) en idé och ett behov, se 

Figur 3. Om så är fallet anlitar byggherren ofta en projektledare som hjälp för att utföra 

en undersökning gällande projektets förutsättningar. En sådan utredning kallas 

behovsutredning. Behovsutredningen klargör projektets behov och förutsättningar. Det är 
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också lämpligt att byggherren får hjälp av tekniskt och ekonomiskt kunniga personer för 

att på ett så bra sätt som möjligt kunna avgöra om projektet är möjligt att genomföra, dels 

ur byggnadsteknisk men också ur ekonomisk synpunkt (Nordstrand 2004).  

Om byggherren, efter behovsutredningen, fastslår att han vill bygga går projektet in i 

programskedet. 

 

 

Figur 3. Vid förstudier sätts gränserna för projektet. (Källa: Egen bild fritt ändrad efter Nordstrand(2004)). 

3.3 Programskede 

Programskedet följer resultatet av förstudierna och arbetet består av utrednings- och 

programarbete, se Figur 4 nedan. I programskedet är det, enligt Lindahl och Ryd (2004), 

viktigt att  byggherren har, eller ser till att skaffa sig, den kompetens som krävs för att få 

fram sina önskemål och krav. Om målet är väl definierat är det enklare att nå (Lindahl 

och Ryd, 2004).  

 

 

Figur 4. Programskedet består av utrednings- och programarbete. (Källa: Egen bild fritt ändrad efter 
Nordstrand, 2004).   

 

3.3.1 Utredning 

Utredningsarbetet innebär att undersökningar, som fördjupar och breddar 

behovsutredningen, genomförs. Vem eller vilka som utför programarbetet varierar med 

projektets storlek och omfattning. Utredningarna resulterar i program (Nordstrand 2004). 
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3.3.2 Programarbete 

Informationen som föregående utredningar genererar utgör innehållet i diverse program. 

Programmen kan vara exempelvis tekniska program, flödesscheman, lokalprogram och 

verksamhetsbeskrivningar. I dessa program redovisas, förutom byggherrens önskemål 

och krav, också de funktionskrav som ställs på byggnadsverket (Nordstrand 2004).  

 

De program och som tagits fram sammanställs i ett byggnadsprogram. 

Byggnadsprogrammet ska vara enkelt och tydligt presentera resultatet av programarbetet 

på ett bra sätt, då det ska fungera som ett hjälpmedel och en utgångspunkt för alla aktörer 

i den efterföljande projekteringsprocessen (Nordstrand 2004). 

 

3.3.3 Kvalitetssäkring i programskedet 

I programskedet anlitar byggherren en kvalitetsansvarig/kontrollansvarig, KA, med 

uppgift att säkerställa att byggherren har den kompetens och erfarenhet som krävs för att 

inte missa viktiga myndighetskontakter och dylikt i enlighet med samhällets 

funktionskrav (Nordstrand 2004). 

 

3.3.4 Arbetsmiljö i programskedet 

I programskedet anlitas en byggarbetsmiljösamordnare för planerings- och 

projekteringsfasen, BAS-P. BAS-P anlitas av byggherren och ansvarar exempelvis för att 

sköta samordningen mellan inblandade aktörer, göra funktionsanalyser av de valda 

lösningarna ur ett arbetsmiljöperspektiv och upprätta en arbetsmiljöplan (EGA 2009). 

 

Byggsektorn har under många år haft en hög frekvens av arbetsplatsolyckor, något som 

analyserats av Törner och Pousette (2009). De menar att inställningen till 

arbetsmiljöarbetet får sina ramar under program- och projekteringsfasen. Törner och 

Pousette pekar därför på vikten av att redan under ovan nämnda faser sätta en säker 

prägel på projektet och arbeta för att minimera riskfyllda arbetsmoment och på så sätt 

skapa en medvetenhet och en jargong där arbetsmiljö tas på allvar.  

 

I programskedet är det viktigt att implementera Byggnadsverkslagen, BVL, Boverkets 

Byggregler, BBR, Arbetsmiljölagen, AML samt Miljöbalken, MB. Vid ombyggnad bör 

även varsamhetskraven i Plan- och bygglagen, PBL uppfyllas. Även förordningar och 

föreskrifter underordnade ovanstående lagar bör beaktas.  
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3.4 Projekteringsskede 

I projekteringsskedet omsätts byggherrens visioner i bygghandlingar. Att dra en skarp 

gräns mellan projekterings- och programskede är inte möjligt. De moment som redovisas 

i Figur 5 pågår ofta över gränserna till både det föregående programskedet, men också till 

det efterföljande produktionsskedet (Nordstrand 2004).  

 

 

 

Projektering innebär, enligt Nordstrand (2004), att skapa ett byggnadsverk som uppfyller 

byggherrens önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet som upprättats i det tidigare 

programskede, samt redovisa detta på ritningar och i beskrivningar. Projekteringen kan 

delas upp i tre faser, gestaltning, systemutformning och detaljutformning. 

 

3.4.1 Gestaltning 

I den första fasen, gestaltningen, har arkitekten en avgörande roll. Gestaltningen sker 

delvis i planeringsskedet, men berörs även vid projekteringen. Målet med 

gestaltningsfasen är att komma fram till ett huvudalternativ för utformning som sedan 

utvecklas mer i detalj. Arkitekten har huvudansvar och fastställer, tillsammans med 

övriga projektörer, hur byggnaden ska utformas in- och utvändigt (Nordstrand 2004). 

Utifrån gestaltningens resultat, även kallat förslagsritningar, går arbetet vidare till 

systemutformningen.  

 

3.4.2 Systemutformning 

Systemutformning innebär, enligt Nordstrand (2004) att konstruktionssystem och fasta 

installationssystem fastställs samt uppfyller kraven i byggnadsprogrammet. De 

handlingar som tas fram i gestaltnings- och systemskedet kallas systemhandlingar eller 

huvudhandlingar och ligger till grund för detaljutformningen av byggnaden. 

Huvudhandlingarna används också vid bygglovsansökan.  

  

Figur 5. Projekteringsskedet består av systemutformning och detaljutformning. (Källa: Egen bild fritt 
ändrad efter Nordstrand, 2004).  
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3.4.3 Detaljutformning 

Vid detaljutformning planeras byggnaden i detalj. Syftet med detaljutformningen är att 

skapa bygghandlingar som ska användas vid uppförandet av byggnadsverket. 

Detaljutformningen är, enligt Nordstrand (2004) det mest komplexa och tidskrävande i 

projekteringen. 

  

3.4.4 Kvalitetssäkring i projekteringsskedet 

I startskedet av projekteringen upprättar kvalitetsansvarige/kontrollansvarige en 

kontrollplan mot PBL på uppdrag av byggherren. Kontrollplanen används sedan av 

projektörerna, som utför löpande kontroller på sitt eget arbete, för att se att det är i 

enlighet med kontrollplanen, och därmed uppfyller samhällets funktionskrav (Nordstrand 

2004). Mer om kontrollplan i kapitel 4.1.1. 

 

3.4.5 Arbetsmiljö i projekteringsskedet  

I projekteringsskedet ska även arbetsmiljöfrågor uppmärksammas Varje projektör bör vid 

upprättandet av lösningar och ritningar sträva efter att skapa en så bra arbets- och 

brukarmiljö som möjligt. Detta görs lämpligen genom att identifiera och minimera risker.  

BAS-P har en nyckelroll och arbetar med att samla in riskanalyser från de olika 

projektörerna. I projekteringsskedet kallar BAS-P till, och håller i samråd, tar fram en 

arbetsmiljöplan samt förslag på arbetsplatsdisposition (EGA 2009). 

Mer om byggarbetsmiljösamordnare finns att läsa i kapitel 4.5.3. 

 

3.4.6 Bygglov och byggsamråd 

Då systemhandlingarna är klara görs en bygglovsansökan. Bygglovet provas av 

byggnadsnämnden som säkerställer att byggnadens utformning och placering stämmer 

överens med angivelserna i detaljplanen. Om bygglovet blir godkänt krävs ytterligare 

pappersarbete innan byggstart. En bygganmälan ska lämnas in minst tre veckor innan 

planerad byggstart (SFS 1987:10).  

 

Snarast efter att bygganmälan är gjord hålls ett byggsamråd där byggherren, 

kvalitetsansvarig och andra för projektet relevanta aktörer träffar representanter från 

byggnadsnämnden. I vissa fall, där arbetet som planeras medför särskilt riskfyllda 

arbetsmoment, kan en representant från Arbetsmiljöverket närvara vid samrådet (SFS 

1987:10).  
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Vid byggsamrådet behandlas de byggnadstekniska frågorna. Det diskuteras kring vilka 

kontroller mot PBL som ska göras för att säkerställa att byggnaden uppfyller samhällets 

krav, arbetets planering samt vilken samordning som behövs. Byggnadsnämnden fattar 

sedan ett beslut om vad som är minimikravet för innehållet i kontrollplan-PBL samt vilka 

intyg och blanketter som ska lämnas under och efter byggnationen (SFS 1987:10). 

  

3.4.7 Förändringar till följd av nya Plan- och bygglagen  

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som förändrar rutinerna kring 

arbetet före byggstart.  

 

Startbesked och tekniskt samråd 

Vid bygglovsansökan kommer även den tekniska biten att bedömas, vilket gör 

bygganmälan inaktuell. En anmälan kommer dock fortfarande att behövas för ärenden 

som inte kräver bygglov (Lappi 2011).  

 

Byggsamrådet byter namn till tekniskt samråd. Begreppsbytet medför ingen större 

förändring, men namnbytet är positivt i den bemärkelsen att det blir tydligt att samrådet 

ska behandla den tekniska biten (Lappi 2011).  

 

Det kommer också att krävas ett startbesked utfärdat av byggnadsnämnden innan 

byggnationen får påbörjas (SFS 2010:900).   

 

Kvalitetsansvarig blir kontrollansvarig 

Kvalitetsansvarig ersätts den 2 maj 2011 med en kontrollansvarig, med förstärkt och 

tydligare roll. Dessutom skärps kraven på certifiering då byggnadsnämnder förlorar rätten 

att godkänna KA lokalt (SFS 2010:900).  

Mer om kvalitets-/kontrollansvarig finns i kapitel 4.1.2.  

 

Lagar som är aktuella och relevanta för projekteringsskedet är, PBL, BVL, AML samt 

MB. Boverkets byggregler, BBR, samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Byggnads- och 

anläggningsarbete, AFS 1999:3, bör också beaktas under projekteringsfasen. 
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3.5 Produktionsskede 

Då bygghandlingarna är klara är det dags för upphandling, undantaget är då en 

funktionsentreprenad tillämpas. Till grund för upphandlingen ligger ett 

förfrågningsunderlag i två delar, en teknisk och en administrativ del. I den tekniska delen 

finns ritningar och beskrivningar, i den administrativa finns regler som gäller 

upphandlingen och förhållandet mellan beställare och entreprenör. 

Förfrågningsunderlaget bör vara entydigt, tydligt och underlätta kalkylering(Nordstrand 

2004). 

 

 För uppförandet av byggnadsverket finns olika entreprenadformer. I denna rapport 

beskrivs några av de vanligaste formerna av entreprenad.  

 

 

3.5.1 Entreprenadformer 

Det finns i huvudsak två former av entreprenader; funktionsentreprenad och 

utförandeentreprenad. Skillnaden mellan de två typerna är var ansvaret ligger för att 

byggnadsverket som uppförs är funktionsdugligt. Med en byggnads eller anläggnings 

funktion menas  

”att den ska gå att använda för sitt ändamål och ha de egenskaper som är 

nödvändiga för användbarheten”(Nordstrand 2004, sidan 141).  

I en funktionsentreprenad ligger ansvaret på entreprenören, i en utförandeentreprenad är 

det byggherren som bär ansvaret för funktionsdugligheten. Ansvaret grundar sig i vem 

som producerar förfrågningsunderlaget, där funktionsdugligheten ska säkerställas. I en 

utförandeentreprenad tar byggherren fram handlingarna till förfrågningsunderlaget, i en 

funktionsentreprenad är det en totalentreprenör som tar hand om allt från projektering till 

produktion. Det finns olika entreprenadformer, de vanligaste beskrivs kortfattat nedan. 

 

Delad entreprenad 

En delad entreprenad är en form av utförandeentreprenad. Entreprenadformen bygger, 

enligt Nordstrand (2004) på att byggherren, utifrån skilda förfrågningsunderlag anpassat 

för varje entreprenör, träffar avtal med skilda entreprenörer som svarar för sin specifika 

del av uppförandet. Entreprenörerna blir sidoentreprenörer och har inget avtal 

sinsemellan. En entreprenör kan i sin tur anlita underentreprenörer för delar av arbetet. 

Samordningsansvaret ligger på byggherren. Ofta anlitar byggherren en projektledare med 

uppgift att samordna i hans räkning (Nordstrand 2004).  
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Generalentreprenad 

Generalentreprenad är också en typ av utförandeentreprenad vilket innebär att 

förfrågningsunderlaget är framtaget vid upphandling. Skillnaden från delad entreprenad 

är att det endast finns ett förfrågningsunderlag. Byggherren träffar därmed bara ett avtal 

med den entreprenör som anses ha det största arbetet. Detta är vanligtvis 

byggentreprenören. Generalentreprenören handlar i sin tur upp de underentreprenörer 

som behövs. Förfrågningsunderlaget som tas fram för dessa upphandlingar grundar sig i 

det ursprungliga förfrågningsunderlaget och därmed har byggherren ansvar för 

funktionsdugligheten (Nordstrand 2004). 

 

Samordnad generalentreprenad 

En samordnad genrealentreprenad fungerar ungefär som en generalentreprenad med 

undantaget att det är beställaren som träffar avtal med alla entreprenörer och sedan 

överlåter samordningsansvaret på den entreprenör som utses till generalentreprenör. De 

andra entreprenörerna blir då underentreprenörer till generalentreprenören. 

Upphandlingen sker i två steg med resulterar i en likadan organisation som 

genrealentreprenad, med undantag att byggherren själv fått välja underentreprenörer 

(Nordstrand 2004).   

 

CM-entreprenad 

En CM-entreprenad, Construction Management, är även det en form av 

utförandeentreprenad, en mycket delad sådan. Byggherren utser en bygg-/projektledare 

som i sin tur upphandlar varje liten del- och underentreprenad. Detta ger möjlighet att 

välja den billigaste entreprenören i varje skede, men kräver mycket samordning. 

Samordningen sköts av byggledaren (Nordstrand 2004).  

 

Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad ansvarar en entreprenör för allt från projektering till uppförande. 

Grunden till upphandlingen är ett byggnadsprogram som byggherren har tagit fram. 

Totalentreprenören som anlitas kan i sin tur teckna avtal med underentreprenörer, ofta 

även det på totalentreprenadbasis. 

 

Totalentreprenad är en form av funktionsentreprenad, vilket innebär att entreprenören har 

ansvar för att det färdiga byggnadsverket uppfyller beställarens funktionskrav 

(Nordstrand 2004). 
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3.5.2 Kvalitetssäkring i produktionsskedet 

Under uppförandet ska de verksamma entreprenörerna kontrollera sitt arbete mot de 

punkter som finns i kontrollplan-PBL. Kontrollerna sker genom dokumenterad 

egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Dokumenten samlas av kvalitetsansvarig och 

redovisas för byggnadsnämnden(SFS 1987:10). 

 

En nyhet som den nya PBL medför är att en byggnadsinspektör från kommunen, någon 

gång under byggnationen, ska göra ett arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28§§ 

PBL(SFS 2010:900). Inspektören ska kontrollera att kontrollplan och bygglov följs och 

att den kontrollansvarige sköter sin uppgift och är närvarande i den utsträckning som 

beslutats om, samt att ingen aktivitet bryter mot byggreglerna(Lappi 2011).  

 

3.5.3 Arbetsmiljö i produktionsskede 

Under uppförandet ska en byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen, BAS-U, se till 

att arbetet fortskrider enligt den arbetsmiljöplan som BAS-P upprättat. BAS-U ska inför 

varje riskfyllt arbetsmoment hålla en arbetsberedning och informera arbetstagarna om hur 

det riskfyllda momentet ska utföras, samt se till att information om arbetsmiljön på 

arbetsplatsen finns tillgänglig (AFS 1999:3).  

 

BAS-U har en viktig roll i arbetet med att, på ett inspirerande och engagerade sätt, 

upprätthålla ramarna som enligt Törner och Pousette (2006) bör sättas i program- och 

projekteringsarbetet. De menar att arbetstagare snarare styrs av normer och jargong, än av 

stela direktiv från högre instanser, vilket innebär att BAS-U har en viktig uppgift i att se 

till att arbetstagarna vet varför arbetsmiljöarbetet är så pass viktigt som det uppenbart är.  

 

Lagar och regler som är relevanta i produktionsskedet är PBL och AML med tillhörande 

föreskrifter, författningar och allmänna råd. 
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3.6 Driftskede 

Driftskedet innebär att byggnaden, efter slutbesiktning, överlämnas till beställaren, se 

Figur 6.   

 

Figur 6. Driftskede innebär att byggnaden lämnas över till beställaren. (Källa: Egen bild fritt ändrad efter 
Nordstrand, 2004).  

 

3.6.1 Överlämnande  

Då byggnadsverket är klart ska det överlämnas till beställaren. Förutom den färdiga 

byggnaden ska relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner lämnas över. 

Tanken är att dessa handlingar ska användas av drift- och underhållspersonal under 

byggnadsverkets hela livslängd (Nordstrand 2004). 

 

Byggprojekt är inte sällan stora och komplexa. Precis som Figur 1 visar består 

byggprocessen dessutom av många steg och skeden, vilket innebär att mycket skild 

kompetens och arbetskraft har använts. För att skapa ett strukturerat och komplett 

underlag till relationshandlingarna krävs en bra organisation och raka 

kommunikationsvägar. Chassiakos och Sakellaropoulos (2008) menar att det i 

informationslagringssammanhang är lämpligt att använda dagens fortskridna elektronik 

som hjälpmedel. De presenterar i artikeln A web-based system for managing contruction 

information ett förslag som bygger på att datorer, internet och externa lagringsutrymmen 

används för att lagra stora mänger information som kan vara till nytta för såväl brukare 

som förvaltare. 

 

3.6.2 Besiktning 

För att byggnadsverket ska anses överlämnat krävs, om så är avtalat, en besiktning. Hur 

besiktningen ska gå till beslutas i upphandlingen. Under uppförandets gång görs 

fortlöpande besiktningar med målet att minimera fel vilket syftar att leda till att 

anmärkningar vid en slutbesiktning uteblir. Innan slutbesiktning granskas tidigare 

besiktningar, provningar och de upprättade instruktionerna för att få en bra grund till 

slutbesiktningen. Därefter görs besiktningen och avvikelser antecknas i ett 

besiktningsutlåtande (Nordstrand 2004).  
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3.6.3 Slutbevis 

När all dokumentation som anges kontrollplan-PBL redovisats för byggnadsnämnden 

utfärdas ett slutbevis om allt är i sin ordning. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan ett 

slutbevis är utfärdat (SFS 1987:10). 

 

I och med att den nya Plan- och bygglagen träder i kraft den 2 maj 2011, ändras 

begreppet slutbevis till slutbesked. Det krävs också ett slutsamråd innan slutbesked kan 

lämnas. Då slutbevis/slutbesked lämnats är byggnaden klar att ta i bruk (Lappi 2011).  

 

Vid överlämnandet beaktas PBL, BVL, AML med författningar, förordningar samt 

allmänna råd.  
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4 Lagstiftning som styr byggandet 

 

Figur 7. Lagstiftning som styr byggandet, struktur till och med 2 maj 2011 (Källa: Ändad från Jan Akander, 
2010)  

Lagsystemet för byggande är styrt av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd i 

enlighet med Figur 7. De tre första är tvingande, allmänna råd är just råd. Plan- och 

bygglagen, PBL, tolkas av Boverket som i sin tur ger ut en författningssamling, BBR. I  

BBR finns föreskrifter och råd. 

 

 

Figur 8. Struktur efter 2 maj 2011 (Källa: Ändrad från Jan Akander, 2010) 

Från och med den 2 maj 2011 ser strukturen annorlunda ut, se figur 8. En ny, utökad, 

Plan- och bygglag träder i kraft och ersätter PBL från 1987. I och med lagändringen 

upphör Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm., BVL, att utgöra en 

egen lag, och återfinns istället som ett eget kapitel i PBL (Boverket 2010a).  

 

Vid årsskiftet 2010/2011 ersattes Boverkets konstruktionsregler, BKR, med EKS, som ett 

led i en europeisk anpassning av konstruktionsreglerna (Boverket 2010b).  
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4.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen, PBL finns bestämmelser om planläggning gällande mark, vatten 

och byggande. Lagen syftar att främja samhällsutveckling och ge jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden samt en långsiktig och hållbar miljö, idag och i framtiden 

(SFS 1987:10).  

 

Plan- och bygglagshistoria 

1987 kom den första Plan- och bygglagen, SFS 1987:10. Den första stora ändringen kom 

1995. Då togs kapitlet om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm ut ur PBL och en 

ny lag, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm., BVL, antogs. 

Syftet och förhoppningen var att tydliggöra byggherrens och byggnadsnämndens olika 

ansvar och roller. Då BVL kom gjordes också andra förändringar. Det tidigare begreppet 

ansvarig arbetsledare ersattes av kvalitetsansvarig med uppgift att säkerställa kvaliteten 

på byggnadsverket. Kravet på bygganmälan infördes också i samband med reformen 

(SOU 2011).   

 

Nya Plan- och bygglagen 

Den 2 maj 2011 träder en ny Plan- och bygglag i kraft, SFS 2010:900. Syftet med 

lagändringen är, enligt SOU (2011) att lagen ska bli tydligare genom att språket ska 

moderniseras. Upplägget ändras något och BVL återinförs som en del av PBL. Dessutom 

ges tydligare direktiv för innehåll i kontrollplan med syftet att  komma till rätta med 

byggfel och brister som beror på bristfälligt kvalitetsarbete (SOU 2011).  

 

Kvalitetsansvarig ersätts med en kontrollansvarig, med samma grunduppgift att 

säkerställa att byggherren har den kompetens som krävs för att bygga funktionsdugligt, 

men med ett ökat ansvar och tydligare arbetsuppgifter jämfört med tidigare (SOU 2011). 

 

Bygglovsprocessen begränsas till 10 veckor, med eventuell förlängning om ytterligare 10 

veckor om ärendet är speciellt i något hänseende.  

 

Den nya plan- och bygglagen gäller för projekt som startar efter den 2 maj 2011 (SFS 

2010:900).  
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Plan- och byggförordningen 

Plan- och byggförordningen, PBF, innehåller föreskrifter som ska fungera som ett 

hjälpmedel vid användandet av PBL.  

 

I och med att den nya PBL träder i kraft kommer en ny PBF, SFS 2011:338, att ges ut. 

Den nya förordningen innehåller, förutom plan- och byggförordningen, även 

förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnader, förordningen för kontroll av 

hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk samt förordningen för 

funktionskontroll av ventilationssystem (SOU 2011).   

 

4.1.1 Kontrollplan-PBL 

Enligt Plan- och bygglagen ska en kontrollplan- PBL upprättas. Kontrollplanen ska 

beskriva vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad och syftar att säkerställa att 

samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan-

PBL upprättas. Oftast är det kvalitetsansvarig/kontrollansvarig som upprättar den och 

som sedan ansvarar för att samla utförda egenkontroller. En kontrollplan blir ett verktyg i 

strävan efter att bygga funktionsdugligt (SFS 2010:900). 

 

Förändringar med ny Plan- och bygglag 

I och med den nya Plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj 2011 förändras 

arbetet med kontrollplaner något. I Tabell 1 nedan jämförs lagtexten, i nya respektive 

gamla lagen, gällande kontrollplanen och dess innehåll. 

  Tabell 1. Innehåll i kontrollplan, gamla respektive nya PBL 

 

PBL (SFS 1987:10) 

 

PBL (SFS 2010:900) 
9 kap. 

9 § Vid byggsamrådet eller snarast möjligt 

därefter skall byggnadsnämnden, om det inte är 

uppenbart obehövligt, besluta om en 

kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen skall 

anges vilken kontroll som skall utföras, vilka 

intyg och övriga handlingar som skall företes 

för nämnden samt vilka anmälningar som skall 

göras till nämnden. Kontrollen kan utföras 

genom dokumenterad egenkontroll, av 

fristående sakkunniga eller, om det finns 

särskilda skäl, av byggnadsnämnden. 
 

 

10 kap. 

6 § Byggherren ska se till att det finns en plan 

för kontrollen av en bygg eller rivningsåtgärd 

som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om 

1. vilka kontroller som ska göras och vad 

kontrollerna ska avse, 

2. vem som ska göra kontrollerna, 

3. vilka anmälningar som ska göras till 

byggnadsnämnden, 

4. vilka arbetsplatsbesök som 

byggnadsnämnden bör göra och när besöken 

bör ske, 

5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan 

ge upphov till, och 

6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om 

hand. 
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Det blir med den nya lagstiftningen tydligare att det är byggherren som har ansvar för att 

en kontrollplan upprättas. Den nya lagen förtydligar också att det av kontrollplanen ska 

framgå vilka kontroller som faktisk ska utföras, samt vem som ska göra dem (SOU 2011).  

 

Förhoppningen är att nya, striktare direktiv på kontrollplanens innehåll på sikt ska leda 

till en ökad kvalitet på byggnadsverken (Lappi 2011). 

 

Upprättande av kontrollplan 

I PBL (SFS 2010:900) finns i kapitel 8 om Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter 

och allmänna platser bestämmelser som reglerar byggnadsverks tekniska egenskaper, 

följande paragrafer som behandlar tekniska egenskapskrav på byggnader. 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i 

fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

   Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. 

 

5 § Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de  

1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad 

än ombyggnad, och 

2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda 

under en ekonomiskt rimlig livslängd. 

 

Upprättandet av kontrollplan bör således utgå från ovanstående punkter. Syftet med en 

kontrollplan är att den ska vara ett verktyg för byggherren, ett sätt att säkerställa att 

byggnaden blir funktionsduglig.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P4S1#K8P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K16P2#K16P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P4#K8P4
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Kunskaperna som krävs för att upprätta en kontrollplan finns ofta inte hos byggherren, 

vilket Matti Lappi (2011) på Gävle Kommun kan intyga. Han menar att kontrollplaner 

inte sällan är undermåliga och att kommunerna tvingas godkänna bristfälliga 

kontrollplaner för att något överhuvudtaget ska byggas i kommunerna, men påpekar att de 

bristfälliga kontrollplanerna ofta tillhör småhusprojekt och engångsbyggare. Vidare 

berättar han att de stora byggherrarna för det mesta ser till att skaffa sig kompetens för att 

upprätta kontrollplaner, och dessutom bedriver ett bra egenkontrollarbete. Lappi spår att 

det i framtiden kommer bli bättre kontrollplaner till följd av den nya lagen och 

utbildningskravet på kontrollansvarig.  

 

Med den nya PBL kommer tydligare anvisningar för vad som ska finnas i en 

kontrollplan-PBL.  Av den anledningen kommer frågan om kommunerna kommer stå för 

mallar för kontrollplan-PBL, något som Matti Lappi (2011) på Gävle Kommun 

tillbakavisar. Han menar att om kommunerna upprättar planer så utför de arbete som KA 

ska göra. Det skapar konkurrens som kan minska intresset för certifiering, i en tid där 

byggbranschen skriker efter certifierade kontrollansvariga.  

 

Han påpekar också ansvarsfrågan och menar att om kommunen upprättar kontrollplaner 

som följs, och det senare visar sig vara fel någonstans, så kan byggherren hävda att det är 

kommunen som bär ansvaret då de upprättat planen. I en sådan situation riskerar 

kommunen bli ersättningsskyldig (Lappi 2011).   

 

Kontrollens utförande 

Kontrollerna som avses i kontrollplan-PBL ska utföras som dokumenterad egenkontroll 

eller av fristående sakkunnig och samlas av in av kvalitetsansvarig/kontrollansvarig, KA. 

KA ska i sin tur tillhandahålla och redovisa dokumenten för byggnadsnämnden för att få 

ett slutbesked och därmed rätt att bruka byggnadsverket. Vad som ska kontrolleras 

varierar, men kontrollerna sker alltid mot gällande lagstiftning.  

Mer om kontrollplan-PBL samt förslag på utformning finns i kapitel 5.1.1. 

 

4.1.2  Kvalitetsansvarig 

En kvalitetsansvarig, KA, utses av byggherren och ska bistå i arbetet med att uppföra en 

byggnad som uppfyller samhällets krav. KA kopplas in i redan i programskedet och 

säkerställer att byggherren har den kompetens som krävs för att upprätta funktionsdugliga 

program och handlingar. KA ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra 

sina arbetsuppgifter. För att säkerställa att så är fallet krävs, enligt 9 kap. 13§ PBL (SFS 



 22 

1987:10) riksbehörighet utfärdad av en ackrediterad utbildare eller byggnadsnämndens 

godkännande för det aktuella arbetet.  

 

Den som utses till kvalitetsansvarig ska delta vid byggsamråd och vara delaktig i 

upprättandet av kontrollplanen enligt PBL. Kvalitetsansvariges uppgift är sedan att samla 

in dokumentation som styrker att kontrollerna är utförda, samt att se till att de handlingar, 

intyg och anmälningar som krävs lämnas in till byggnadsnämnden. Den 

kvalitetsansvarige ska också se till att en rivningsplan, inklusive en plan på hur avfallet 

ska tas om hand, upprättas och redovisas för byggnadsnämnden. KA kan vara certifierad 

eller bli lokalt godkänd av byggnadsnämnden för ett specifikt projekt (SFS 1987:10). 

 

4.1.3 Kvalitetsansvarig blir kontrollansvarig 

I den nya Plan och bygglagen, som träder i kraft den 2:a maj 2011, byts begreppet 

kvalitetsansvarig ut mot kontrollansvarig. Syftet är att ge den kontrollansvarige tydligare 

och förstärk roll med förhoppningen att få färre byggfel som följd (Boverket 2010c). I 

Tabell 2 visas en jämförelse mellan kvalitets- och kontrollansvariges uppgifter.  

Tabell 2. Jämförelse av kvalitets-/kontrollansvarigs uppgifter i gamla och nya PBL 

 

PBL (SFS 1987:10) 

 

PBL (SFS 2010:900) 
9 kap. 

13§ En kvalitetsansvarig skall se till att 

kontrollplaner som avses i 9 § och 

rivningsplaner som avses i 4 § följs samt att 

kontroller som avses i 8 § första stycket 2 

utförs. Han skall vara närvarande vid 

byggsamråd enligt 7 § samt vid besiktningar 

och andra kontroller. 

 
8 kap. 

8 § Vid byggsamrådet skall en genomgång 

göras av 

1. arbetenas planering, 

2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig 

kontroll som är nödvändiga för att byggnaden 

eller anläggningen skall kunna antas komma 

att uppfylla de krav som avses i 3 kap., 

3. den samordning som behövs. 

 

3 kap. hänvisar till BVL.  

10 kap 

11 § En kontrollansvarig ska 

 * 1. biträda byggherren med att upprätta 

förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 

§ och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid 

inventeringen av farligt avfall och annat 

avfall, 

    * 2. se till att kontrollplanen och gällande 

bestämmelser och villkor för åtgärderna följs 

samt att nödvändiga kontroller utförs, 

    * 3. vid avvikelser från föreskrifter och 

villkor som avses i 2 informera byggherren 

och vid behov meddela byggnadsnämnden, 

    * 4. närvara vid tekniska samråd, 

besiktningar och andra kontroller samt vid 

byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, 

    * 5. dokumentera sina byggplatsbesök och 

notera iakttagelser som kan vara av värde vid 

utvärderingen inför slutbeskedet, 

    * 6. avge ett utlåtande till byggherren och 

byggnadsnämnden som underlag för 

slutbesked, och 

    * 7. om den kontrollansvarige lämnar sitt 

uppdrag, meddela detta till 

byggnadsnämnden. 
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KA:s roll tydliggörs och ansvaret blir större. Med benämningsändringen kommer också 

nya, striktare krav på certifiering. Byggnadsnämnden fråntas möjligheten att lokalt 

godkänna en kvalitets-/kontrollansvarig för ett enskilt projekt. Kontrollansvarige måste ha 

en självständig ställning, samt den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs för att 

denne ska kunna utföra uppgiften på ett bra sätt. Lämpligheten styrks av en certifiering 

från ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringen är tidsbestämd och kan utfärdas 

som behörighet N, för kontroll av normal art och behörighet K, för kontroll av 

komplicerad art. Kravet på certifiering regleras av övergångsbestämmelser som återfinns i 

nya PBL (SOU 2011). 

 

4.1.4 Egenkontroll 

Punkterna i kontrollplan-PBL kontrolleras vanligtvis genom dokumenterad egenkontroll. 

En egenkontroll är 

”undersökning som utförs i egen verksamhet, på eget ansvar, för att 

fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna 

krav”(Severinson 2009, sidan 6).  

 

Egenkontroll är alltså en slags kontroll som utförs för att säkerställa att arbetet utförs i 

enlighet med gällande regler och funktionskrav. Kontrollerna ska ske löpande och vara en 

form av kvalitetssäkring. En egenkontroll kan utföras av den som utfört arbetet, eller av 

en utomstående. Lämpligt är, enligt Severinsson (2009), att de mest erfarna på företaget 

gör egenkontroll av de mindre rutinerade medarbetarnas arbete. Oavsett om kontrollen 

görs på andras eller eget arbete, är det viktigt att hjälpmedel som egenkontrollplan samt 

tillräcklig kunskap finns. En väl genomförd egenkontroll kan i projekteringsskedet 

innebära att lösningar som är olämpliga upptäcks. Att upptäcka fel i projekteringsskedet 

ger stor möjlighet att ändra, samt liten ekonomisk förlust, jämfört med vad en ändring 

kostar då byggnationen är i produktionsskedet (Severinson 2009). Egenkontroll blir 

därmed ett verktyg i strävan efter att genomföra en besiktning fri från anmärkning, vilket 

i sin tur leder till en bättre kundrelation.  

   

Egenkontroller sker lämpligen i form av dokumenterad egenkontroll. Att utföra en 

egenkontroll utan att dokumentera ger inte speciellt mycket då det ofta är just signaturen 

som styrker att kontrollen har utförts (Severinsson 2009). Kontrollen kan också utgöras 

av intyg från fristående sakkunnig. Kravet på den sakkunnige är att denne saknar 

anknytning till byggherren samt en certifiering från ett ackrediterat organ enligt lagen 

(SFS 1992:1119) om teknisk kontroll (SFS 2010:900). Byggnadsnämnden avgör om det 
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krävs en sakkunnig för kontrollen. Ofta behövs sakkunnig då arbetet anses vara svårt eller 

riskfyllt.  

 

Varför egenkontroll? 

Enligt Severinson (2009) är egenkontroll en lönsam aktivitet för såväl projektörer som 

entreprenörer. Detta motiveras med att ett fel är mycket billigare att åtgärda innan det är 

byggt, och de eventuella fel som finns upptäcks med stor sannolikhet vid en egenkontroll. 

Egenkontrollerna minskar därmed byggfel och fördröjning av projektering på grund av 

bristfälliga handlingar undviks. Det i sin tur ger en ekonomisk vinst. Dessutom kan 

kontinuerligt kontrollarbete leda till att vanliga fel uppmärksammas och generella 

metoder för förbättring kan växa fram som ett resultat av sådana upptäckter. De minskade 

antal fel som är resultatet av egenkontrollerna, förväntas leda till en bättre kundrelation.  

 

Effekten av god kvalitet kan ses i Figur 2, kapitel 3.1.1, där sambandet mellan kvalitet 

och lönsamhet har illustrerats av Bergman och Klefsjö (2006).  

 

Tanken med egenkontroller är att de ska användas allt eftersom arbetet fortlöper. Enligt 

Severinsson (2009) lider egenkontrollarbetet av ett dåligt rykte då de tenderar hamna i 

skymundan och fylls i i efterhand. Detta leder till att även om fel upptäcks, så är det sent 

att åtgärda dem, vilket kan bli kostsamt.  

Mer om egenkontroll samt förslag på mall för egenkontrollplan finns i kapitel 5.2. 

  

4.2 Byggnadsverkslagen 

Lag (SFS 1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., kallas också 

byggnadsverkslagen, BVL. Lagen innehåller, som namnet beskriver, de krav som 

byggnadsverk ska uppfylla (SFS 1994:847). 

 

BVL återfinnas efter 2 maj i 8 kap PBL om Krav på byggnadsverk, byggprodukter, 

tomter och allmänna platser. Återinförandet av BVL i PBL syftar att tydliggöra att PBL 

och BVL har ett naturligt samband, både med varandra och i byggprocessen (SOU 2011).  

 

Byggnadsverksförordningen 

Byggnadsverksförordningen, BVF (1994:1215) innehåller föreskrifter för tillämpning av 

lagen (1994:847)om tekniska egenskapskrav på byggnader (SFS 1994:1215). 

Byggnadsverksförordningen återfinns från och med 2 maj i Plan- och byggförordningen, 

SFS 2011:338 (SOU 2011). 
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4.3  Boverkets byggregler 

BBR är en samling föreskrifter och allmänna råd till PBL, PBF, BVL och BVF där 

byggnaders tekniska egenskapskrav behandlas. Här anges samhällets minimikrav 

gällande utformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, 

hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning 

samt energihushållning.  

 

Under hösten 2011 planeras en uppdaterad regelsamling i tryckt form publiceras. I denna 

uppdaterade version ska hänvisningar till nya PBL (SFS 2010:900) vara uppdaterade och 

korrekta (Boverket 2010a).  

 

BBR är i dagsläget uppdelad i 9 kapitel som alla innehåller föreskrifter och allmänna råd 

till PBL, PBF, BVL och BVF (efter 2 maj 2011 bara PBL och PBF).  

BBR 1: Inledning 

BBR 2: Allmänna regler för byggande 

BBR 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen 

BBR 4: Bärförmåga, stadga och beständighet 

BBR 5: Brandskydd 

BBR 6: Hygien, hälsa och miljö 

BBR 7: Buller 

BBR 8: Säkerhet vid användning 

BBR 9: Energihushållning 

Vid upprättande av kontrollplan-PBL är ovanstående punkter ofta dem som kontrollerna 

ska göras emot (Blomquist 2011).  

 

Reglerna i BBR gäller då man bygger nytt, bygger till samt utför mark- och 

rivningsarbeten och omfattar byggnader eller mark som ska bebyggas. Vid ändring av 

byggnad finns ett speciellt regelverk, Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR 

(Boverket 2009).     

 

Allmänna råd om ändring av byggnad 

Boverkets allmänna råd vid ändring av byggnad, BÄR, gäller vid ändring av byggnad. 

Ändring av byggnad innefattar allt som inte är nybyggnad eller underhåll. En ändring är 

tillbyggnad eller annan ändring som innefattar en inre eller yttre åtgärd rörande 

planlösning, fasad, konstruktion eller liknande. Vid ändring tillkommer vissa följdkrav. 
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Deras omfattning beror av den planerade ändringens omfattning (Björk 2010, Boverket 

2006) 

BÄR upphörde att gälla i samband med att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 

2 maj 2011.  

4.4 Boverkets konstruktionsregler/Europeiska 

konstruktionsregler 

Boverkets konstruktionsregler, BKR innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL 

(1987:10) och PBF (1987:383) gällande dimensionering av byggnader och anläggningar 

(BFS 1993:58). 

 

Vid årsskiftet 2010/2011 ersätts BKR med Europeiska konstruktionsregler, EK, som 

tillsammans med de nationella valen som finns i EKS, utgör regelverket för 

dimensionering av bärande konstruktioner. De nationella val som görs i EKS grundar sig 

på landets geografi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå (Boverket 2011),  

 

Det finns övergångsbestämmelser som säger att BKR får tillämpas för arbeten som 

påbörjas före den 2 maj, då nya PBL träder i kraft (Boverket 2011).  
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4.5 Miljö- och arbetsmiljölagar 

Den centrala lagstiftningen gällande miljö och arbetsmiljö i samband med byggnationer 

är Miljöbalken, MB och Arbetsmiljölagen, AML, se Figur 8.  

 

4.5.1 Miljöbalken 

Miljöbalken, MB, syftar till att främja en hållbar utveckling och säkerställa en god miljö. 

Vid bygglov beaktas miljöbalken så att den planerade byggnaden inte strider mot 

bestämmelser som skyddar miljön (SFS 1998:808). I den nya Plan- och bygglagen 

kommer miljöaspekten att bedömas i samband med bygglovsprocessen (SOU 2011).  

 

I 1 kap. 3§ finns en hänvisning till Arbetsmiljölagen gällande förhållanden på 

arbetsplatser. AML är intressant för denna rapport.  

 

4.5.2 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen, AML, är grunden i allt arbetsmiljöarbete. På alla arbetsplatser där 

arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, gäller arbetsmiljölagen. Lagen 

syftar att förebygga ohälsa genom olycksfall i arbetet samt vara ett hjälpmedel i strävan 

mot en god arbetsmiljö (SFS 1977: 1160). 

 

Figur 9. Miljöbalken och Arbetsmiljölagen är grunderna I miljö- och arbetsmiljöfrågor(Källa: 
Ändrad från Jan Akander).   
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Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

Som komplement till Arbetsmiljölagen finns Arbetsmiljöförordningen samt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I föreskrifterna anges mer i detalj vilka krav och 

skyldigheter som finns rörande arbetsmiljön.  

 

I 3 kap. 6§ AML återfinns lagtext som är relevant för denna rapport. Där står att den som 

låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete, alltså byggherren, ska se till att 

arbetsmiljösynpunkter beaktas genom hela planerings- och projekteringsfasen samt under 

uppförandet. För detta ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare, med uppgift 

att samordna arbetet med arbetsmiljön, dels i planerings- och projekteringsprocessen, 

men också under uppförandet av byggnadsverket.  

 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 

I AFS 1999:3, om Bygg- och anläggningsarbete, finns särskilda bestämmelser som rör 

bygg och anläggning.  AFS står för Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. 

Föreskrifterna gäller vid planering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbete 

(AFS 1999:3).  

 

4.5.3 Byggarbetsmiljösamordnare 

2009 infördes begreppet byggarbetsmiljösamordnare, enligt EG:s byggplatsdirektiv 

92/57/EEG (EurLex 1992). Byggarbetsmiljösamordnare, nedan kallat BAS, ska finnas för 

både projekterings- och planeringsskedet samt för uppförandet. BAS utses av byggherren 

och har till uppgift att samordna arbetsmiljöarbetet under planering, projektering och 

uppförande. Byggherren kan själv vara byggarbetsmiljösamordnare, men måste då aktivt 

ha valt det.  

 

I 6§ Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om Bygg- och anläggningsarbete (SFS 

1999:03) står följande om byggarbetsmiljösamordnare. 

6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen juridisk person som 

förfogar över personer som har den utbildning, kompetens och erfarenhet 

som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en 

byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter 

eller 
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fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den 

utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de 

uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt 

arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter 

Byggherren måste kunna styrka att den som utses till BAS har den kompetens, erfarenhet 

och utbildning som krävs för att utföra uppgiften (SFS 1977:1160).  

 

BAS-P 

Byggarbetsmiljösamordnare under projekterings- och planeringsskedet, BAS-P, har till 

uppgift att samordna projektering och planering med avseende på arbetsmiljö. Detta så att 

de inblandade projektörerna tar hänsyn till varandras arbete på ett sätt som främjar god 

arbetsmiljö och förebygger risk för ohälsa och olycksfall under utförandet. Planeringen 

och samordningen ska också leda till att arbetsmoment och logistik optimeras för att 

skapa en arbetsplats där ohälsa och olycksfall inte uppkommer på grund av att 

arbetsmoment utförs samtidigt eller på en olämplig tidpunkt i byggskedet (SFS 1999:3). 

 

BAS-U 

BAS-U, byggarbetsmiljösamordnare i utförandeskedet, ska se till att byggnadsarbetet 

utförs med bra arbetsmiljö. BAS-U ska delta i byggledning och samordna och styra 

arbetsmiljöfrågor. Denne ska organisera gemensam skyddsverksamhet och utföra 

skyddsronder. Arbetsmiljö ska beaktas vid upprättande av tidplan och arbetsberedningar 

ska hållas innan kritiska moment. BAS-U ska sedan övervaka och kontrollera att arbetet 

utförs enligt AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt att arbetsmiljöplanen följs (EGA 

2009).   

 

Förutom BAS-P och BAS-U ansvarar alla som arbetar på byggplatsen för att följa 

ordningsregler och skyddsföreskrifter. Om riskfyllt arbete ska utföras ska BAS 

informeras, och sedan hålla en arbetsberedning där det riskfyllda arbetsmomenten gås 

igenom. Det är också viktigt, för säkerheten på arbetsplatsen, att alla arbetstagare hjälps 

åt att hålla god ordning på byggarbetsplatsen, samt att arbetsplatsen är fri från löst 

material, emballage, avfall och liknande (EGA 2009).  

 

Certifiering av BAS 

Från och med den 1 januari 2011 finns utbildningskrav för BAS. För att bli certifierad av 

ett ackrediterat certifieringsorgan krävs grundläggande arbetsmiljökunskap, goda 

kunskaper om innehållet i AML och föreskrifter gällande bygg- och anläggningsarbete, 
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samt erfarenhet. BAS ska också känna till vilka slags olyckor som förekommer och veta 

hur dessa förebyggs. BAS ska ha kunskap kring riskbedömning och veta hur arbetet går 

till för att därefter kunna avhjälpa riskfyllda moment (Arbetsmiljöverket 2011). 

 

En BAS kan certifieras för behörighet normal eller kvalificerad. Behörighet Normal 

gäller för mindre flerbostadshus, kontorshus, industribyggnader, barnstugor och 

anläggningsprojekt. Behörighet Kvalificerad gäller för större eller komplicerade 

byggnads- och anläggningsprojekt. Certifieringen är tidsbestämd (Samrådsgruppen för 

certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare 2009).    

 

4.5.4 Riskhantering 

På alla arbetsplatser utsätts arbetstagarna för olika typer av risker. Dessa risker måste 

identifieras, värderas och hanteras. Riskhantering används som ett verktyg för att fatta 

beslut om att eliminera eller på annat sätt förebygga risker. I strävan efter att säkerställa 

en god arbetsmiljö bör projektörer och entreprenörer planera och utföra sitt arbete på ett 

sådant sätt att personer och egendom inte kommer till skada. Att kunna identifiera och 

hantera risker blir därför en naturlig del i byggprojektet (Flanagan et al, 2007). 

 

Det finns två typer av riskhantering, formell och informell. En informell riskhantering 

innebär att den som arbetar med risken samtalar med en eller flera experter och utifrån det 

granskar sitt eget arbete. En formell riskhantering har ett specifikt tillvägagångssätt med 

given struktur och riktlinjer (Flanagan et al, 2007).  

 

Att identifiera en risk 

En risk är ett beslut uttryckt i konsekvenser och sannolikfaktor som är kopplad till 

resultatet. En risk består av källa, händelse och verkan, se Figur 10. Risker måste 

identifieras för att kunna hanteras. Identifikation kan ske genom erfarenhet, intuition, 

kunskap, analys eller med hjälp av en tredje part. Bäst är att kombinera de nämnda 

metoderna, samt att arbeta i grupp för att säkerställa att all önskvärd kompetens finns att 

tillgå (Flanagan et al, 2007). 

 

Figur 10. Riskens beståndsdelar och sammanhang(Källa: Ändrad från Flanagan et al, 2007).  
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Hur risken klassas beror av riskens egenskap. Då risker identifierats samlas de lämpligen 

i ett formulär för att få en överskådlig redogörelse samt underlätta hanteringen av de 

identifierade riskerna. Riskhantering bör leda till att riskfyllda arbetsmoment minimeras 

eller helt elimineras, att brukarna får en riskfri miljö samt att arbetsmiljön under 

byggtiden förbättras (Flanagan et al, 2007).   

 

Upprättande av riskanalys 

En riskanalys är en identifiering, värdering och hantering av en risk. Riskanalyser kan 

användas av samtliga projektörer i projekteringsskedet för att minimera risken för att 

lösningar som är olämpliga ur arbetsmiljösynpunkt väljs.  

 

I 12§ AFS 1999:3 finns 13 punkter som beskriver riskfyllt arbete som kräver särskilda 

åtgärder. Nedan följer ett utdrag ut texten i 12a§ AFS 1999:3 .  

12a§ 1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två 
meter eller mer. 
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned 
i lös mark 
3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild 
fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll.  
4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för 
vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens 
strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av 
arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning.  
5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.  
6. Arbete som medför drunkningsrisk.  
7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  
8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.  
9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.  
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga 
byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.  
12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller 
ämnen.  

 

Då ovanstående punkter enligt föreskrifter ska beaktas utgör de en bra grund för en 

riskanalys.  
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5 Mallar för kontrollplaner och riskanalys 

Resultatet av föregående teoridelar är de mallar som presenteras i kapitel 5.1.1, 5.2.1 och 

5.3.1. Teoristudierna har skapat en förståelse för arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som 

varit till hjälp i utformningen av mallarna.  

 

5.1 Kontrollplan mot PBL 

En kontrollplan-PBL ska innehålla kontrollpunkter som säkerställer att byggnadsverket 

lever upp till samhällets funktionskrav på, och regler för, byggnader. Vid utfärdande av 

slutbevis och slutsamråd granskas handlingarna och allt som är uppräknat i 

kontrollplanen förväntas finnas tillgängligt för kommunens inspektörer och handläggare 

Nyckelpersonen vid upprättande av kontrollplan-PBL är kontrollansvarig(tidigare 

kvalitetsansvarig).  

 

5.1.1 Mitt förslag – utformning kontrollplan-PBL  

Syftet med kontrollplanens utformning är att den ska vara enkel, uppdaterad och 

användarvänlig. Upplägget på en kontrollplan kan se olika ut från fall till fall. 

Kontrollplanen bör dock alltid tydligt beskriva vad som ska kontrolleras och mot vad. Det 

ska framgå om kontrollen utförs på egen hand, som dokumenterad egenkontroll, eller av 

en fristående sakkunnig. Dessutom bör en kort objektsbeskrivning inleda kontrollplanen. 

Syftet med denna mall är att visa upplägget, inte nödvändigtvis ett fullständigt innehåll.  

 

Förslaget som tagits fram, se bilaga 1, är numrerad och uppdelad i kapitel. Nedan följer 

en kort beskrivning av de olika kapitlen, samt deras syfte, mål och funktion.  

 

Kapitel 1 – Orientering 

Under den första punkten beskrivs vilket projekt kontrollplanen berör, projektets 

omfattning och tidplan. Fastighetsägare med tillhörande kontaktuppgifter anges. Detta för 

att få en överblick över projektet, att kunna läsa ut när vissa moment planeras genomföras 

och så vidare. Tidplanen är ett viktigt verktyg då arbetsplatsen och arbetsmiljön utformas 

och planeras.  

 

Kapitel 2 – Organisation 

I kontrollplanens andra kapitel redovisas projektets organisation. De medverkande 

aktörernas kontaktuppgifter och befattningar listas och de olika konsulterna redovisas. 
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Detta för att lätt hitta de kontaktuppgifter som söks, samt att ett tydliggörande av vem 

som sköter vad. 

 

Kapitel 3 – Kontrollens utförande och omfattning 

I det tredje kapitlet beskrivs förutsättningarna för kontrollen. Här anges kontrollens 

grundpelare, den lagstiftning som ligger till grund för själva kontrollen. Kontrollmetodik 

och information om kontroll och felrapportering finns också i det tredje kapitlet. 

 

Kapitel 4 – Kontroll 

I det fjärde kapitlet finns själva kontrollplanen. I denna listas allt som ska kontrolleras, 

vad punkterna ska kontrolleras mot samt vem som ska utföra kontrollen. Kontrollen är 

uppdelad i underrubriker, grundat på de punkter som anges i PBL 8 kap. 4§ (SFS 

2010:900) om tekniska egenskapskrav på byggnader. Att organisera kontrollplanen efter 

dem ger en naturlig koppling till lagrummet de ska kontrolleras mot.  

 

 

Figur 11. Förslag på utformning av kontrollplan-PBL (Källa: Egen figur) 

Det framgår tydligt vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Längst till vänster 

finns kontrollens speciella beteckning. Denna beteckning följer kontrollpunkten till 

egenkontrollplanen, se kapitel 5.2.1. 

 

Kontrollen är också uppdelad efter yrkesgrupp, där varje aktör under underkapitlen har en 

egen rubrik med de kontrollpunkter som gäller för just den aktören, se Figur 11 ovan. 

Detta syftar att underlättar och klargöra vem som ska kontrollera vad.  

 

Kapitel 5 – Bestyrkande av egenskaper och kontroller 

I det femte kapitlet finns information om möten, kontroll av materialleverans och 

besiktningsplan. Här anges också vilka som är ansvariga för, samt omfattningen av, 

funktionskontroller och egenprovning.  
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Kapitel 6 – Redovisning för byggnadsnämnden  

I det sista kapitlet listas den dokumentation som ska redovisas för byggnadsnämnden för 

att erhålla ett slutbevis. En ifylld kontrollplan-PBL ska alltid redovisas, annan 

dokumentation kan variera från projekt till projekt.  

 

5.2 Egenkontrollplan 

En egenkontrollplan är en plan för de egenkontroller som ska utföras på det egna arbetet.  

Nedan följer ett förslag på utformning av egenkontrollplan. Förslaget finns bifogat i sin 

helhet, se bilaga 2. 

 

5.2.1 Mitt förslag – utformning egenkontrollplan 

Förslaget på utformning av mall för egenkontrollplan som tagits fram till följd av detta 

arbete strävar efter att vara enkel, uppdaterad och användarvänlig. Den har sin grund i 

kontrollplan-PBL som presenterades ovan och delar dess upplägg och layout. Tanken är 

att egenkontrollplanen ska vara specifik för varje yrkesgrupp och att grundpunkterna från 

kontrollplan-PBL ska finnas med. Det finns även utrymme och möjlighet att fylla på med 

kontrollpunkter underordnade eller fristående från kontrollpunkterna i kontrollplan-PBL. 

Syftet med denna mall är att visa upplägget, inte nödvändigtvis ett fullständigt innehåll. 

Egenkontrollplanen är uppdelad i kapitel. Nedan presenteras förslaget. 

 

Kapitel 1 – Orientering 

I det första kapitlet finns en kort sammanfattning av projektet. Tidplan och en kort 

presentation av uppdraget presenteras.   

 

Kapitel 2- Organisation  

I det andra kapitlet presenteras organisationen. Byggherren, byggherrens 

kontrollansvarige samt biträdande kontrollansvarig samt deras kontaktuppgifter finns 

listade. Kontrollansvarig ska samla egenkontrolldokumenten och bör därför vara lätt att 

nå för frågor och upplysningar.  

Förutom ovanstående finns också uppgifter om vilka som kommer att utföra kontrollerna 

samt deras initialer och signaturer. Detta för att kunna tyda vem som utfört kontrollen och 

satt sin signatur i egenkontrollplanen.  



 36 

Kapitel 3 – Kontrollens utförande och metodik  

I det tredje kapitlet klargörs kontrollens metodik. Här redovisas också hur och till vem 

dokumentering och felrapportering ska ske.  

 

Kapitel 4 – Kontroll 

Det fjärde kapitlet innehåller själva kontrollen, se Figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Förslag på utformning av egenkontrollplan. (Källa: Egen figur) 

Kontrollplanen är yrkesgruppspecifik och innehåller samma kontrollpunkter som 

kontrollplan-PBL. Kontrollpunkterna kan kompletteras med underordnade eller fristående 

kontrollpunkter. 

 

5.3 Riskanalys 

Vid en riskanalys identifieras, värderas och hanteras risker. Riskanalys bör vara en del av 

en projektörs vardag. Därför är det viktigt att det finns bra hjälpmedel och verktyg för att 

utföra en sådan analys. 

 

5.3.1 Mitt förslag – mall för arbetsgång vid riskanalys 

Målsättningen med mallen för riskanalys, som tagits fram till följd av detta arbete, är att 

den ska vara enkel, uppdaterad och användarvänlig.  

 

I mallen finns för närvarande en lista med de 13 kontrollpunkter som i 12a§ AFS(1999:3) 

klassas som arbeten som kräver särskilda åtgärder. Tanken är att listan ska kompletteras 

med risker som är vanligt förekommande i projekt. Riskanalysen ska användas som ett 

levande dokument och uppdateras löpande.  

Förhoppningen med denna mall är att den ska bli ett verktyg som är enkelt att använda 

samt att den inbjuder till riskanalysarbete. Mallen har samma layout som kontrollplan-

PBL och egenkontrollplanen för att skapa ett enhetligt intryck.  
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Nedan följer en förklaring till förslaget, som finns bifogat i sin helhet, se bilaga 3.  

Försättsblad 

På framsidan anges vilket projekt riskanalysen gäller, vem som är byggherre, 

byggarbetsmiljösamordnare samt vem som utför analysen. 

 

Kapitel 1 -Riskanalysens utformning och utförande 

Riskanalysens förutsättningar, tillvägagångssätt och dokumentation redovisas i det första 

kapitlet. Här finns ramarna för analysen. 

 

Kapitel 2 -Riskanalys 

I kapitel två finns själva riskanalysen. Analysen är uppdelad i riskidentifiering och 

riskvärdering, se Figur 13 nedan. De identifierade och värderade riskerna samlas sedan i 

ett riskregister där åtgärd och resultat redovisas.  

  

Figur 13. I denna tabell värderas risken utifrån sannolikhet och konsekvens.(Källa: Egen figur) 

Då riskerna samlas i en överskådlig lista är det enkelt att hålla koll på och redovisa sitt 

riskanalysarbete för BAS.  
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6 Diskussion och analys 

6.1 Metoddiskussion  

Arbetet grundar sig på litteraturstudier, vilket innebär att källkritik har varit en 

återkommande fråga. I första hand har primärkällor såsom Boverket och lagtexter i sin 

ursprungsform studerats för att så gott det går säkerställa att informationen är pålitlig och 

korrekt. Vid arbete med lagstiftning måste tillägg och uppdateringar hela tiden beaktas, 

något som lätt kan glömmas bort.  

 

Intervjuer och liknande har skett via mailkontakt och muntlig kommunikation. Inga 

planerade intervjuer har hållits, utan frågor som kommit upp har behandlats och besvarats 

löpande. 

 

Diskussionerna och handledningen som bedrivits med och av extern handledare har varit 

ett nyttigt sätt att få ventilera, fråga och skapa förståelse för de teoretiska teorierna då 

handledare besitter förmågan att förankra teorin i praktiken.  

  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med rapporten var att, genom att  identifiera nyckelpersoner i arbetsmiljö- och 

kvalitetsarbetet samt klargöras deras roller, få en överblick över arbetet med kvalitet och 

arbetsmiljö.  

Med hjälp av förvärvad kunskap har förslag till mallar för kontrollplan-PBL, 

egenkontrollplan samt riskanalys tagits fram.  

 

6.2.1 Nyckelpersoner i kvalitets- och arbetsmiljöarbete 

Kontroll-/kvalitetsansvarig 

Kvalitetsansvarig/kontrollansvarig, KA, har en central nyckelroll i kvalitetsarbetet. 

Det ska dock sägas att KA är inte är direkt ansvarig för kvalitén, därav namnbytet från 

kvalitets- till kontrollansvarig, funktionsansvaret ligger i slutändan på byggherren själv. 

Däremot har KA ett samordningsansvar och till uppgift att samla och sammanställa de i 

kontrollplan-PBL beslutade kontrolldokumentet.  

 

Det faktum att den nya Plan- och bygglagen syftar att klargöra kontrollansvarigs roll 

ytterligare, pekar på vikten av att säkerställa att det blir rätt från början, något som även 

Nordstrand med flera ansett vara önskvärt sedan många år innan nya PBL var aktuell. De 
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nya kraven på certifiering ger också en tydlig indikation på att något är på väg att hända i 

strävan efter att minska byggfelen.  

 

Byggarbetsmiljösamordnare 

Ansvarig nyckelperson i arbetsmiljöarbetet är BAS, men som Törner och Pousette menar, 

är det arbetstagarna som har det slutgiltiga ansvaret för att upprätthålla en god 

arbetsmiljö. Det är viktigt att BAS är en god ledare och klarar av att tillsammans med 

arbetsutövarna skapa en jargong där arbetsmiljöarbete är viktigt och betydelsefullt. BAS 

måste också klara av att samordna information och förmedla den.   

 

Tack vare den samordning och planering som BAS förväntas genomföra kan 

arbetsplatserna bli någorlunda riskfria i en bransch med återkommande arbetsplatsolyckor 

(Törner och Pousette 2009) är det viktigt att BAS inspirerar till förståelse och 

medvetenhet hos arbetstagarna.  

 

Med dagens snåla tidplaner är det viktigt att riskfyllda moment beaktas och projekteras 

bort. Det blir därför allt viktigare att medvetenheten finns hos alla inblandade. Det är 

därför positivt att kraven på BAS höjs, och att certifiering krävs. 

 

6.2.2 Förutsättningar för ett gott kvalitets- och kontrollarbete 

En god kvalitet och ett för alla inblandade gott slutresultat kräver också en del av 

byggherren. Det är, precis som Lindahl och Ryd menar, en grundläggande förutsättning 

att den som ska bygga tydligt kan klargöra vad som förväntas, önskemål och krav som 

ska uppfyllas. En insatt byggherre kan styra projektet i önskvärd riktning. Har inte 

byggherren själv den kompetens som krävs, ska denna kompetens säkras på något annat 

sätt. Vikten av att, som okunnig byggherre, anlita en projektledare med ansvar för 

ovanstående blir således stor.  

 

Förutom en insatt och kunnig byggherre, som kan precisera sina önskemål och krav, 

krävs kompetenta projektörer och entreprenörer. Deras inställning är A och O för att gott 

kontrollarbete.  

Erfarenhet 

Erfarenhet är en viktig parameter. Erfarenhet skapar en trygghet hos konsulten, en känsla 

av att arbetet utförs på samma sätt som så många gånger förr. En fel använd erfarenhet 

kan dock ha motsatt effekt. Det finns en risk att vaggas in i en falsk trygghet. Det är 
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viktigt att kombinera erfarenhet med utbildning och att hela tiden utveckla sig själv 

genom kunskapsutbyte med andra människor.  

Engagemang 

Engagemang måste också finnas där. Erfarenhet kan skapa brist på engagemang, likaså 

kan nyfikenhet stimulera detsamma. Att hitta en policy och ett arbetssätt där 

kvalitetsarbete är naturlig borde skapa ett engagemang och en känsla av att vilja 

säkerställa kvaliteten på det projekterade materialet. 

Kunskap 

Kunskap är den sista och kanske den viktigaste faktorn när det kommer till 

kvalitetsarbete. Finns kunskap, finns en förståelse för varför kontroller ökar kvalitén. 

Kunskap kring både det projekterade materialet och utförandet av kontroller är viktigt.  

Bra material  

Med ovanstående tre egenskaper är förutsättningarna för kontrollarbetet goda. Men det 

krävs också ett bra material, i form av enkla, uppdaterade och användarvänliga mallar för 

att kontrollarbetet ska fungera och få önskvärd effekt Att utföra arbetsuppgifter som man 

vet ger något tillbaka känns inspirerande. Det är därför viktigt att ett kontrolldokument 

bjuder in användaren. Som Frödell med flera menar är det viktigt att mätsystem, och 

likväl kontrollplaner och riskanalyser, är enkla att använda och ger ett trovärdigt resultat. 

Just trovärdighet är otroligt viktigt för att upprätthålla en god relation till andra 

projektörer, men också mellan kund och entreprenör.   

 

En förutsättning för att arbetet ska gå enkelt är att programmet som mallarna finns håller 

en hög standard. Word är kanske inte det optimala verktygen för att upprätta en 

kontrollplan eller riskanalys i, då tabeller och kolumner tenderar att göra lite som de vill 

ibland. Om det beror på programvaran eller kontrollutövaren ska vara osagt, men klart är 

i alla fall att det måste gå att lita på att programmet behåller layout och format även då 

kontrollerna ska fyllas i.  

 

6.2.3 Kvalitet och lönsamhet 

Ett lyckat projekt, utfört med god kvalitet, ger inte bara önskad effekt utan också, 

förhoppningsvis, en vinst. som Figur 2, Samband mellan kvalitet och lönsamhet visar, 

finns ett samband mellan kvalitet och lönsamhet. Bilden är från början hämtad ur 

studentlitteratur för industristudenter, mer är minst lika tillämpbar i byggbranschen då 

verksamheten även där bör optimeras för att maximera vinsten. Att kosta på sig den tid 

det tar att arbeta med kvalitet betalar tillbaka i vinst och goda kundrelationer. 

Byggbranschen måste tänka mer långsiktigt och introducera kvalitetsarbete som en 
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självklar del i processen. Ett led i kvalitetsarbetet är att på ett tidigt stadium lägga tid på 

kvalitetsarbete och våga tro att den kostnad som läggs ned i början, många gånger om 

sparas in i ett senare skede. Ju senare ett fel upptäcks, desto svårare, och ofta dyrare, är 

det att åtgärda(Nordstedt 2004).   

 

6.2.4 Kontrollplan-PBL  

Att arbeta med att ta fram mallar för kontroll är komplext. Dels måste kontrollerna vara 

uppdaterade, väsentliga och samtidigt projektspecifika. Dessutom ska de vara enkla att 

använda. Kontrollarbete tenderar att bli bortglömt, tidspress från beställare och andra 

konsulter gör att kontrollarbete riskerar hamna i andra hand. Det är förstås väldigt 

olyckligt. För att uppehålla goda kundrelationer och en förtroendeposition krävs ett väl 

utfört arbete. Att börja tumma på kvaliteten känns därför otänkbart. Utmaningen är att 

hitta en metod som gör det enkelt och gynnsamt att kontrollera och analysera, något som 

annars lätt väljs bort. 

 

Med den nya PBL kommer tydligare direktiv på vad en kontrollplan-PBL ska innehålla. 

Detta förenklar arbetet med kontrollplan, men väcker också frågan om det inte vore 

praktiskt att kommunerna själva tar fram mallar för kontrollplan-PBL. Detta tillbakavisas 

dock av Lappi på Gävle Kommun, med argumentet att det är KA:s uppgift och om 

kommunerna gör deras jobb, riskerar antalet certifierade KA som finns minska med färre 

arbetsuppgifter. Det är förståeligt, men samtidigt kan det förenkla arbetet för små- och 

engångsbyggare betydligt, både ekonomiskt och tidsmässigt. Frågan om kontrollplanens 

centralstyrning blir således både en ekonomisk, konkurrensmässig men också tidsmässig 

fråga.  

 

Det tyngsta argumentet för att kommunerna inte upprättar planer är dock ansvarsfrågan. 

Risken att kommunen kan anses skyldig till byggfel blir stor om ansvaret för 

kontrollplanens innehåll ligger på dem.  

 

Men om kommunerna, trots de ovanstående argumenten mot, tillhandahåller mallar för 

kontrollplan-PBL borde beslutsfattandet gå snabbare, då ändringar inte är nödvändiga. 

Kommunerna måste i ett inledande skede lägga resurser på att framställa och  sedan 

löpande underhålla mallarna, men tidskostnaden borde löna sig i längden då fler 

byggprojekt kan godkännas snabbare om kontrollplanen är bra från början. 
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Kontrollplanen som mätverktyg 

Kontrollplanen är ett verktyg som kan ge bekräftelse på att kontroller, och därmed arbete, 

är utfört. Därför kan kontrollplanen ses som ett mätverktyg, som inte bara beskriver att, 

utan också med vilket resultat arbetet är utfört. I artikeln Swedish construction clients' 

views on project sucess and mesuring performance (Frödell et. al. 2008) presenterar 

författarna de viktigaste faktorerna för ett bra mätsystem. De menar att verktyget ska vara 

enkelt att använda samt ge trovärdiga resultat, något som är högst tillämpbart på 

kontrollplaner. Nyckelorden enkelhet och trovärdighet är något som beaktats i 

upprättandet av mallarna. 

 

Mallförslag för kontrollplan-PBL  

Mallen som tagits fram till följd av detta arbete syftar till att vara inbjudande, dels 

layoutmässigt men också strukturellt. Tanken med att låta de punkter som anges i PBL 8 

kap. 4§ om tekniska egenskapskrav på byggnader, är att skapa en förståelse kring varför 

kontrollen utförs. Genom att hänvisa till regelverket blir verklighetsanknytningen 

tydligare och syftet med kontrollen klarare. Det blir då inte något man måste göra, utan 

något som görs för att förenkla det egna arbetet. 

 

Önskvärt hade varit att BBR följer samma struktur som 8 kap. 4§ PBL. Så är dock inte 

fallet. Liknande punkter återfinns i BBR, men i annan ordning. Detta är något som 

Boverket borde se över och anpassa för att förenkla arbetet för de som tolkar lagarna och 

förordningarna. Förhoppningsvis är upplägget ändrat i den nya regelsamlingen som 

planeras ges ut i hösten 2011, till följd av den nya Plan- och bygglagen. 

 

6.2.5 Egenkontrollplan 

Egenkontroller har under de senaste åren haft dåligt rykte. Det är en stämpel som bör 

tvättas bort, för precis som Severinsson(2009) säger kan en väl utförd egenkontroll främja 

kvalitetsarbetet och minska byggfelen. Det är egentligen ingen stor sak, att gå igenom sitt 

arbete och se att det är utfört på ett korrekt sätt borde vara något som sker per automatik. 

Problemet ligger snarare i att kontrollplanen inte är tillräckligt tydlig. Om det står klart 

och tydligt vad som ska kontrolleras och mot vad, ökar motivationen att ta sig tid att 

kontrollera sitt arbete. Det får inte vara krångligt att utföra en egenkontroll, då finns risk 

att motivationen och engagemanget sjunker och att tiden inte avsätts till kontroll.  

 

Med uppdaterade, användarvänliga egenkontrollplaner borde kvalitetsarbetet fortlöpa 

enklare. Lösningen på problemet med låg trovärdighet borde vara en egenkontrollplan 
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som tilltalar användaren och gör kontrollen till en naturlig del i projekteringen. På så vis 

görs kontrollen löpande och säkerställer till större grad att det som projekteras är 

funktionsdugligt. 

 

6.2.6 Riskanalys 

I projekteringsfasen är tidspress den goda kvaliténs värsta fiende. I tidplan läggs sällan tid 

till kvalitetsarbete, även om det borde vara en självklar del. För att bevara lönsamhet och 

effektivitet är det viktigt att på ett snabbt, smidigt och lättförståeligt sätt analysera, 

identifiera, minimera och förebygga risker.  

 

Riskhantering kommer in i byggprocessen under alla faser, men det är under planerings- 

och projekteringsfasen de stora valen görs, och därmed val av arbetssätt vid uppförande, 

brukarnas användning mm. Projektörer har därmed ett stort ansvar och en möjlighet att 

projektera dels för att främja en god arbetsmiljö under byggskedet, men också för att ge 

brukarna en säker miljö att vistas i.  

 

För att skapa bra förhållanden på arbets- och bostadsplatsen bör risker identifieras och 

hanteras. Risker som identifieras under projekteringen bör noteras för att kunna hanteras. 

Då risken identifieras bör den noteras i riskanalysen för projektet, men också i någon 

slags erfarenhetsbank för att hela tiden kunna utveckla och förbättra riskarbetet över 

projektgränser.  

 

Projektören bör löpande under sitt arbete beakta arbets- och brukarmiljörisker. 

Lösningarna som väljs bör vara lämpliga ur ovanstående synpunkter. För att inga risker 

ska falla mellan stolarna är det viktigt att hela tiden granska sitt eget eller kollegors 

arbete.  

 

Risker som bör kontrolleras kan utgå ifrån dels erfarenhet, men också de riktlinjer som 

Arbetsmiljöverket gett med de 13 punkter som bedöms innebära riskfyllt arbete och 

brukande. Någon form av lista, byggd på erfarenhet och kunskap, bör vara grunden för 

riskanalysen. Projekteringsresultatet bör löpande stämmas av mot punkterna och 

avvikelser bör noteras. Avvikelserna, riskerna, bör sedan värderas och åtgärdas. Åtgärden 

väljs efter riskens sannolikhet och konsekvens. Viktigt är att risklistan är ett levande 

dokument och att den hela tiden uppdateras, fylls på och ändras efter utvecklingen i 

projektet.  
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6.2.7 Framtidens kontroll- och arbetsmiljöarbete 

Arbetet med kontroll och arbetsmiljö kan alltid förbättras. Till följd av denna rapport har 

en analys gjorts gällande hur kontrollerna skulle kunna se ut i framtiden.  

Något som uppmärksammats är Chassiakos och Sakellaropoulos(2008) artikel där de 

presenterar ett web-baserat verktyg för att lagra och hantera information som uppkommer 

i byggprocesser. Att inte använda dagens framskridna teknik vore bara dumt. 

Elektroniska signaturer är ett exempel på hur man kan använda datorer för att hantera 

information.  

Elektroniska signaturer 

Vid arbetet med kontroller och kontrollplaner är det mycket papper som ska signeras. 

Detta sker manuellt. Med dagens teknik borde det vara möjligt att skapa en kontrollplan 

där elektroniska signaturer kan användas. För att behålla trovärdigheten kan exempelvis 

personliga inloggningar användas då signaturen ska sättas. Om datorn dessutom 

automatisk loggar datumet då kontrollen signeras, framgår tydligt om kontrollen skett i 

ett logiskt och korrekt skede av arbetet.   

 

Elektroniska signaturer och någon form av web-baserad informationsbank kan också 

användas vid egenkontrollarbete. En elektronisk inloggning och signatur kan ge möjlighet 

att lagra egenkontrollresultat i en databas över internet, som kan vara tillgänglig för 

byggherre, framtida brukare, andra konsulter och materialleverantörer.  

Byggherren kan på detta sätt få mer insyn i verksamheten, likaså den framtida 

brukaren(om annan än byggherren). Medprojektörer och entreprenörer kan följa 

samarbetspartners arbete och på så sätt planera sitt eget. Material- och varuleverantörer 

kan, om de vet i vilket skede processen befinner sig i, optimera logistik och leverans.  

 

Insyn skapar en öppenhet mellan beställare och projektör/entreprenör. En sådan insyn 

borde inspirera projektörer och entreprenörer att göra sitt bästa. En sådan inställning ger 

en good-will-känsla och en bättre relation mellan beställare och utförare.  

Om allt flyter på som det ska, vill säga. Men ett gott rykte och öppenhet med handlingar 

borde stärka ett företags varumärke.  

Elektroniska relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner 

Vid överlämnandet ska relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner delges 

byggherren(Nordstrand 2004). Dessa handlingar bör med fördel kunna vara elektroniska. 

Då relationshandlingarna ska beskriva huset i dess uppförda form borde det vara enkelt 

att modifiera ursprungsritningar elektroniskt. Diverse simuleringsprogram borde kunna 

användas för drift- och underhåll.   
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Säkerhetskopia på papper 

Det finns mycket positivt med ny teknik, men den dagen datorn inte vill starta eller 

servern ligger nere, upptäcks fördelen med papper och arkiv som är reella. Det kan därför 

vara lämpligt att både bedriva web-baserat informationsutbyte, men också spara all 

viktiga dokument i pappersformat som det ser ut idag. I framtiden kommer web-baserade 

arkiv och databaser säkerligen vara det enda som är aktuellt, men innan ett 

generationsskifte har skett i den åldrade byggsektorn känns det lika bra att erbjuda ett 

pappersalternativ som komplement till det elektroniska.  

 

6.3 Uppslag till vidare studier 

Det återstår att testa kontrollplanerna som tagit fram i denna rapport på verksamma 

projektörer. Enligt teorin i denna rapport är kontrollerna optimerade, men det kommer 

med all säkerhet att framkomma synpunkter som inte belysts under upprättandet av 

mallarna. Det vore därför en intressant utgångspunkt för vidare studier.  

 

Intressant vore också att titta på hur BBR och PBL förhåller sig till varandra och hur man 

kan uppdatera BBR så kapitelindelning stämmer överens med funktionskraven i 8 kap. 4§ 

PBL om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.  

 

Att skapa ett program eller en programvara som på ett bra sätt kan hantera kontrollerna 

och ge användaren ett proffsigt intryck kan även det vara ett uppslag för en duktig 

dataintresserad och programmeringskunnig person. Frågan om elektroniska signaturer är 

också något som borde studeras vidare.  
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7 Slutsatser 

7.1 Nyckelpersoner  

Nyckelpersoner i kvalitets- och kontrollarbetet är kontrollarbetet är främst 

kvalitets/kontrollansvarig, men samtliga verksamma aktörer bör sträva efter att hålla en så 

hög nivå som möjligt på sitt arbete.  

 

Nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet är BAS-P och BAS-U. Deras arbete och samordning 

är en förutsättning för en säkrare arbetsplats.  

7.2 Kontroller 

Kontrollarbete kräver engagemang, kunskap och erfarenhet. De tre parametrarna måste 

finnas med i någon grad för att kvaliteten på kontrollen ska kunna säkerställas. En väl 

utförd kontroll ökar inte bara kvalitén på det utförda arbetet, utan även trovärdigheten för 

kontrollplaner och egenkontroller.  

 

För att öka trovärdigheten på kontroller kan elektroniska signaturer användas, som 

automatiskt loggar datum och kontrollutövare.  

 

7.2.1 Kontrollplan – PBL  

En kontrollplan – PBL säkerställer att byggnadsverket projekteras och uppförs i enlighet 

med funktionskraven. Kontrollansvarig har en avgörande nyckelroll i kvalitetsarbetet. 

Kontrollplanen bör vara uppdaterad, användarvänlig och enkel för att säkerställa att den 

används och att den fylls i löpande och på rätt sätt. 

 

Önskvärt är att kommunerna till följd av lagändringen tar fram generella mallar för 

kontrollplan-PBL för att korta handläggningen av godkännande av kontrollplan-PBL och 

säkerställa att rätt kontroller utförs.  

 

7.2.2 Egenkontrollplan 

Egenkontrollplan är ett verktyg för den enskilde projektören och hjälper denne att 

säkerställa kvalitén på det projekterade materialet. En väl utförd egenkontroll minskar 

felen och ökar vinsten. En egenkontrollplan bör vara sammanlänkad med kontrollplan – 

PBL. 
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En uppdaterad och användarvänlig egenkontrollplan, som används för att göra löpande 

och kontinuerliga kontroller, ökar kvalitén på det projekterade materialet och därmed 

trovärdigheten på egenkontrollen.    

 

7.3 Riskanalys 

Riskanalys är ett verktyg i strävan efter att välja lösningar som främjar en god 

arbetsmiljö. Byggarbetsmiljösamordnare, projektörer och entreprenörer är alla berörda av 

risker och bör därför tillämpa riskanalys.  

 

För att kunna utföra en god riskanalys krävs erfarenhet, engagemang, kunskap samt 

förståelse för risker som kan uppkomma i samband med arbetsmoment. En riskmedveten 

projektör väljer bort uppenbara risker och förenklar arbetet för entreprenörerna.  

 

7.4 Antagande i syfte 

Antagandet i syftet, att mallarna kan göras uppdaterade och enkla att använda för 

målgruppen, har med ovanstående rapport bevisats möjligt.  

Ytterligare studier, och vidareutveckling av mallarna, bör dock göras då mallarna prövats 

i skarpa projekt och projektörer fått inkomma med synpunkter och önskemål gällande 

utformning och innehåll.  
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6.1 ANMÄLNINGAR 
6.2 DOKUMNET  

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 

 
1. ORIENTERING  

 
1.1 FASTIGHETEN 
       FASTIGHETSBETECKNING: 

       FASTIGHETSADRESS: 

       FASTIGHETSÄGARE: 

       KONTAKTUPPGIFTER ADRESS: 
E-POST: 
TELEFON: 

 
1.2 PROJEKT 
      BENÄMNING PÅ PROJEKTET: 

      PROJEKTTID: 

      ENTREPRENADFORM: 

      BESKRIVNING AV PROJEKT: 

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
2. ORGANISATION  
 

2.1 BYGGHERRE 

       NAMN: 

 ORGNR./PERSONNR: 

 KONTAKTPERSON: 

 KONTAKTUPPGIFTER ADRESS: 
E-POST: 
TELEFON: 

 
2.2 KONTROLLANSVARIG 

  

 NAMN: 

 PERSONNUMMER: 

 CERTIFIERINGSORGAN: GILTIGT TOM: 

 CERTIFIERINGSNUMMER: BEHÖRIGHET: 

 KONTAKTUPPGIFTER ADRESS: 
E-POST: 
TELEFON: 

 
2.2.1 BITRÄDANDE KONTROLLANSVARIG 

 

 NAMN: 

 KONTAKTUPPGIFTER ADRESS: 
TELEFON: 
E-POST: 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

2.3 PROJEKTÖRER OCH SAKKUNNIGA  

ARKITEKTUR UPPDRAGSLEDARE: SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

KONSTRUKTION UPPDRAGSLEDARE: SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

BRANDSÄKERHET UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  
VENTILATION UPPDRAGSLEDARE: SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

RÖR UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

KYLA UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

ÖVRIGA UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

 UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 
 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

2.4 UTSEDDA ENTREPRENÖRER   

BYGG UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

MARK UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

VENTILATION UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

RÖR UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

KYLA UPPDRAGSLEDARE: 
 

SIGNATUR: 

 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL:  

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
3. KONTROLLENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING 
3.1 UPPLÄGG PÅ KONTROLL Kontrollen syftar till att säkerställa att gällande egenskapskrav i 8 kap. PBL (2010:900) uppfylls. 8 kap. 

PBL ger, tillsammans med BBR och EK/EKS ger ramarna för kontrollen.  
Enligt 8 kap. 4§ PBL ska följande tekniska egenskaper säkerställas  
  
1. Bärförmåga, stadga och beständighet 
2. Säkerhet i händelse av brand 
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 
4. Säkerhet vid användning 
 5. Skydd mot buller 
 6. Energihushållning och värmeisolering 
 7. Lämplighet för det avsedda ändamålet 
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
 9. Hushållning med vatten och avfall.  
 
Kontrollplanen utgår från de egenskapskrav som listas i 8 kap. 4§ PBL.  

3.2 KONTROLLMETODIK Genomgång hålls med vardera projektör/entreprenör där dennes egenkontrollplan granskas och 
revideras utefter aktuellt projekt. Projektörens kontroller ska minst motsvara de upptagna punkterna i 
denna kontrollplan -PBL. Samtliga kontroller ska genomföras som dokumenterad egenkontroll där det 
tydligt framgår vad och vem som utför kontrollen samt hur och när den genomförs, eller genom intyg av 
sakkunnig. När projektörens egenkontrollplan är signerad för samtliga kontroller lämnas den till 
kontrollansvarig mot PBL för granskning och godkännande. 

3.3 DOKMENTATION OCH 
FELRAPPORTERING 

Kontrollplanen dokumenterar genomförd kontroll och ska lämnas ifylld och signerad till 
byggnadsnämnden efter projektets avslut. Felrapporter(avvikelser) anmäls skriftligt vid feltillfället till 
byggherrens kvalitetsansvarige för beslut om korrigerande och förebyggande åtgärder.   

  
 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
4. KONTROLL   

  

 
1. BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH BESTÄNDIGHET  

 
BBR KAP 4, EK/EKS 

         
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KOLLTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM  

 KONSTRUKTÖR EKS PROJ.UND DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

K1.1  GRUNDKONSTRUKTION        

K1.1.1 Geoteknisk utredning   EKS       
K1.1.2 Val av geoteknisk klass EKS       
K1.1.3 Dimensioneringskontroll EKS       
K1.1.4 Mark (vatten, sprängning och dylikt)   EKS       
K1.1.5 Uppfyllning/packning    EKS       
K1.1.6 Pålning EKS       
K1.1.7 Grundbotten, överensstämmelser med 

förutsättningarna   
EKS       

K1.1.8 Betongkonstruktioner EKS       
 
K1.2 

 
STOMME 

      

K1.2.1 Dimensioneringskontroll EKS       
K1.2.2 Bärande elements dimensioner och last 

nedföring till grundläggningen    
EKS       

K1.2.3 Takkonstruktionens utförande inkl. infästningar 
och förbindningar. 

EKS       

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
2. SÄKERHET I HÄNDELSE AV BRAND 

 
BBR KAPITEL 5 

  KONTROLLERAS MOT BRANDSKYDDSDOKUMENT, BSD.       
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KOLLTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM  

 ARKITEKT BBR/ BSDK PROJ.UND DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

A2.1 Brandavskiljningar och utrymningsvägar BBR 5/BSD       
  

KONSTRUKTÖR 

      

K2.1 Brandskydd/brandteknisk klass BBR 5/BSD.       
K2.2 Brandavskiljningens utförande BBR 5/BSD.       
K2.3 Brandavskiljningar, brandceller, utrymningsvägar BBR 5/BSD.       
K2.4 Skydd mot brand och brandgasspridning mellan 

brandceller  

BBR 5:6, 
BBR 5:232 
BSD. 

      

  
VENTILATION 

V2.1 Utförande till skydd mot brand och 
brandgasspridning (obs sakkunnig brand)  

BBR 5/BSD       

  

RÖR 
R2.1 Genomförningar med hänsyn till skydd mot 

brand- och brandgasspridning 

BBR 5:232 
BSD 

      

  

ÖVRIGT 
       

Ö2.1 Principen för samordnat utförande till skydd mot 
brand och brandgasspridning vid schakt och 
slitsar. samordnat med bygg/VVS/EL. 
Redovisning ska ingå i 
brandskyddsdokumentation 

BBR 5/BSD       



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
3. SKYDD MED HÄNSYN TILL HYGIEN, HÄLSA OCH MILJÖN 

 
BBR KAPITEL 6 

   
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KONTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM 

 KONSTRUKTÖR BBR PROJ.UND DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGSKEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

K3.1  Dräneringens utformning BBR 6:52 
BBR 6:623 

      

K3.2 Iordningställande av krypgrund, städning, 
täckning med plastfolie, inspek.möjlighet, 
luftväxl. Tilluft eldstad.  

BBR 6:512 
BBR 6:531 

      

K3.3 Fukt- och värmeisolering BBR 6:531 
BBR 6:623 

      

K3.4 Utvändig panel, luftspalt o dyl. BBR 6:532       
  

VENTILATION 
V3.1 Rensanordningar, fasta mätuttag  BBR 6:231 

BBR 6:232 
      

V3.2 Luftutbyteseffektivitet, luftväxling BBR 6:241       
V3.3 Tillift, utförande med hänsyn till godtagbart 

termiskt rumsklimat 
BBR 6:41 
BBR 6:244 

      

V3.4 Iordningställande av krypgrund, städning, 
täckning med plastfolie, inspektionsmöjlighet, 
luftväxling. Tilluft eldstad. 

BBR 6:512 
BBR 6:531 

      

  

RÖR 

       

R3.1 Termiskt rumsklimat BBR 6:41       
R3.2 Golvlutning i våtrum BBR 6:5       
 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 

   
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KONTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM 

 RÖR FORTS. BBR PROJ.UND
LG 

DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

R3.3 Utförande till skydd vid läckage av 
vattenledningar. vid installationer med dolt 
förlagda skarvar(läckageindikatorer., luckor, 
slitsbottnar o dyl.) 

BBR 6:5       

R3.4 Tärskikt i våtrum. Fuktmätning innan 
golvläggning 

BBR 6:5       

R3.5 Genomföringar m h t skydd mot fuktskador BBR 6:53       
R3.6 Lägsta dimensionerat tryck i förbindelsepunkt, 

ledningsdimensionering 
BBR 6:613 
BBR 6:615 

      

R3.7 Utförande vid dolt förlagd installation 
(inspektionsluckor, läckageindikering, 
slitsbottnar, genomföringar) 

BBR 6:615       

R3.8 Avskiljare för spill- och dagvatteninstallationer 
(slam, olja, bensin, fett etc). VA-verket, 
alternativt miljöinspektör kallas till besiktning 

BBR 
6:6211 
BBR 6:622 

      

R3.9 Max- och minimitemperaturer på varmvatten. 
Protokoll ska lämnas in 

BBR 6:611 
BBR 6:12 

      

R3.10 Täthetsprovning av kall-/varmvatten och 
värmeledningar 

BBR 6:615       

R3.11 Täthetsprovning avloppsledningar i och under 
grunden 

BBR 6:624       

R3:12 Förläggning av ledningar i och under grundplatta 
(kringfyllning, ledningsfall, rensmöjligheter) 

BBR 6:62       

 ÖVRIGT 
Ö3.1 Radonsäkerhet          
         
         



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 

 
4. SÄKERHET VID ANVÄNDNING 

 
BBR KAPITEL 6 

 
 

  
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KOLLTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM 

 ARKITEKT BBR PROJ.UND
LG 

DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

A4.1 Barnsäkerhet i bostäder och liknande BBR 8       
A4.2 Takskydd inkl. tillgänglighet till yttertak BBR 8:24       
 
VENTILATION 
V4.1 Nödstopp av fläktar BBR 2:42       
 
5. SKYDD MOT BULLER 

 
BBR KAPITEL 7 

 VENTILATION     

V5.1 Bullerskydd BBR 7       

 RÖR        
R5.1 Bullerskydd, ljudisolering och ljudnivå BBR 7       



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
6. ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING 

 
BBR KAPITEL 9 

  
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KOLLTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM 

 KONSTRUKTÖR/ARKITEKT? BBR PROJ.UND
LG 

DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

K6.1 Isolering med hänsyn till energibalansberäkning 
(beräkningen lämnas till byggnadsnämnden som 
bevis på utförd egenkontroll) 

BBR 9       

K6.2 Isoleringens utförande inklusive fuktspärr BBR 9:211       
  

VENTILAITION 

       

V6.1 Isolering, värme, kondens BBR 9:211       
V6.2 Beräkning av temperaturfall i kanalsystem BBR 9:221       
V6.3 Kontroll/täthetsprovning av befintliga kanaler, 

som avses användas 
BBR 9:221       

  

RÖR 
       

R6.1 Utförande med hänsyn till temperaturfall, 
okontrollerad värmeåtergivning 

BBR 9:234       

 
7. LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET 

 
BBR KAPITEL X 

  
PROJEKTÖR X 

       

         
         
         
 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
8. TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSE- ELLER 
ORIENTERINGFÖRMÅGA 

 
 
BBR KAPITEL 3 

   
KONTROLLERAD MOT 

TYP AV 
KONTROLL 

 
INITIAL FÖR KOLLTROLLANT 

KVITTERAT AV KA.  
SIGNATUR OCH DATUM 

 ARKITEKT BBR PROJ.U
NDLG 

DOK. EK. 
SAKK. 

PROJ.SKEDE BYGGKSEDE PROJ.SKEDE BYGGSKEDE 

A8.1 Bostadsutformning, inklusive 
bostadskomplement och avfallsutrymme 

BBR 3:2       

A8.2 Invändig tillgänglighet BBR 3:12       

A8.3 Gemensam tillgänglighet i byggnaden, ex hissar, 
trapputformning 

BBR 3:124       

 
9. HUSHÅLLNING MED VATTEN OCH AVFALL 

  
BBR KAPITEL X 

  

KONSTRUKTÖR 

       

K9.1 Isoleringens utförande inklusive 
diffusionsspärrar 

BBR 9       

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
5. BESTYKANDE AV EGENSKAPER OCH KONTROLL 
5.1      MÖTEN I regel hålls kvalitetsmöten i samband med byggmöten. vid behov hålls separata 

möten.  
 

5.2   KONTROLL AV 
MATERIALLEVERANS 

Entreprenören ansvarar för mottagningskontroller av eget material.  

5.3      BESIKTNINGSPLAN   

  BESIKTNINGSGRUPP  

  ANSVARIG  

  OMFATTNING  

5.4 FUNKTIONSKONTROLLER 
OCH EGENPROVNING 

  
ANSVARIG 

 
 

 
OMFATTNING 

  ARKITEKT  

  KONSTRUKTÖR  

  VENTTILATION  

  RÖR  

  ÖVRIGA  

 



KONTROLLPLAN –PBL 
UPPRÄTTAD AV: 
PROJEKT: 
 

 
6. REDOVISNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN 
6.1   ANMÄLNINGAR Bygglov 

Anmälan 
Anmälan om kontrollansvarig-PBL 

 
 

6.2      DOKUMENT Startbesked 
Intyg om bygglov 
Intyg om genomförd egenkontroll (ifylld kontrollplan) 
Relationshandlingar – omfattning lika bygglov 
Brandskyddsdokumentation 
 

 

 



 

Bilaga 2:  Egenkontrollplan 

  



 

 



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 

EGENKONTROLLPLAN - PBL                          

 
 

DATUM: 
REVIDERAD: 
 

 

PROJEKT:  

 
 
BYGGHERRE:  
BYGGHERRENS KONTROLLANSVARIGE:   
 
KONTROLLUTÖVARE: 

 
 

 

 ARKITEKT 

x KONSTRUKTÖR 

 VENTILATION 
 RÖR 

 ÖVRIGA 

  

          

          



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

        INNEHÅLL              

1. ORIENTERING 
1.1  PROJEKT 

 

2. ORGANISATION 
2.1  BYGGHERRE 
2.2  KONTROLLANSVARIG 

2.2.1 BITRÄDANDE KONTROLLANSVARIG 
2.3  UPPDRAGSLEDARE 
2.4  ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL 

2.4.1 KONTROLLUTÖVARE 

 

3. KONTROLLENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING 
3.1 UPPLÄGG PÅ KONTROLL 
3.2 KONTROLLMETODIK 
3.3 DOKUMENTATION OCH FELRAPPORTERING 

 

4. KONTROLL 
4.1 BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH BESTÄNDIGHET 
4.2 SÄKERHET I HÄNDELSE AV BRAND 
4.3 SKYDD MED HÄNSYN TILL HYGIEN, HÄLSA OCH MILJÖN 
4.4 SÄKERHET VID ANVÄNDNING 
4.5  SKYDD MOT BULLER 
4.6 ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING 
4.7 LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET 
4.8 TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET FÖR PERSONER MED 

NESATT RÖRELSE- ELLER ORIENTERINGSFÖRMÅGA 
4.9 HUSHÅLLNING MED VATTEN OCH AVFALL 

 



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
1. ORIENTERING        

1.1PROJEKT 

       BENÄMNING PÅ PROJEKTET: 

       PROJEKTTID: 

 ENTREPRENADFORM: 

 BESKRIVNING AV PROJEKT: 

   

 



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
2. ORGANISATION                        

2.1 BYGGHERRE 

 NAMN:  TELEFON: 

2.2 KONTROLLANSVARIG 

 NAMN: TELEFON: 

 E-POST:  

 ADRESS:  

2.2.1 BITRÄDANDE KONTROLLANSVARIG 

 NAMN: TELEFON: 

 E-POST:  

2.3 UPPDRAGSLEDARE 

 NAMN: TELEFON: 

 E-POST: SIGNATUR: 

 ADRESS:  

2.4 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLL 

 NAMN: TELEFON: 

 E-POST: SIGNATUR: 

 ADRESS:  



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 
2.4.1  KONTROLLUTÖVARE 
NAMN: INITIALER:  

TELEFON: SIGNATUR: 

NAMN: INITIALER: 

TELEFON: SIGNATUR: 

NAMN: INITIALER: 

TELEFON: SIGNATUR: 

 



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
3. KONTROLLENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING 
3.1 UPPLÄGG PÅ KONTROLL Kontrollen syftar att säkerställa att de punkter som beslutats om i kontrollplan-PBL kontrolleras.  

PBL ger, tillsammans med BBR och EK/EKS, ramarna för kontrollen.  
Enligt 8 kap. 4§ PBL ska följande tekniska egenskaper säkerställas  
  
1. Bärförmåga, stadga och beständighet 
2. Säkerhet i händelse av brand 
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön 
4. Säkerhet vid användning 
 5. Skydd mot buller 
 6. Energihushållning och värmeisolering 
 7. Lämplighet för det avsedda ändamålet 
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
 9. Hushållning med vatten och avfall.  
 
Egenkontrollplanen utgår från de egenskapskrav som listas i 8 kap. 4§ PBL och grundar sig i 
kontrollpunkterna i kontrollplan-PBL. 

3.2 KONTROLLMETODIK Genomgång hålls med vardera projektör där dennes egenkontrollplan granskas och revideras utefter 
aktuellt projekt. Projektörens kontroller ska minst motsvara de upptagna punkterna kontrollplan -PBL. 
Samtliga kontroller ska genomföras som dokumenterad egenkontroll eller genom intyg av sakkunnig. 
När egenkontrollplan är signerad för samtliga kontroller lämnas den till kontrollansvarig mot PBL för 
granskning och godkännande. 

3.3 DOKMENTATION OCH 
FELRAPPORTERING 

Egenkontrollplanen dokumenterar genomförd kontroll och ska lämnas ifylld och signerad till 
kontrollansvarig -PBL. Felrapporter(avvikelser) anmäls skriftligt vid feltillfället till kontrollansvarig för 
beslut om korrigerande och förebyggande åtgärder.   



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
4. KONTROLL 

 

 
1. BÄRFÖRMÅGA, STADGA OCH BESTÄNDIGHET  

  
BBR KAP 4, EK/EKS 

 KONTROLL 
PLAN-PBL 

AKTUELLT 
I PROJ. 

KONTR. 
MOT 

 
ANMÄRKNING 

 
DATUM 

 
SIGNATUR 

K1.1        GRUNDKONSTRUKTION       

K1.1.1 Geoteknisk utredning     EKS    

K1.1.2 Val av geoteknisk klass   EKS    

K1.1.3 Dimensioneringskontroll   EKS    

K1.1.4 Mark (vatten, sprängning och dylikt)     EKS    

K1.1.5 Uppfyllning/packning      EKS    

K1.1.6 Pålning   EKS    

K1.1.7 Grundbotten, överensstämmelser med 
förutsättningarna   

  EKS    

K1.1.8 Betongkonstruktioner   EKS    

 
K1.2 

 
STOMME 

      

K1.2.1 Dimensioneringskontroll   EKS    

K1.2.2 Bärande elements dimensioner och 
lastnedföring till grundläggningen    

  EKS    

K1.2.3 Takkonstruktionens utförande inkl. 
infästningar och förbindningar. 

  EKS    



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 

 
2.  SÄKERHET I HÄNDELSE AV BRAND 

 
BBR KAPITEL 5 

KONTROLLERAS MOT BRANDSKYDDSDOKUMENT, BSD. KONTROLL 
PLAN-PBL 

AKTUELLT 
I PROJ. 

KONTR. 
MOT 

 
ANMÄRKNING 

 
DATUM 

 
SIGNATUR 

K2.1 Brandskydd/brandteknisk klass   BBR 5/BSD    

K2.2 Brandavskiljningens utförande   BBR 5/BSD    

K2.3 Brandavskiljningar, brandceller, 
utrymningsvägar 

  BBR 5/BSD    

K2.4 Skydd mot brand och brandgasspridning 
mellan brandceller  

  BBR 5:6, 
BBR 5:232 
BSD 

   

 
3. SKYDD MED HÄNSYN TILL HYGIEN, HÄLSA OCH MILJÖN 

 
BBR KAPITEL 6 

K3.1  Dräneringens utformning   BBR 6:52 
BBR 6:623 

   

K3.2 Iordningställande av krypgrund, städning, 
täckning med plastfolie, 
inspektionsmöjlighet, luftväxling. Tilluft 
eldstad.  

  BBR 6:512 
BBR 6:531 

   

K3.3 Fukt- och värmeisolering   BBR 6: 531 
BBR 6:623 

   

K3.4 Utvändig panel, luftspalt o dyl.   BBR 6:532    

 
4. SÄKERHET VID ANVÄNDNING 

  

BBR KAPITEL 8 

         

 

5. SKYDD MOT BULLER 
 
BBR KAPITEL 7 

        



EGENKONTROLLPLAN 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 

 
6. ENERGIHUSHÅLLNING OCH VÄRMEISOLERING 

 
BBR KAPITEL 9 

  KONTROLL 
PLAN-PBL 

AKTUELLT 
I PROJ. 

KONTR. 
MOT 

 
ANMÄRKNING 

 
DATUM 

 
SIGNATUR 

K6.1 Isolering med hänsyn till 
energibalansberäkning (beräkning lämnas 
till byggnadsnämnden som bevis på utförd 
egenkontroll) 

  BBR 9    

K6.2 Isoleringens utförande inklusive fuktspärr   BBR 9:211    

 
7. LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET 

 
BBR KAPITEL? 

         

 
8. TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSE- ELLER 
ORIENTERINGFÖRMÅGA 

 
BBR KAPITEL 3 

        

 

9. HUSHÅLLNING MED VATTEN OCH AVFALL 
 
BBR KAPITEL 8 

K9.1 Isoleringens utförande inklusive 
diffusionsspärrar 

  BBR 9    



 



 

Bilaga 3:  Riskanalys 

  



 

 



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 

RISKANALYS ENLIGT ARBETSMILJÖLAGEN                          

 
 

 
DATUM: 
REVIDERAD: 
 

 

PROJEKT: 
 
BYGGGHERRE: 
BYGGARBETSMIJÖSAMORDNARE   
 BAS-P: 
 BAS-U: 
 
ANALYSUTÖVARE: 

 
 

 

 ARKITEKT 
 KONSTRUKTÖR 

 VENTILATION 

 RÖR 
 ÖVRIGA 

  

          



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
1. RISKANALYSENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING                        

 
1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RISKANALYS Denna mall gäller för projektörer. 

Riskanalys utförs av samtliga yrkesgrupper under projekteringsfasen. Riskanalysen grundar 
sig i AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete och syftar till att upptäcka, hantera och 
eliminera riskfyllda arbetsmoment.  
 
 

1.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID  
RISKANALYS 

Riskanalysen grundar sig i de 13 punkter i 12a§ AFS(1999:3) som listar arbeten som kräver 
särskilda åtgärder och kompletteras med tiden med vanligt förekommande risker som 
identifieras i projekten.  
Då risken identifierats ska den värderas, dokumenteras, åtgärdas och eventuellt elimineras.  
Riskvärdering sker med hjälp av tabellen i kapitel 4.2. 
  

1.3 DOKUMENTATION De risker som identifieras och hanteras ska redovisas skriftligen för BAS, lämpligen genom 
detta dokument.  
 

 



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
2. RISKANALYS                        

 
2.1 RISKIDENTIFIERING 

 
 

 
RISKREGISTER BASERAT PÅ PUNKTER FRÅN 12A§ AFS(1999). KOMPLETTERAS LÖPANDE MED VANLIGT FÖREKOMMANDE RISKER. 
 

 
FÖREKOM
MANDE 

1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. 
 

 

2.  Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned lös mark. 
 

 

3.  Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt 
Arbetsskyddsstyrelsen eller arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll.  
 

 

4.  Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas 
enligt statens strålningsskydds instituts föreskrifter (SS1 FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid 
verksamget med joniserande strålning.  
 

 

5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.  
 

6. Arbete som medför drunkningsrisk.   
 

7.  Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.   
 

8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 
 

 

9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.  
 



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

  FÖREKOM
MANDE 

10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 
 

 

11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.  
 

 

12.  Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 
 

 

13.  Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga ämnen.  
 

 

14.   

15.    

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
2.2 RISKVÄRDERING 
 
RISK BEDÖMS EFTER SANNOLIKHET OCH KONSEKVENS. RESULTATET BLIR EN RISKFAKTOR(1-4) SOM FUNGERAR SOM ETT HJÄLPMEDEL VID VAL AV ÅTGÄRD.  

 
SANNOLIKHET/ 
KONSEKVENS 

OSANNOLIK 
 

SÄLLSYNT 
 

MÖJLIG 
 

SANNOLIK MYCKET TROLIG 
 

FÖRSUMBAR      

LITEN      
MEDEL      
STOR      
KATASTROFAL      

 

1 BEHÅLL 

2 BEHÅLL MED ANMÄRKNING 

3 VIDTA SÄKERHETSÅTGÄRDER 

4 AVSTÅ 

 



RISKANALYS-AML 
PROJEKT: 
UPPRÄTTAD AV: 
 

 
2.3 RISKREGISTER 

 
NR. 

 
IDENTIFIERAD RISK 

 
DATUM 

 
RISKFAKTOR (1-4) 

 
ÅTGÄRD 
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