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Abstract

Strukturering av besiktningsfel och information

Structuring of inspection errors and information

Gabriel Rosén & Victor Wallén

Inspection errors are nowadays usually written with pen and paper during building
inspections. A company in Stockholm is developing a method by which inspections are
made digitally from the beginning and where the inspection attachments shall be
stored in a database. The idea of this method is that entrepreneurs can use the
database to get an experience feedback from previous surveys so that they can
improve their production processes. One problem that occurs is how inspection
errors will be sorted into the database. They have to be sorted so that contractors or
clients can use and sort out the information in a sensible way when they want to
evaluate and make improvements in their production processes.

This thesis examines how the inspection errors can be sorted in a structured manner.
The structure should be useful for contractors and clients in their efforts to improve
theirs productions. The thesis also examines if information can be tied to inspection
errors so the experience feedback becomes more informative.

The work has shown that it is possible to sort the inspection errors into the existing
Swedish AMA structure. It is also possible to link useful information to inspection
errors. It may be possible to link more information to the inspection errors then we
have done in this thesis.
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Sammanfattning 
Antecknandet av besiktningsfel vid byggbesiktningar sker i 
dagsläget oftast med papper och penna. Ett företag i Stockholm 
håller på att utveckla en metod där besiktningarna sker digitalt från 
början. Besiktningsbilagorna ska där komma att lagras i en databas. 
Tanken är att entreprenörerna kan använda databasen för att få en 
erfarenhetsåterkoppling från besiktningarna och på så sätt förbättra 
sina produktioner. Ett problem som uppstår är hur besiktningsfelen 
ska sorteras in i databasen. Detta så att det går att använda och 
plocka fram på ett vettigt sätt när entreprenörerna eller beställaren 
vill utvärdera och göra förbättringar på produktionen. 

Det här examensarbetet utreder hur besiktningsfelen kan sorteras 
in i en struktur. Strukturen ska vara användbar för entreprenörer 
och beställare i deras arbete att förbättra sina produktioner. Det 
utreds även om information kan knytas till besiktningsfelen så att 
erfarenhetsåterkopplingen blir mer informativ. 

Arbetet har visat att det går att strukturera in besiktningsfelen i 
den befintliga AMA-strukturen. Det går även att knyta nyttig 
information till besiktningsfelen dock går det troligtvis att knyta 
mer information till dessa än vad det här examensarbetet har gjort. 
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Förord 
Som en avslutning av vår utbildning till Högskoleingenjör i 
Byggteknik vid Uppsala Universitet genomfördes detta examens-
arbete. Vår handledare Lennart Wågström på SBR, Svenska 
Byggnadsingenjörers Riksförbund, har gett oss möjlighet att delta i 
ett projekt som så småningom ska leda till digitalisering av 
besiktningsbilagor. Projektet drivs av företaget Besiktningsman.se 
tillsammans med NCC. Utifrån den kunskap vi erhållit under vår 
studietid har vi genomfört detta examensarbete. Arbetet har givit 
oss mer kunskap om besiktningar och hur besiktningar genomförs. 
Förhoppningsvis kommer det att bidra i vårt framtida yrkesliv. 

Vi vill tacka alla som har hjälpt till och bidragit till att det här 
examensarbetet kunnat genomföras, där ibland de intervjuade på 
NCC och Erik Eken. Vidare vill vi tacka Brita Gilén som ordnade så 
att vi kunde närvara vid en besiktning och var behjälplig när vi 
hade frågor. Slutligen ett stort tack till Lennart Wågström som 
handlett oss genom arbetet och till Anette Benkowski som granskat 
vårt arbete. 

 

Uppsala, maj 2012 

Victor Wallén och Gabriel Rosén 
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1. Introduktion 
Här följer en beskrivning om hur arbetet med att digitalisera 
besiktningsprocessen ser ut i dagsläget och hur besiktningar sker i 
dagsläget. Vidare beskrivs varför det här examensarbetet utförs och 
vad som är målet med det. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Företaget Besiktningsman.se ingår i ett projekt tillsammans med 
NCC och SBR Byggingenjörerna. Projektet går ut på att utveckla en 
applikation, som ska kunna användas vid besiktning. Applikationen 
ska bli ett system där besiktningsprotokoll digitaliseras, vilket även 
sparar tid för besiktningsmännen. Alla de fel som besiktnings-
männen påtalar vid besiktning ska registreras digitalt på plats 
direkt och inte behöva renskrivas i efterhand. Systemet ska vara 
länkat till en databas där all information om fel som upptäckts, på 
olika produktioner, ska samlas. På så sätt kan byggentreprenörer på 
ett smidigt sätt samla olika sorters information från besiktningar 
(Eken, 2012).  

Med hjälp av informationen som lagras i databasen ska 
byggentreprenörerna kunna utvärdera sina utförda produktioner 
och göra förbättringar inför kommande projekt. Tanken med 
projektet är att underlätta hanteringen av informationen för såväl 
besiktningsmännen som entreprenörerna samt övriga aktörer i 
byggbranschen (Selling A 2012). 

Felen som upptäcks vid besiktningar skrivs i dagsläget in i 
bilagorna med korta meningar om vad som är fel samt var felen 
finns (Gilén, 2012). Ingen ytterligare information ges utan det är 
upp till entreprenören att tolka hur felet ska avhjälpas (Holmgren 
2006). Detta leder i regel inte till några problem för entreprenören 
på den specifika produktionen eftersom entreprenören är insatt i 
produktionen av det aktuella projektet och har arbetat med 
projektet en tid (Eken, 2012). En representant för entreprenören 
närvarar vid besiktningar och markerar ofta de fel som antecknas 
för att senare underlätta vid avhjälpandet av fel (Gilén, 2012).  

NCC, ett av Sveriges största byggföretag, sparar i dagsläget alla 
besiktningsbilagor och dessa skulle kunna användas för att 
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utvärdera produktionen i efterhand, detta för att skapa 
förbättringar. Dock görs inte detta då det kräver för mycket arbete 
att gå igenom alla besiktningsbilagor. Besiktningsbilagor lagras i 
dagsläget i olika format vilket leder till att det blir svårt att 
sammanställa besiktningsbilagorna. En annan anledning till varför 
det är svårt, är att besiktningsmännen beskriver felen på olika sätt 
och formuleringar (Eken, 2012). 

1.2 Inledning 
Byggbesiktningar har skett och sker i dagsläget i de flesta fall med 
papper och penna. De fel som antecknas i besiktningar renskrivs vid 
ett senare tillfälle och skickas till entreprenören samt beställaren 
(Gilén, 2012). Detta gör det svårt för entreprenörerna att 
sammanställa de fel som uppkommer i olika projekt och utvärdera 
vad som kan förbättras i kommande projekt. För att underlätta 
utvärderingen av olika entreprenader skulle en gemensam digital 
grund behövas (Lundkvist 2011).  

Om det ska underlätta för de personer som ska utvärdera 
produktionerna kan det kanske vara bra om så mycket information 
som möjligt är knutet till felen. På så sätt behövs lite information i 
form av bygghandlingar gås igenom för t.ex. att ta reda på vilket 
material som har använts. 

Vid besiktningar antecknas i dagsläget besiktningsfelen i den 
ordning de upptäcks i rummen. Detta leder till att när 
entreprenören får besiktningsbilagorna är felen endast sorterad i 
den ordning de antecknades under besiktningen. Ingen struktur 
över vilken typ av fel eller hur allvarliga felen är finns. Detta 
observerades när vi närvarade vid en besiktning.  

I figur 1.2 visas ett utdrag ur en besiktningsbilaga. Som har skrivits 
tidigare visar figuren att felen som har antecknats beskriver 
kortfattat vad som är fel och i övrigt anges lite information om felen. 
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Figur 1.2 Exempel på ett utdrag från en besiktningsbilaga. 

I en besiktningsbilaga skrivs felen i den följd som de upptäcks. 
Samtliga fel som upptäcks i samma rum hamnar under samma 
”rumsrubrik” och varje fel får ett eget nummer. Felen börjar alltid 
med en bokstav som markerar vilken part som besiktningsmannen 
anser vara ansvarig för felet. ”E” markerar att entreprenören anses 
ansvarig, för exempel se figur 1.2. Även ”B” kan förekomma och 
anger bristfälligheter och anmärkningar som besiktningsmannen 
inte anser att entreprenören anses ansvarig för. Vid besiktning kan 
”S”, ”U” och ”N” också förekomma. Där ”S” anger att slutlig 
bedömning av förhållande som bör anstå till senare besiktning, ”U” 
anger att en särskild utredning ska göras och ”N” anger att en 
nedsättning av entreprenadsumman ska ske. Efter bokstaven som 
anger vem som är ansvarig för felet kommer en siffra som anger 
vilken besiktning i ordningen det är d.v.s. besiktningsnumret, i 
detta fall är det besiktning nummer 1. Det sista numret efter E1. är 
ett löpande nummer som anger i vilken ordning felen antecknades 
(Holmgren m.fl. 2007). 
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1.3 Syfte och mål 
Det här examensarbetet ska leda till att en struktur skapas över ett 
antal utvalda besiktningsfel. Strukturen som skapas av dessa 
utvalda fel ska vara representativ och gå att använda på samtliga 
besiktningsfel som kan upptäckas på en byggbesiktning. Utöver att 
skapa en struktur ska vi även ta fram information om felen. Den 
information vi vill ta fram är vad de antecknade felen kostar att 
avhjälpa, hur lång tid det tar att avhjälpa, när i produktionen dessa 
fel uppkommer och vilken yrkeskategori som kan anses ansvarig för 
felet. Även vilka konsekvenser som dessa fel ger för produktionen 
som t.ex. framtida fuktproblem. 

Målet blir att utforma en sådan struktur som kan visa besiktnings-
felen och den information som kan kopplas till dem. Detta ska bli en 
del av den information som behövs till den digitala applikationen 
och databasen som projektgruppen, Besiktnignsman.se, NCC och 
SBR, håller på att utveckla. 

Sammanfattnings utformar vi två problemformuleringar: 

 Kan varje enskilt fel tilldelas den information som behövs för 
att förstå dess konsekvenser för produktionen? 
 

 Hur skulle en struktur över felen med den informationen 
kunna se ut? 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer bara att ta hänsyn till fel som uppkommer i 
produktionen. Det vill säga fel där entreprenaden inte uppfyller 
kontraktsenliga handlingar. Det är dessa fel som antecknas i en 
besiktning (Holmgren m.fl. 2007). Felen vi kommer att ta i 
beaktande i första hand är allvarligare fel som uppkommer tidigt i 
produktionen och som får stora konsekvenser. De besiktningar vi 
kommer att hämta fel ifrån kommer att vara förbesiktning, 
slutbesiktningar samt garantibesiktningar. Vi kommer endast att 
utforma en modell för byggbesiktningar inte VVS, el eller andra 
installationer. Endast större produktioner kommer att undersökas, 
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inte villor eller andra mindre produktioner. I examensarbetet 
används AMA och vi har då valt att begränsa oss till hus AMA år 
2011. 
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2. Litteraturstudie 
I detta kapitel kommer dels en litteraturstudie av tidigare arbeten 
rörande detta ämne att redovisas och dels redovisas information om 
besiktningar och AMA som läsaren behöver ha med sig till senare 
delar av rapporten. 

2.1 Litteraturstudie av tidigare arbeten 
En studie över vad som tidigare har utförts inom området har 
genomförts, där internet varit det främsta hjälpmedlet när det gäller 
att leta fram uppsatser som behandlar området vi skriver om. 
Eftersom vad som görs i en besiktning och hur en besiktning går till 
regleras av AB 04 och ABT 06 varför litteraturstudien har 
begränsats till arbeten senare än 2004. AB 04 är ”Allmänna 
bestämmelser” för utförandeentreprenader och ABT 06 är 
”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader”. Att litteratur-
studien begränsas till arbetet gjorda senare 2004 görs även för att 
arbetarna vi studerar ska vara relevanta för dagens samhälle. Vi 
finner att det främst är två arbeten som har relevans för oss, en 
avhandling från Luleå och ett examensarbete från Borås. Utöver 
detta finns även ett examensarbete från Växjö som behandlar 
problematiken med hur besiktningsbilagor hanteras idag, samt ett 
försök att föreslå en lösning.  
 
Dock är det sistnämnda examensarbetet begränsat till den 
organisation som finns i Luleå kommun och sättet de arbetar vid 
den tekniska förvaltningen.  Examensarbetet har endast undersökt 
problematiken som uppstår med pappersbilagor på den tekniska 
förvaltningen i Luleå. De förslag på lösningar som examensarbetet 
tar upp är begränsat till det dator programmet DeDU som används i 
Luleå kommun. Examensarbetet från Växjö behandlar även en del 
andra problem som inte är relevanta för detta examensarbete. 
 
I litteraturstudien fann vi avhandlingen från Luleå ”Expanding the 
use of Contract Inspections in Construction” skriven av Robert 
Lundkvist, Luleå tekniska universitet. Arbetet undersöker hur 
informationen i besiktningsprotokollen kan användas för att göra 
ständiga förbättringar byggproduktionen. Avhandlingen avser att 
svara på tre frågeställningar. 
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1. Hur används informationen i besiktningsutlåtandena i 

nuläget? 
2. Hur kan användningen av informationen i 

besiktningsutlåtandena utvecklas? 
3. Hur bör informationen från utlåtandena struktureras och 

kodifieras, för att tillåta lagring och framtida dataanalys, till 
hjälp för ständiga förbättringar? 

 
Ingen av dessa frågor är något som detta examensarbete ämnar 
svara på. Det visar sig att den till största del undersökte vilket 
behov av digitalisering som finns på marknaden. En modell gjordes 
för hur en digitalisering skulle kunna utformas men ingen färdig 
applikation konstruerades. Eftersom en applikation redan i 
dagsläget konstrueras av besiktningsman.se tillför den delen av 
avhandlingen inget nytt. Avhandlingens första del innehåller 
information som ligger till grund för vårt examensarbete, som hur 
informationen från besiktningsutlåtandena används idag. 
Informationen som skulle bli värdefull, för vårt arbete, från 
avhandlingen är hur utlåtandena från besiktningsmannen skulle 
kunna strukturaras. Där har vi möjlighet att få inspiration och 
vägledning när strukturen i detta arbete ska utformas. I den här 
avhandlingen har BSAB strukturen använts för att strukturera 
besiktningsfelen. Den inspiration som avhandlingen givit oss har 
lett till idéer att testa om AMA strukturen går att använda för att 
sortera in besiktningsfel. 

Examensarbetet från Borås behandlar främst hur alla typer av 
besiktningar går till i nuläget och vad personer i byggbranschen 
anser om besiktningar. Arbetet behandlar även vad som skulle 
kunna användas som komplement till besiktningar. En liten del av 
examensarbetet beskriver även varför fel i produktionen upp-
kommer. En beskrivning av besiktningar ingår i vårt examensarbete 
som bakgrundsinformation. Vi har valt att hämta information om 
besiktningar från AB 04 och ABT 06, istället för litteraturstudien, 
eftersom det är därifrån som informationen i grunden kommer från.  

I litteraturstudien finns ingen undersökning över kostnader för att 
avhjälpa fel och inga tider för avhjälpandet av dem.  Den berör 
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heller inte när i produktionsfasen felen uppkommit. 
Litteraturstudien har visat att det syftet och målet vi har med vårt 
arbete kommer att komma fram till något nytt och förhoppningsvis 
kunna bidra med information till applikationen som 
besiktingsman.se genomför. Under hela arbetets gång har vi hållit 
ögonen öppna för att hela tiden undersöka om det redan finns något 
liknande arbete utfört. 

2.2 Besiktningar i allmänhet 
För att på ett bättre sätt förstå arbetet och bakgrunden till arbetet 
behöver läsaren först få en inblick i vad en besiktning är. Därför 
följer nu en kort förklaring om besiktningar. 

De skrifter som definierar vad en besiktning är och hur den ska gå 
till är AB 04 och ABT 06. Under föresättning att AB 04 eller ABT06 
har åberopats i entreprenadkontraktet. AB 04 gäller för 
utförandeentreprenader. ABT 06 används för totalentreprenader. 
AB 04 och ABT 06 innehåller allmänna bestämmelser för hur 
kontrakt mellan beställaren och entreprenören kan upprättas. Vi 
har riktat in oss på de bestämmelser som reglerar vad som gäller för 
besiktningar, kapitel 7 i AB04 och ABT06. Till hjälp att tolka AB 04 
och ABT 06 har vi använt oss av ” Besiktning av entreprenader med 
fortlöpande besiktning ABT 06” av Holmgren m.fl. samt ” Besiktning 
av entreprenader med fortlöpande besiktning AB 04” av Holmgren 
m.fl. Dessa kompendier finns att tillgå på Svensk Byggtjänst. 

Besiktningar utförs av besiktningsmannen som utses av beställaren 
eller beställaren tillsammans med entreprenören. En besiktning 
görs för att undersöka om entreprenören har utfört entreprenaden 
enligt de kontraktsenliga handlingar som finns till grund för 
byggandet. Dessa handlingar kallas entreprenadhandlingar. 
Avikelser gentemot handlingarna som upptäcks vid en besiktning 
ska noteras av en besiktningsman och skrivs i fortsättningsvis som 
fel. Om besiktningsmannen anser att något är fel men det är utfört 
enligt handlingarna ska det noteras under egen rubrik.  Fel som 
beställaren påpekar men som enligt besiktningsmannen inte är fel 
ska noteras under egen rubrik. I efterhand kan beställaren inte 
anmärka på andra fel än de som antecknats av besiktningsmannen 
om beställaren godtar besiktningen. Dock finns det en del undantag 
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där beställaren kan anmärka fel i efterhand. T.ex. dolda fel eller fel 
som endast kan upptäckas med mätning eller provning och som 
besiktningsmannen inte kan upptäcka, gäller endast vid 
totalentreprenad. Det finns även fler undantag där beställaren i 
efterhand skriftligen kan anmärka fel upp till en vis tid efter 
entreprenadens slut. Om besiktningsmannen har svårt att bedöma 
om något är fel eller inte kan denne föreslå en särskild utredning 
som får göra bedömningen. Båda parterna ska ha rätt att yttra sig 
angående ett fel innan det antecknas (Holmgren m.fl. 2007). 

Det som ingår i en besiktning är det som entreprenören har åtagit 
sig enligt kontraktshandlingarna. Dock bör det noteras att grunden 
för bedömandet i en besiktning är entreprenad-handlingarna. I en 
del situationer är entreprenören och beställaren inte överens om 
vilka handlingar som ingår i entreprenad-handlingarna. Viktigt att 
veta är att besiktnings-mannen inte har något ansvar att döma 
mellan parterna utan dennes uppdrag är endast att bedöma om 
entreprenadhandlingarna har följts. Det är då upp till parterna att 
komma överens om vilka handlingar som är entreprenadhandlingar. 
Kommer parterna inte överens kan det leda till diverse rättsliga 
åtgärder (Holmgren m.fl. 2007). 

Vid totalentreprenader har entreprenören ett funktionsansvar där 
beställaren ska kunna räkna med att arbetet blir en produkt som 
fungerar på det sätt den är kontrakterad för. Då ska besiktningen 
även klarlägga om entreprenaden uppfyller de funktioner som den 
är avsedd för (Holmgren m.fl. 2007). 

De fel som framgår av besiktningsutlåtandet med dess bilagor och 
de fel som beställaren skriftligen har anmärkt på rätt sätt är 
entreprenören skyldig att avhjälpa. Avhjälpningen ska ske inom två 
månader, om inte annat har angetts, från det att entreprenören 
underrättats om felet. Undantag kan ske med hänsyn till årstid. I 
AB 04 och ABT 06 finns reglerat vem som ska betala vad vid 
avhjälpandet samt hur värdeminskning kan regleras då avhjälpande 
inte är möjligt. Kommer inte parterna överens går det till en rättslig 
prövning (Holmgren m.fl. 2007). 

I figur 2.1 ses en förenklad bild av hur en besiktning går till från det 
att besiktningsmannen utses till det att entreprenören får in ett 
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utlåtande med besiktningsbilagor. Förkortningen BM som används i 
figuren står för besiktningsman, E står för entreprenören och B står 
för beställaren. Med ”BM renskriver” menas också att BM upprättar 
ett slutgiltigt besiktningsutlåtande med dess bilagor. Den stora 
pilen från rutan ”BM renskriver” till rutan ”E” representerar 
besiktningsbilagan (Holmgren m.fl. 2007). 

 

 

 

Figur 2.1 Förenklad bild av besiktningsprocessen. 

I figur 2.2 visas hur vi har tänkt att besiktningsprocessen ska gå till 
om applikationen och databasen används samt hur den digitala 
applikationen ska kunna generera information till databasen.  Den 
stora pilen från ”BM utför besiktning” till ”E” symboliserar 
besiktningsbilagan som nu skickas direkt från besiktningen och 
steget ”BM renskriver” hoppas över. Pilen delar sig också i två delar 
för att informationen från besiktningen inte endast går till 
entreprenören, så att denna kan åtgärda felen, utan också till 
databasen. I figur 2.2 visas hur information från databasen kan 
plockas fram för att skapa statistik och förbättringsåtgärder åt ”B” 
och ”E” (Selling A 2012). 
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Figur 2.2 Exempel på hur besiktning ska kunna utföras samt den 
feedback som ska kunna ges med den digitala applikationen. 

 

2.3 Beskrivning av besiktningar 
Det finns olika typer av besiktningar beskrivna i AB 04, här 
kommer korta beskrivningar och förklaringar av dem. 

Förbesiktning är den besiktning som sker på arbeten under 
entreprenadtiden och kan påkallas om arbetet blir dolt och inte kan 
besiktigas i ett senare skede. Både entreprenören och beställaren 
kan påkalla förbesiktning. De arbeten som blivit besiktade vid 
förbesiktning kommer omfattas av slutbesiktning. Fel som inte 
antecknats vid förbesiktningen kommer inte kunna rubriceras som 
fel vid slutbesiktningen. Dock gäller det inte fel som uppkommit på 
grund av åverkan efter förbesiktningen. (Holmgren m.fl. 2006). 

En slutbesiktning ska utföras vid kontrakttidens slut eller den tid 
beställaren och entreprenören enats om. Besiktningsmannen ska 
upprätta ett besiktningsutlåtande där det ska framgå om 
entreprenaden är godkänd eller inte. För att den ska godkännas 
måste entreprenörens åtagande uppfyllas. Uppkomna fel efter 
förbesiktning ska antecknas och slutbesiktning sker på hela 



Kap. 2 Litteraturstudie 

 

 

13 
 

entreprenaden när den är färdigställd eller på de delar som är 
färdiga att tas i bruk (Holmgren m.fl. 2006).  

Besiktningsmannen kan avbryta en slutbesiktning om denne anser 
att entreprenaden inte är färdigställd enligt kontraktet och inte 
kommer att kunna godkännas. Besiktningsmannen är då skyldig att 
göra ett utlåtande om skälen till avbruten besiktning. 
Besiktningsmannen kommer överens med entreprenören om en tid 
för fortsatt slutbesiktning. Fortsatt slutbesiktning innebär att det 
som tidigare konstaterats vara felaktigt enligt kontraktet ska 
ombesiktigas samt de delar som inte kunde besiktigas. När 
entreprenaden blir godkänd börjar garantitiden att gälla (Holmgren 
m.fl. 2006). 

Garantibesiktning är den besiktning som genomförs före att den 
första garantitiden passerat, dock kan den ske vid annan tidpunkt 
om så är avtalat. Entreprenören har oftast tre olika garantitider. 
Två år för de material och varor som använts enligt AB04 och fem år 
för material och varor enligt ABT06, dock är garantitiden två år på 
de material som beställren föreskriver. Fem år för det utförda 
arbetet enligt AB04 och ABT06. I tio år ansvar entreprenören för 
den utförda entreprenaden det är det som kallas garantitiden. 
Garantitiderna kan dock variera om beställaren och entreprenören 
avtalat om annat. Endast de fel som uppdagats under garantitiden 
antecknas vid garantibesiktning, inga andra. Allvarliga fel som kan 
bero på vårdlöshet av entreprenören är fel entreprenören måste 
svara för efter garantitiden (Holmgren m.fl. 2006).  

Särskild besiktning är en besiktning som tar hänsyn till sådana fel 
som uppträtt efter entreprenadtidens slut. Dock är det en formell 
besiktning som måste genomföras (Holmgren m.fl. 2006). 

För att undersöka om fel som antecknats vid tidigare besiktning 
avhjälpts kan både entreprenör och beställare påkalla efter-
besiktning. Om fel inte avhjälpts ska dessa antecknas av 
besiktningsmannen i utlåtandet över efterbesiktningen från 
besiktningsmannen. Fel som inte upptäckts vid tidigare 
besiktningar ska inte antecknas vid efterbesiktning (Holmgren m.fl. 
2006). 
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En utförd besiktning är ogiltig 

 om den verkställs av en besiktningsman som utsetts i strid mot 
gällande regler. 

 om part inte beretts tillfälle närvara vid besiktningen. 
 om part inte beretts möjlighet att yttra sig över fel innan felet 

antecknas i utlåtandet, 
 om besiktningsutlåtandet inte är skriftligt och undertecknat. 

 
(blockcitat från Holmgren m.fl. 2006, sid 19) 

 

Om någon part anser att besiktningsmannen gjort sig skyldig till 
misstag kan de klandra besiktningen. Skäl för att klandra kan t ex 
vara 

 underlåtenhet att i tillämpligt fall beakta jäv, 
 underlåtenhet att bereda part tillfälle yttra sig över fel som 

upptagits i utlåtande, 
 entreprenaden godkänns inte fast den är kontraktsenligt utförd. 

 
(blockcitat från Holmgren m.fl. 2006, sid 19) 

2.4 Beskrivning av AMA 
AMA används i rapporten för att testa om det går att sortera in 
olika besiktningsfel i strukturen för AMA. Därför ges i detta avsnitt 
en kort förklaring av vad AMA är. 

Referensverket AMA är en förkortning och står för allmänna 
material- och arbetsbeskrivningar. I AMA finns beskrivningar och 
tekniska föreskrifter som refereras till när bygghandlingar och 
tekniska beskrivningar ska göras. De beskrivningar som finns i 
AMA anses vara fackmässigt utförande eller beprövade metoder. 
Tanken är att AMA ska underlätta kommunikationen mellan 
aktörer i byggprocessen då parterna får ett gemensamt referensverk 
som båda parter kan använda sig av (Svensk Byggtjänst 2012).   

AMA är uppbyggt av koder och rubriker som är sorterat utefter 
material, byggteknik och byggkomponent. Koderna och rubrikerna 
är sorterade i en trädstruktur där generella materiel, byggtekniker 
och byggkomponenter finns högt upp i strukturen (Svensk 
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Byggtjänst 2012).  I figur 2.3 visas alla huvudrubriker och dess 
koder i AMA-strukturen.  

  

Figur 2.3 AMAs trädstruktur med endast huvudrubriker.  
(Bild hämtad från Svenskbyggtjänst.se) 

 

Dessa grenas sedan upp och blir mer och mer specifika för just 
enskilda material och komponenter. I figur 2.4 visas underrubriker 
och förgreningar till kod 4, rumsbildande byggdelar mm., som ett 
exempel på hur AMA är uppbyggt. Under resterande underrubriker 
finns en de material och komponenter som innefattas av den 
huvudrubriken.  
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Figur 2.4 AMAs trädstruktur med underrubriker.  
(Bild hämtad från Svenskbyggtjänst.se) 

Den struktur som rubrikerna är uppdelade utefter kallas BSAB 96. I 
dagsläget är AMA uppdelat i delar för olika fackområden som: hus 
AMA, VVS AMA, el AMA, kyl AMA, anläggnings AMA och allmänna 
föreskrifter, AF, AMA. Utöver dessa delar finns även AMA-nytt där 
förändringar i AMA dokumenteras samt råd och anvisningar, RA, 
där komentarer och förklaringar till AMA finns. Totalt omfattar 
AMA och RA över 15000 koder och rubriker (Svensk Byggtjänst 
2012). Eftersom arbetet är begränsat till hus AMA kommer vi 
fortsättningsvis endast skriva AMA när vi syftar till hus AMA. 
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3. Arbetets genomförande 
Under denna rubrik beskrivs metoden som ska användas för att nå 
till de mål som är uppsatta. Även en beskrivning om hur metoden 
ska genomföras ges. 

3.1 Metodik 
Arbetet kommer främst att bestå av undersökningar av fel i 
besiktningsbilagor som sedan följs av intervjuer och utfrågningar 
där information kommer att samlas. Slutligen utförs en 
sammanställning av besiktningsfel och dess konsekvenser. Vi 
kommer att försöka knyta samman fel med kostnader och 
tidförändringar för produktionen. Detta ska så småningom leda till 
en struktur som kan bidra till utvecklingen av besiktnings-
applikationen. 
 

Den metod vi har tänkt använda för att nå ett resultat kan enkelt 
beskrivas i tre steg.  

Steg 1: Ett antal fel kommer att väljas ur besiktningsbilagor som vi 
anser vara väsentliga för produktionen och har stora konsekvenser 
på produktionen. Även fel inom olika kategorier väljs ut som t.ex. 
fuktproblem eller problem vid gjutning av bjälklag.  När ett lämpligt 
antal fel har sorterats ut påbörjas steg 2. 

Steg 2: Varje enskilt fel tilldelas information i form av t.ex. kostnad 
att avhjälpa, tid att avhjälpa och när i produktionen felet har 
uppkommit. För att tilldela felen den informationen kommer 
intervjuer att användas där lämpliga personer inom byggbranschen 
tillfrågas. När varje fel har tilldelats den information som går att få 
tag på så påbörjas steg 3. 

Steg 3: Alla felen kommer sorteras in i någon form av struktur. Ett 
första led i detta arbete blir att undersöka om det i nuläget finns 
någon befintlig struktur eller system som kan användas till detta 
ändamål. Där har vi fått inspiration från litteraturstudien och AMA 
strukturen kommer att testas för att se om den går att använda. Går 
det inte att använda AMA strukturen rakt av ska det undersökas 
om den kan modifieras så ett den går att använda. Om ett befintligt 
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system inte går att använda eller modifieras ska ett eget system 
utvecklas i den mån det är möjligt. 

I figur 3.1 ses en förenklad bild av den metod som har förklarats i de 
tre steg som nämnts tidigare. Pilarna från steg 2 till steg 3 
symboliserar den information som ska bindas till de utvalda felen. 

 

 

Figur 3.1 Bild över metodiken. 

3.2 Sortering av besiktningsfel 
I detta arbete kommer förbesiktning, slutbesiktning samt 
garantibesiktning att vara de besiktningar som användas för att 
finna besiktningsfel som kan studeras. Bilagor från respektive typ 
av besiktning kommer att analyseras. Om olika besiktningar 
används kommer fler typer av fel att kunna användas då 
besiktningarna innehåller fel uppkomna under olika tidpunkter i 
produktionen. En annan anledning är att vi har upplevt att 
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Förbesiktningar och Slutbesiktningar ofta innehåller en större 
mängd fel vilket ger en bra utgångspunkt för examensarbetet. Vi 
upplever att garantibesiktningar ibland innehåller grövre fel som 
har upptäkts under garantitiden och är intressanta att ta med i 
detta examensarbete.  De fel som väljs kommer inte skiljas åt 
beroende på vem som kan anses ansvarig för felet, alltså om det är 
”E”, ”S”,”U” eller ”N”. 

 

3.3 Intervju 
Vi anser att för att uppnå målet med examensarbetet och samla 
informationen till besiktningsfelen behöver vi göra en intervju. Det 
känns mest relevant och ger mest substans, istället för att söka 
information kopplat till varje fel via andra informationskällor. De 
personer vi har fått möjlighet att intervjua från NCC är personer 
som har kunskap inom dessa frågeställningar, då de har stor 
erfarenhet av produktioner. 

Vi kommer utföra en intervju med tre stycken personer. Intervjun 
kommer att göras på företaget NCC och vi kommer intervjua en 
platschef, en entreprenadingenjör och en byggserviceledare/arbets-
ledare. Figur 3.2 visar de frågor som kommer att ställas vid 
intervjun och alla frågor kommer vara likadana oavsett besiktnings-
fel. Personen som blir intervjuad får själv välja vilka fel som denne 
vill svara på och anser att han kan ge mest trovärdiga och utförliga 
svar på. Vi vet inte hur många fel som vi kan få svar på under en 
intervju, men vi ska hinna få med så många som möjligt. 

 

Figur 3.2 Bild över frågor till intervjun. 
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Eftersom NCC är inblandade i projektet med Besiktningsman.se har 
vi valt att endast intervjua personer på NCC. Frågorna har blivit 
mejlade i förväg till respektive person som ska intervjuas för att 
denne ska kunna förbereda sig på bästa sätt. Intervjun kommer att 
pågå i ungefär en timme och kan komma att spelas in.  

3.4 Genomförande av strukturering i AMA 
För att kunna binda information kring besiktningsfelen och för att 
skapa en struktur har vi försökt binda felen till olika AMA-koder. 
Det största antalet fel som valts ut är besiktningsfel på något 
material eller någon komponent. Då material och komponeter som 
används inom byggindustrin har alla olika AMA-koder har vi försökt 
att länka felen med de material och komponenter som finns i AMA. 
Om besiktningsfel kan appliceras eller länkas till AMA-koder ger 
detta en möjlighet att se vilka fel som är vanliga för olika material. 
För att förebygga framtida fel inom nya produktioner bör detta 
underlätta då de redan i projekteringsstadiet kan se vilka material 
och komponenter som ofta innehåller fel och vad för fel. 
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4. Resultat 
Här beskrivs de resultat som vi har kommit fram till utifrån att ha 
arbetat utefter den metod som beskrivits tidigare. Resultatet är 
beskrivet i de tre steg som är angivna i metoden samt ett avslutande 
steg som binder ihop de tidigare. 

4.1 Besiktningsfel 
Efter att ett antal besiktningsbilagor undersökts och genomarbetats 
valdes 67 olika besiktningsfel ut. Felen kommer från både för-
besiktningsbilagor, slutbesiktningsbilagor och garantibesiktningar. 
De besiktningsbilagor som undersökts kommer från olika projekt 
och från olika entreprenörer. Alla felen har sammanställts i Bilaga 1 
och de är dem fel som vi anser är något grövre. Felen som valdes ut 
är t.ex. skador på stomme, balkonger som har skador eller inte är 
korrekt gjutna. Inte tätat eller fogat vid avlopp, brandisolering 
saknas osv. För att hålla oss till vår avgränsning i examensarbetet 
har vi inte valt fel som inte tillhör bygg. Dock har några fel om kan 
relateras till VVS eller el tagits med då dessa fel finns antecknade i 
byggbesiktningsbilagor. 

4.2 Information kopplat till fel. 
Intervjun gjordes med tre personer på NCC vars syfte var att kunna 
få fram information om de besiktningsfel som vi valt ut. Även en del 
generella fakta om besiktningsfel kom fram under intervjun. De 
intervjuade är Roger Johansson, Magnus Johansson och Roger 
Barkman. 

Det mest betydande var att de som intervjuades tyckte att det är 
viktigt att så många fel som möjligt upptäcks under förbesiktningar 
och egenkontroller. Anledningen till det är att det generellt sett blir 
billigare att åtgärda fel desto tidigare de upptäcks. I grova drag går 
det att säga att om felet upptäcks i en förbesiktning där 
etableringen finns kvar på produktionen och kunden inte är med, så 
blir många fel ca två ggr dyrare än om det skulle göras rätt första 
gången. Upptäcks felet på slutbesiktning när kunden är med och 
etableringen är avvecklad för produktionen blir de flesta fel ca tre 
ggr dyrare än om det skulle göras rätt görs första gången. 
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De utvalda besiktningsfelen som besvarades var nr 2, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, och 56 se Bilaga 1, samt även frågor kring felen som gäller 
brandisolering samt ljudisolering men de gavs mer allmän 
information kring dessa, så inget unikt fel besvarades. 

De flesta frågorna som blev besvarade var kostnad för att avhjälpa 
felen, hur felen skulle kunna avhjälpas och vilken yrkeskategori som 
kan anses ansvarig för felen. Intervjun gav betydande information 
om det relativt få antal fel som hann besvaras. De frågor vi hade 
förberett inför intervjun besvarades inte fullständigt för något fel. 
Däremot kom annan intressant information om felen fram som kan 
vara värdefull.  

Få fel blev besvarade under intervjun därför har vi valt att ha med 
samtliga svar vi fick under intervjun. På så sätt kan läsaren bilda 
sig en uppfattning om hur olika fel besvarades. Nedan följer varje 
enskilt fel och den information som framkom under intervjun om 
felet: 

Fel nr 2: ”Glipa mellan golvmatta och tröskel till WC 138.” 

De intervjuade hade svårt att tolka felet, t.ex. ville de veta mer om 
hur stor glipan var, hur den såg ut samt hur stort golvet var. Ingen 
av den informationen fanns angiven i besiktningsbilagan så flera 
förslag på hur felet skulle kunna avhjälpas diskuterades. De förslag 
som kom fram var att lägga om golvet om glipan var för stor. Sätta 
dit en list om glipan är relativt liten eventuellt dölja felet med 
mjukfog, om det skulle se bättre ut. Alternativt görs ingenting om 
glipan har uppstått för att golvet lagts när det har varit hög 
fuktighet i luften och glipan uppkommer på grund av krympningar i 
parketten då fuktigheten i luften har blivit lägre. Dessa 
lösningsförslag är även beroende på om kunden är en part i 
besiktningen och är med när felen upptäcks, i så fall kan lösningen 
bero på vad kunden har för åsikter. 

Den yrkeskategori som anses vara ansvarig är personen som utfört 
golvläggningen. Det kan även vara en snickare från entreprenören 
eller alternativt en UE, underentreprenör. Kostnad att avhjälpa 
felet uppskattades till 500-3000 kr. Tid det skulle ta att åtgärda är 
ca 1 h. 
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Fel nr 3: ”Nivåskillnad mellan trappa och plan 1.” 

Detta fel ansågs vara ett allvarligare fel. De blev förvånade över att 
det inte upptäkts tidigare och hade åtgärdats innan besiktningen. 
Den information som de ansåg vara bristfällig i felet var hur stor 
nivåskillnaden var och om trappan satt för högt eller för lågt. Båda 
alternativen skapar en nivåskillnad och detta fanns inte angivet i 
besiktningsbilagan. Utifrån informationen i besiktningsbilagan 
drogs slutsatsen att felet kan bero på flera olika saker. Trappan kan 
ha monterats för högt eller för lågt om det är en prefabricerad 
trappa. Bjälklaget kan ha gjutits fel eller så kan fel nivå med 
flytspackel lagts. Alternativt kan fel tjocklek på golvbeläggningen 
använts på bjälklaget eller trappan. 

De var överens om att ansvaret låg på utsättningen alternativt 
något fel i projekteringsstadiet. Kostnaden att åtgärda felet var 
svårt att säga men en uppskattning på 5000- 10000 gjordes. De 
påpekade också att detta fel kan leda till betydande förseningar i 
produktionen. 

Fel nr 16: ”Fönsterbleckens gavler anslöt ej tätt mot betongfönster-
smyglarna(och fönsterdörrarna). Vatteninträngning hade skett på 
några ställen.” 

Vid intervjun reagerade de på att det använts betongfönstersmygar 
då är det svårt att utföra arbetet på ett bra sätt så att det blir tätt. 
Felet beror ofta på att betongmaterial i regel har ganska stora 
toleranser, i hur många millimeter som får skilja från det angivna 
måttet, så när plåtslagaren ska sätta i fönsterbläck mäter denne 
endast av ett fönster och gör alla bläck utefter måtten på det 
fönstret. Om då betongen har större skillnader i mått än vad som är 
tänkt kan fönstersmygen vid ett annat fönster bli lite större och då 
blir det en glipa. 

Dock kom de intervjuade överens om att det bästa sättet att lösa 
detta problem är att redan i projekteringsstadiet utformar 
betongelementet och betongsmygarna på ett sätt som förhindrar 
detta problem. T.ex. ta ut ett jack i betongsmygen och byta ut 
fönstersmygen med ett längre bleck så att plåten kan gå in under 
betongen och förhindra problem med att vatten tar sig in i någon 
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glipa. Ett annat aleternativ är att byta ut blecket och foga under 
produktionen, problemet med den lösningen är att en fogning inte 
håller så länge. 

Felet kan bero på plåtslagaren som gör fönsterblecket men de 
intervjuade trodde felet i grunden beror på projekteringen och felet 
skulle kunna förhindras redan i det stadiet. Kostnad att avhjälpet är 
väldigt beroende på vilken våning som felet är upptäckt på och om 
ställningarna är nermonterade. Om ställningarna är nermonterade 
krävs att en lift eller liknande används och det blir en extra 
kostnad. Men en uppskattad kostnad för att byta ut bläcket och foga 
är ca 5000–10000 kr. 

Fel nr 18: ”Hål i golv synligt vid rör till radiator.” 

Här var det inga problem att tolka felet, här ansågs rörmontören 
skyldig till felet. Vid borrningen i parketten/mattan har 
rörmontören gjort ett för stort hål. För att avhjälpa felet läggs 
troligen en täckbricka runt röret och täcker hålet, tidsåtgången för 
det skulle sannolikt vara mindre än en timme. Ungefärlig kostnad 
blir ca 500 kr för arbete och täckbricka.  

Fel nr 19: ”Vägg 3 buktig” 

Felet ansågs svårt att svara på då det inte finns information om hur 
buktig väggen är. Beroende på hur buktig väggen är kan 
avhjälpandet av felet bli att spackla väggen och måla om. De 
intervjuade antog att det var en lättvägg med reglar och om det inte 
går att spackla måste väggen rivas och byggas upp igen.  

Ansvarig för felet kan snickaren anses vara eller den som har satt 
upp väggen. Att spackla och måla om väggen kostar ca 350 kr/m2. 
Hur lång tid det skulle ta att avhjälpa felet beror helt på hur stor 
väggen är samt om den ska rivas eller bara spacklas om. 

Fel nr 20: ”Ej tätat vid vägg täckbricka för vattenledning.” 

De intervjuade personerna antog att felet inte är ett problem med 
tätskiktet, utan endast att det inte är tätat vid väggbrickan. 
Rörmontören är troligtvis den ansvariga för felet. Avhjälpandet av 
felet skulle bli att täta och det skulle kunna åtgärdas på mindre än 
en timme. Kostnaden för arbete och material ca 500 kr. 



Kap. 4 Resultat 

 

 

25 
 

Konsekvenserna av felet kan bli fuktproblem om det inte avhjälps. 
Detta kan leda till att det som blir fuktskadat måste rivas och göras 
om från början vilket skulle blir betydligt kostsammare.  

Fel nr 21: ”Dåligt fall, vatten rinner ut vid toalettstolen.” 

Vid intervjun framkom det att troligtvis flera kan anses skyldiga till 
felet men att det också har blivit fel vid egenkontroller i flera led. De 
som utför egenkontroller i anslutning till detta fel och skulle ha 
reagerat på dåligt fall är i det första ledet de som gjuter 
bjälklaget/golvet eller de som spacklar på golvet. I det andra ledet då 
kakelsättningen eller golvbeläggningen utförs. Även rörmontören 
kontrollerar nivån på golvbrunnen och skulle ha reagerat på om 
fallet är för dåligt. Om den här typen av fel inte upptäcks vid 
egenkontroller så upptäcks de ofta vid slutbesiktning alltså i 
slutskedet av produktionen och blir ofta dyra att åtgärda.  

Enligt de intervjuade kan felet avhjälpas på två olika sätt beroende 
på två olika situationer. Om kunden är med vid slutbesiktningen 
när felet upptäcks och ser detta fel kommer entreprenören att riva 
upp kaklet och göra om allt från början. Men om kund inte närvarat 
och felet upptäcks innan skulle entreprenören lägga nytt kakel 
ovanpå det befintliga och det skulle bli betydligt billigare. Här får vi 
inga prisuppgifter då det beror helt på hur stort badrum/toalett är 
osv. Tidsåtgången för att avhjälpa felet kan bli upp till fyra veckor 
för att badrummet ska torka ut ordentligt. 

Fel nr 22: ”Sil till golvbrunn för lågt monterad.” 

Felet tolkades som att om golvbrunnen är för lågt monterad och då 
kan en vass kant uppstå vid kaklet. För att avhjälpa felet kan 
kanten slipas eller så fogas det runt golvbrunnen. Tidsåtgången för 
detta är ca två-tre timmar och en kostnad på ungefär 2000 kr. 
Yrkeskategorin som kan anses ansvarig för det felet är 
plattsättaren. 

Fel nr 56: ”Takstolar stämmer ej med ritningar.” 

De intervjuade personerna ansåg att det var svårt att veta vad som 
menas med felet. Det kan vara helt fel typ av takstolar så att det 
kan uppstå konstruktionsproblem, vilket är ett väldigt allvarligt 
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problem. Ett fel som skulle få stora konsekvenser för hela 
produktionen. Men felet tolkades som att det är en miss i 
dokumentationen/ritningshanteringen, troligtvis fel dokument och 
att det är en revidering som inte gått igenom. Eftersom det ges lite 
information så tyckte de intervjuade att det var omöjligt att svara 
på kostnader och tidsåtgång för avhjälpandet av felet. 

Fel angående brandisolering. 

Här fick vi inget svar om den vem som kan anses skyldig till felet då 
de intervjuade tycker det var svårt att veta specifikt vad som var fel 
med brandisoleringen. Däremot skulle avhjälpande av fel som gäller 
brandisolering troligtvis ta lite tid och bli relativt billigt att 
avhjälpa. För att avhjälpa felet skulle isolering appliceras där det 
fattades, förutsätter att brandisolering inte byggts in i vägg osv. En 
brandtålig fogning skulle kunna fogas där det fattades 
brandisolering dock var den ganska kostsam.  

Fel angående ljudisolering 

Den här typen av fel anses ofta bero på felaktig projektering eller att 
den inte är tillräcklig. Inte ett fel som beror på att någon utfört 
arbetet felaktigt under produktionen, dock kan det bero på att 
någon utför en missbedömning och byggt efter fel ljudklass. Fel som 
dessa kan avhjälpas genom att sätta akustikplattor på väggarna för 
att minska efterklangstid, samt kan ventilationsdon bytas ut då de 
kan variera i hur mycket ljud donen avger. Ofta är 
utredningskostnaderna kostsammare än att avhjälpa felet i sig. 
Eftermätning och kontrollmätningar kan bli kostsamma. 

 

4.3 Insortering i AMA 
En del material eller komponenter som anges i besiktningsfelet kan 
länkas till flera olika koder i AMA, ett exempel är takstolar. AMA 
har flera koder för takstolar beroende på vilken typ av takstol det är 
och viket material det är. T.ex. om den är uppstolpad eller inte och 
om takstolen består ett eller flera olika trämaterial. De fel som har 
material eller komponeter med flera olika koder har länkats till alla 
de AMA-koder som passar in på dessa. Som tidigare nämnts 
innehåller felen i besiktningsbilagorna lite information kring felen 
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och det gör det svårt att veta exakt vilket material eller komponent 
som dessa fel egentligen bör länkas till. 

En del av de fel som valdes ut besiktningsbilagorna kunde vi inte 
länka till hus AMA då dessa fel inte handlade om material och 
komponenter som fanns i hus AMA eller fel som inte kunnat länkas 
till AMA-koder. Dessa fel kunde istället finnas i VVS AMA eller el 
AMA. Då vår avgränsning gäller bygg har endast hus AMA använts. 
Exempel på sådana fel är: ”Läckage i radiatorkoppling”, se Bilaga 1. 

I Bilaga 1 finns varje fel numrerat, rumstyp är definierat och 
besiktningsfelen har en eller flera AMA-koder.  Figur 4.1 visar hur 
felen är strukturerade i Bilaga 1 och visar ett exempel på några fel 
och dess AMA-koder. Kolumnen ”Nr” till vänster i figur 4.1 visar 
nummer på felen, i kolumnen rumstyp finns de rum eller utrymmen 
som besiktningsmannen har upptäckt felen i. I tredje kolumnen från 
vänster finns de fel som besiktningsmannen antecknat under 
besiktning. Inga justeringar av ord eller meningar har genomförts 
på de antecknade felen. De är tagna direkt från 
besiktningsbilagorna, detta för att visa vilken kortfattad 
information som ges. Kolumnen till höger i figur 4.1 visar de AMA-
koder som vi valt att länka till de fel som finns i kolumn tre från 
vänster. För att se alla fel och tillhörande AMA-koder, se Bilaga 1. 
Förklaringar till vad varje AMA-kod syftar till för material eller 
komponent finns på: http://www.ama.byggtjanst.se/ 

 

Figur 4.1 Bild över AMA-koderna som felen länkats till tagen ur 
Bilaga 1. 
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För att visa hur vi tänkt med hur ett fel blivit kopplat mot en AMA-
kod beroende på material eller komponent följer här ett exempel: 

Fel nr 2 har tilldelats AMA-kod MCC och MCC.2, där har vi syftat 
på materialet ”parkett” som felet syftar på. Koden MCC är 
”Beläggningar av trä inomhus” och koden MCC.2 är ”Beläggningar 
av lamellparkett inomhus”. Vi vet inte vilken typ av parkett det är 
därav kopplade vi två koder, dels MCC därför att vi inte vet med 
säkerhet vilken typ av beläggning det är inomhus, samt MCC.2 då 
den koden står för en lamellparkett, troligtvis är den mer korrekt. 

Fel som kan bero på olika material och byggtekniker får flera AMA-
koder tilldelade sig så att all möjliga orsaker till felet tas med. T.ex. 
finns fel där lutningen vid golvbrunn var otillräcklig. Ett fel som kan 
bero på kakelsättningen men samtidigt bjälklaget som kaklet 
beläggs på, bjälklaget kan ha gjutits fel eller konstruerats felaktigt. 
Felet kan även uppstå om fallet skapas med en avjämningsmassa 
som inte har utförts ordentligt. Ett annat exempel berör fel som 
beror på en komponent men som kan byggas olika sätt och bestå av 
olika material. Dessa komponenter får därför flera olika möjliga 
AMA-koder. I de fel vi valde ut är fel på balkong ett exempel. 
Balkonger kan byggas av olika material och på olika sätt, 
exempelvis som platsgjuten betong eller som monteringsfärdiga 
stålkonsoller (Svensk Byggtjänst 2012). Eftersom AMA delar upp 
olika komponenter efter hur de byggtekniskt utförs och vilka 
material som används, därför finns de olika koder för samma 
produkt som exemplet i detta fall med balkonger. 

Ett antal fel kunde t.ex. vara att en fönsterkarm var skadad, men 
det finns ingen specifik kod för fönsterkarm. I sådana fall valdes en 
AMA-kod som representerar huvudkomponenten som i detta fall 
blev fönster.  Om fönsterkarmen är skadad framgår det inte hur stor 
skadan är i besiktningsbilagan och då är det svårt att bedöma om 
det går att laga skadan eller om man måste byta ut hela fönstret. 
Dock tycker vi att det är relevant att välja AMA-koden för fönstret. 
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4.4 Struktur 
Det här kapitlet redogör hur det slutgiltiga förslaget på en struktur 
skulle kunna se ut. 

En grafisk bild över hur en struktur med AMA-koder och 
information kopplat till felen kan se ut ses i figur 4.2. I figuren visas 
de exempel på besiktningsfel som vi har valt ut från 
besiktningsbilagorna. Felen och dess numrering är relaterade till 
bilaga 1. Felkoderna har tilldelats informationsrubriker som 
innehåller den information som vi hämtat från intervjun. Dock visas 
endast rubriker på fel i figur 4.2 och ingen information om felen. För 
att se ett exempel på hur information kopplats till felen se figur 4.3. 
Egentligen ska figur 4.2 även visa informationen som är kopplad till 
felen. Men på grund av att det skulle bli plottrigt och svårt att få 
platts med all information på en bild har vi valt att dela upp det på 
två bilder. I den här strukturen har vi valt att inte ta med när i 
produktionen felen har uppkommit. Anledningen till det är att vi 
inte fick information om det under intervjun. En viktig sak att 
poängtera är att det går att binda mer information till felen än vad 
vi har gjort. Går det att finna mer relevant information om ett fel är 
tanken att det även ska gå att lägga till den informationen. 
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Figur 4.2 Bild över strukturen med felkoder, med information, 
länkade till respektive AMA-kod. 

Vi har valt att visa de exempel som kan sorteras in under 
huvudrubrik ”M”, Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus, i 
AMA. Alltså visas endast en del av strukturen i bilden men 
principen är densamma oavsett vilken rubrik som felen har 
sorterats in under. En del fel har vi varit tvungna att, i brist på 
information om felen eller brist i vår kunskap om AMA, sorterat in 
högre upp i strukturen. T ex. har fel nr 18 och 45 inte kunnat 
sorteras in i en lägre rubrik än huvudrubriken ”M”. 
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En del av de fel som har sorterats in kan återfinnas på flera ställen i 
AMA. Ett exempel på detta visas i figur 4.2 är fel nr: 41, Plattor 
tandar och linjerar inte. Det felet är taget från en besiktningsbilaga 
där vi var med på själva besiktningen och tror eller kan gissa oss till 
att det handlar om beklädnader av plattor. D.v.s. plattor som sitter 
på väggen. Om någon bara läser besiktningsbilagan går det inte att 
vara helt säker på att det inte är en golvbeläggning av plattor, så av 
den anledningen finns fel nr 41 med på två ställen.  

 

Figur 4.3 Urklipp som visar den tilldelade information för 
besiktningsfelet. 

Vi har valt att visa ett exempel över hur ett fel tilldelas information. 
I figur 4.3 har fel nr 2 använts som ett exempel. Fel nr 2 har 
tilldelats delats den information som intervjun gav. Dock ingen 
information under rubriken ”konsekvens”, då vi inte fick något svar 
på den frågan om det felet under intervjun. Men strukturen ska 
vara tänkt så att den information som går att finna om felen ska 
fyllas i, om den saknas lämnas det tomt under de rubrikerna. 

Viktigt att poängtera är att figur 4.2 och 4.3 inte visar hur något ska 
se ut eller hur gränssnittet på databasen ska se ut. Bilden är endast 
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till för att illustrera hur besiktningsfelen skulle kunna sorteras och 
struktureras upp på ett funktionellt sätt. 
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5. Analys av resultat 
Här ges en analys av de resultat som vi har kommit fram till 
tidigare. Analysen är uppdelad i de tre steg som beskrivits i 
metoden. 

5.1 Analys av de valda felen 
Målet när vi valde ut besiktningsfelen var att vi skulle välja de 
grövsta fel som vi upptäckte i de olika besiktningsbilagorna. När den 
första gallringen genomfördes var det betydligt fler än 67 fel. För att 
kunna samla mer information till varje enskilt fel ansåg vi att det 
behövdes färre fel. Därför gjordes ytterligare en gallring där vi 
rensade bort fel som var för lika varandra. Antigen för att de var 
ungefär samma material eller byggdel som var fel eller för att felen i 
sig var för lika varandra. Ett stort antal av de fel som inte valdes 
var ofta liknande fel som t.ex. målningsskador eller dåligt städat. 
Dessa fel kanske inte vara särskilt intressanta med hänsyn till 
konsekvenserna de leder till då vi upplever dem som mindre 
betydande fel. Den uppfattning vi har är att de flesta mindre fel som 
antecknas i besiktningar är fel som har med målning eller små 
detaljer att göra. Vi ansåg att det är mest intressant att undersöka 
fel som är av en grövre karaktär, som t.ex. fel nr 3 ” Nivåskillnad 
mellan trappa och plan 1”. Ett exempel som inte togs med var 
”Rumsnummerskylt saknas” därför att det ansågs inte vara 
tillräckligt allvarligt. Ett försök har även gjorts för att sprida ut de 
fel som vi valt så att de kommer från olika delar av byggnaderna och 
behandlar olika saker. De fel som vi har valt ut anser vi är de 
grövsta och väldigt olika så vi tror har fått en bra grund av fel att 
arbeta vidare med.     

5.2 Analys av information kopplat till fel 
De intervjuade förstod frågorna, men felens beskrivningar var för 
otydliga för att vara säker på vad som felen syftade på. Under 
intervjun fick många antaganden göras om felen för att kunna svara 
på frågor angående dessa. Svaren är baserade på deras tolkningar 
av felen. En synpunkt som kom fram under intervjun var att bilder 
på felen hade hjälpt mycket i bedömandet av besiktningsfelen. 
Bilder hade gett svar på många av de olika tolkningar och 
antaganden som gjordes om besiktningsfelen, detta anser vi skulle 
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ha gett bättre och mer precisa svar på frågorna. Normalt sett 
närvarar någon från entreprenörens sida vid besiktningar och då 
kan den följa besiktningsmannen och se specifikt vilka fel som avser 
vad i rummet/lokalen. Besiktningsmannen har även en skyldighet 
att nämna vilka fel denne noterar. På så sätt vet entreprenören på 
produktionen vad som är fel och det blir lättare att tolka 
besiktningsbilagan. Dock händer det ibland att de som ska åtgärda 
felen på plats inte förstår vad som ska göras eller de hittar inte felet 
och då blir det inte avhjälpt. I dessa fall hade det varit till hjälp om 
det fanns en bild på felen som eventuellt skulle kunna skickas som 
en bilaga till besiktningsbilagan.  

Alla de svar vi fick under intervjun kanske kan anses som en ganska 
otillräcklig informationsinsamling. Dock var det tre personer med 
olika arbetsuppgifter inom företaget NCC som närvarade och alla 
tre diskuterade med varandra om ett bra svar. Vi tycker att det 
genererar bättre information än att ha tre separata intervjuer. Hade 
vi haft tre olika intervjuer skulle troligtvis frågor kring olika fel 
blivit besvarade och då hade vi fått svar på frågor om vissa fel där 
bara en person tyckt till. Nu har vi svar till frågorna som tre 
personer är överens om. Vid intervjun besvarades frågorna av tre 
personer med olika positioner inom NCC vilket vi tror ger bättre 
svar till frågorna än om de haft samma position. 

Eftersom informationen som vi fått fram bara är samlat från en 
entreprenör, kan detta vara negativt då informationen som ska 
bindas till felen kanske ska kunna användas av andra entreprenörer 
i framtiden. Dock kommer troligtvis inte den informationen, vi tagit 
fram, användas då vi endast försöker se om det går att samla 
information till felen och försöka göra en struktur av det. Att endast 
en entreprenör har använts som informationskälla är troligtvis inte 
avgörande i detta examensarbete. 

Det är viktigt att ha i åtanke att de svar vi har fått endast är 
uppskattningar om tid och kostnad, eftersom både tid och kostnad 
är svårt att bedöma. Speciellt svårt i detta fall då de intervjuade 
med säkerhet inte kunde tolka besiktningsfelen. En del av den 
information som vi har fått kring felen kommer inte att tas med i 
strukturen. Då tanken är att det ska vara kort och koncis 
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information som kan gälla generellt för en typ av fel eller för fel av 
samma karaktär. 

Vid besiktningsfel nr 16, se Bilaga 1, var det tydligt att de förstod 
problemet och hade varit med om det förut. Den bästa lösningen låg 
att redan i projekteringsfasen identifiera problemet och beställa 
betongelement där problemet kan lösas av leverantören för en liten 
kostnad eller ingen kostnad alls. I fallet med den typen av fel är det 
viktigt att felet upptäcks i projekteringsfasen. Då är det viktigt att 
den struktur som vi tar fram är uppbyggd på ett sådant sätt att de 
som projekterar har möjlighet att upptäcka felet. Detta genom att gå 
in i databasen och kan då se vilka fel som upptäckts tidigare med 
den här konstruktionen. Alternativt om felet och lösningen 
identifieras i utvärderingar av produktioner får entreprenören en 
erfarenhetsåterkoppling där de kan lära sig att inte använda denna 
konstruktion i framtiden då den skapar problem. Viktigt att 
poängtera är att detta bara är spekulationer som vi har gjort utifrån 
intervjun om hur en förbättringsprocess skulle kunna gå till med 
hjälp av applikationen och databasen.  

Under intervjun kom det, på många av besiktningsfelen, fram 
förslag på hur felen skulle kunna avhjälpas. Detta var inget som vi 
från början hade i åtanke att få svar på. Men under intervjuns gång 
blev det naturligt att olika lösningsförslag kom fram i diskussioner 
om kostnader mm. Om det går att binda information i form av 
lösningsförslag på ett bra sätt i strukturen skulle det kunna vara 
nyttigt för entreprenörerna i produktionen. Skulle en entreprenör 
stöta på ett problem i produktionen kan det vara bra att gå in i 
databasen för besiktningsfel och få tips om hur problemet kan lösas 
och på så sätt spara tid och pengar. Detta är inget som framkom 
under intervjun utan endast egna åsikter om hur applikationen och 
databasen kan användas. Dock kan det vara bra för strukturen att 
reflektera över hur den kan komma att användas.  

5.3 Analys av AMA-strukturen 
Det vi har kommit fram till är att det går att strukturera upp 
besiktningsfelen efter strukturen i AMA. Att använda AMA som 
mall för besiktningsbilagorna kan vara fördelaktigt eftersom AMA 
redan används i byggbranschen. 
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Eftersom AMA innehåller alla typer av material och komponeter 
som används inom byggindustrin är det relativt lätt att länka fel till 
AMA-koderna. Det finns koder för nästan all de fel vi studerat och 
detta ger en bra struktur för felen och för att binda felen till ett 
material eller komponent. AMA är uppbyggt i en trädstruktur som 
är relativt lätt att använda och lätt att finna de material och 
komponenter som söks. Vi som aldrig har använt AMA klarade det 
ganska bra därför har vi dragit slutsatsen att det är lätt att använda 
AMA när det gäller att sortera in olika besiktningsfel. 

När besiktningsfelen sorterades in i AMA-strukturen var det största 
problemet att felen som hade tagits från besiktningsbilagorna inte 
innehöll någon information om vilket material som det var fel på. 
Eftersom materialet ofta var okänt så gavs flera AMA-koder till 
flera av felen. Det skulle underlätta om besiktningsmannen anger 
material eller komponent vid besiktningen när denne antecknar 
felet och dessa ska bindas till AMA-koder. Nedan följer några 
exempel på besiktningsfel tagna ur Bilaga 1 över hur 
besiktningsmannen skulle kunna förtydliga vilka material felen 
syftar på: 

 Vid fel nr 1 skulle besiktningsmannen kunna ange vilken typ 
av plastmatta felet avser.   
 

 Vid fel nr 3 skulle materialet som kan påverka nivåskillnaden 
noteras i felet. Material som är orsaken till felet kan vara, 
golvbeläggningen på trappen/plan 1 eller att trappen/plan 1 
har gjutits fel. 
 

 Vid fel nr 4 bör det material som rökschaktet är byggt i anges, 
som t.ex. gips eller betong. 

På så sätt får varje fel endast en AMA-kod, istället för flera, som det 
är på flera av felen som vi nu har kopplat manuellt till AMA. Frågan 
om strukturen blir lättare att använda eller inte om endast en AMA-
kod per fel används är inte utrett. Vi tror att det blir bättre sorterat 
om inte samma fel dyker upp på flera ställen i AMA.  

Det kan vara fördelaktigt att använda AMA-strukturen om någon av 
parterna redan i projekteringsfasen vill jobba med att förebygga fel. 
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Då kan de som projekterar och skriver tekniska beskrivningar se 
var olika fel har uppkomit eftersom de refererar till AMA när de 
skriver tekniska beskrivningar. En del fel kan redan på 
projekteringsstadiet undvikas. Som nämnts tidigare används AMA-
strukturen sedan länge i byggbranschen. På så sätt behöver de 
personer som jobbar med förbättringar och utveckling av 
produktioner inte lära sig ett nytt system.  

Det sista steget i arbetet blev att lägga in våra utvalda fel in i AMA-
strukturen och skapa den struktur vi strävat efter i det här 
examensarbetet. De fel som tilldelats AMA-koder placerades in i 
AMA-strukturen med den information som vi kopplat till varje 
enskilt fel. När vi skapade en figur över hur strukturen, valdes den 
del av AMA-strukturen som hade flest av våra fel med de länkade 
AMA-koderna, för att kunna visa så tydligt som möjligt hur 
strukturen är tänkt. Dock hade vi lite information till de specifika 
felen och de blev inte en så tydlig bild över hur fel kunde kopplas till 
information. Men vi anser ändå att vi lyckades beskriva strukturen 
bra och vi tror att det ändå går att förstå tanken med den och hur 
dess utformning skulle kunna se ut. Vi valde att inte själva rita om 
AMA-strukturträdet då vi anser att det är mer relevant att behålla 
originalet. Tanken med arbetet är att bibehålla AMA-strukturen och 
att fel samt information länkas till AMA. Därför ritades strukturen 
på den befintliga trädstrukturen. 
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6. Slutsats och diskussion 
Här följer en diskussion om hur arbetet har utförts och vilka 
slutsatser som kan dras.  

6.1 Metodik 
Under arbetets gång har förändringar skett i metodiken. I början 
var det tänkt att vi skulle utföra flera intervjuer på olika företag. 
Efter att vi kontaktat NCC och diskuterat insåg vi att det skulle bli 
svårt att hinna med flera intervjuer på olika företag. Därför blev det 
bara en intervju med tre personer. När vi gjorde projektplanen 
tänkte vi inte använda AMA som en struktur att sortera in 
besiktningsfelen i. Efter att vi utfört litteraturstudien fick vi idéen 
om att använda en befintlig struktur. Efter diskussioner mellan oss 
själva och handledaren kom vi fram till att det kan vara bra att 
testa AMA- strukturen.  

6.2 Insamlandet av information 
Idéen var att vi skulle ha plockat ut allvarliga fel som fick stora 
konsekvenser för produktionen till intervjun. Dock var en del av de 
fel som blev besvarade inte så allvarliga som vi först trodde när vi 
valde ut dem från besiktningsbilagorna. Men vi ansåg att det 
fortfarande var relevant att använda svaren på dessa fel och 
fortsätta skapa strukturen utifrån dem.  

Intervjun som vi gjorde för att ta reda på information som vi knutit 
till felen, har endast gjorts med personal som jobbar på NCC. 
Anledningen till att endast personal på NCC har intervjuats är för 
att som vi tidigare nämnt är NCC inblandade i projektet och de har 
erbjudit sig att hjälpa oss. Av den anledningen var det lättast att få 
kontakt med personer på NCC. Huruvida resultatet av intervjun 
blev präglade eller snedvridna på grund av detta är diskutabelt. 
Frågor om kostnader blir ju självklart präglade av vad NCC sätter 
för pris, frågor om konsekvenser och tid tror vi inte skulle variera så 
mycket om vi intervjuat personer på andra företag. Som vi nämnt 
tidigare ska vi endast utforma en princip över hur besiktningsfel 
kan struktureras och hur information kan knytas till felen och då 
tror vi inte det spelar någon roll om informationen präglas av NCC.  
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Nu när arbetet är genomfört inser vi att arbetet med att hitta 
information till felen kunde lösts på ett smidigare sätt. Vi hade 
kunnat närvara vid en besiktning där besiktningsmannen 
antecknade fel och direkt frågat entreprenören frågor kring felen. 
Fördelen då hade varit att entreprenören sett felet och kanske 
lättare kunnat svara på de frågorna som ställdes vid intervjun. När 
vi hade intervjun kunde de intervjuade inte se någon bild eller få 
någon information om hur det verkligen såg ut. Vi tror det hade 
blivit lättare att tilldela information till besiktningsfelen om vi hade 
frågat entreprenören på plats direkt efter besiktningen.  

Hade vi varit med på en besiktning skulle vi valt ut felen på plats 
och sparat mer tid, eftersom vi i början av arbetet gick igenom ett 
stort antal besiktningsbilagor vilket tog ganska lång tid. Det arbetet 
hade inte behövt göras om vi varit med på besiktning. Dock kan det 
nämnas att vi närvarade på en besiktning i början av arbetet för att 
se hur en besiktning går till, men tyvärr blev det inte så att vi valde 
fel redan då.  

En nackdel med att välja ut felen direkt från en besiktning som vi 
närvarar på är att det blir färre antal fel som ligger till grund för 
strukturen. Likaså finns risken att många av felen hade blivit 
liknande eftersom de tas från samma produktion. Det sättet vi 
gjorde utsorteringen av fel på har fördelen att det är en stor mängd 
fel som gåtts igenom och vi har valt bort de fel som är enkla och för 
lika varandra. Nackdelen med den metoden är som vi nämnt 
tidigare att det blir svårt att i efterhand tilldela information till 
felen. Sedan kan det diskuteras om entreprenören som närvarat vid 
en sådan besiktning verkligen haft tid att besvara de frågorna under 
pågående besiktningen eller inte.   

 

6.3 AMA-strukturen 
Huruvida det går att applicera vår struktur i den digitala 
applikationen kvarstår att se, då en viktig del är att den strukturen 
ska gå att appliceras digitalt. Det är något som vi författare inte har 
någon kunskap om eller tagit reda på i det här examensarbetet. Att 
AMA-strukturen redan finns digitalt idag tycker vi talar föra att 
strukturen går att applicera digitalt även när besiktningsfelen 
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sorterats in. Ett av målen var att informationen från detta 
examensarbete skulle hjälpa till i skapandet av den digitala 
besiktningsapplikationen och även databasen där bilagorna sparas. 
Om den struktur som vi har använt inte fungerar att använda i 
applikationen eller databasen så kan åtminstone AMA-strukturen 
uteslutas som en lämplig struktur att använda digitalt när det 
gäller besiktningsfel.  

Vi har kommit fram till att det fungerar bra att strukturera in 
besiktningsfelen i AMA-strukturen och binda information till felen. 
Det fungerar bra så till vida att fel som upptäcks på besiktningar 
innefattar byggmaterial och komponenter och dessa har redan 
befintliga AMA-koder. Vilket gör att det går att knyta fel till den 
tilldelade informationen på ett smidigt sätt. Givetvis kommer det 
krävas en stor mängd datainsamling för att kunna binda 
information till de olika felen. Det kommer även bli ett stort arbete 
att strukturera in felen i AMA-strukturen. Vi anser att det arbetet 
borde kunna ske löpande när applikationen används i olika 
besiktningar.  

Vi valde ut 67 fel från de besiktningsbilagor vi gick igenom, av dessa 
fel tilldelades elva information. Från början trodde vi att vi skulle 
tilldela fler fel information men vi upptäckte ganska snart att det 
var svårt att genomföra. Besiktningsbilagorna innehöll för lite 
information för att de tillfrågade skulle se vad för fel det egentligen 
var. De tog för lång tid att bara tolka felen och vad de syftade på. 
Tanken med arbetet var att se om det gick att tilldela information 
som tidsåtgång, kostnad, vilka konsekvenser felet genererar för 
produktionen och när i produktionen felet uppstår. Inget fel 
lyckades tilldelas all den information som vi önskade. Men vi tror 
att om man kan se felet på plats eller på bild bör man kunna tilldela 
all den informationen. 

En del av målet med arbetet var att ta reda på information om när i 
produktionen de utvalda besiktningsfelen uppkommer. Detta var 
något vi fick väldigt få svar på under intervjuerna då det ansågs 
svårt att svara på, eftersom felen i besiktningsbilagorna innehöll för 
lite information. Det var den delen av målet som kanske blev 
svårast att uppfylla.  
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Från början var tanken med examensarbetet att se om det går att 
skapa en struktur där besiktningsfel kan tilldelas information och 
det tycker vi att vi lyckats med. Vår förhoppning är att den struktur 
vi kommit fram till ska kunna användas i den digitala applikationen 
på något sätt. Eller åtminstone bidra med information om hur man 
skulle kunna strukturera upp besiktningsfel.  

6.4 Fortsatta studier 
Förslag till fortsatta studier som skulle vara bra att genomföra är: 

 att undersöka om det finns andra lämpliga strukturer än 
AMA att länka besiktningsfelen till. På så sätt kan olika 
strukturer jämföras för att hitta den bästa lösningen.  
 

 att undersöka vilken övrig information som kan vara nyttig 
att tilldela felen. Vi har endast undersökt några exempel och 
det finns med största sannolikhet mer information som är 
relevant. 
 

 att undersöka om VVS- och elbesiktningar kan struktureras 
in på samma sätt i VVS och el AMA. 
 

 att undersöka om den här strukturen går att applicera 
digitalt i den databas som Besiktningsman.se utformar.  
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Bilaga 1 
 

Nr Rumstyp Fel antecknade under besiktning AMA‐kod 

1 Entré Glipa mellan golvmatta och tröskel till WC 
138. 

MF 

2 Entré Parkett kort mot bad. MCC troligtvis MCC.2
3  Trapphus  Nivåskillnad mellan trappa och plan 1. NSK.1 eller 01.SH 

alternativt 01.sf eller 
27.f 

4  Trapphus  Sprickor i rökschaktet.  ESE.8 eller GSC.8 

5  Trapphus  För stort hål vid pelaren på vilplanet.  BEE.4 

6  Kommunikatio
n 

Ej tätat i ink. rör i elnisch.  ZSC 

7  Ytbehandling  Ej fogat vid elkabel genom kakel.  ZSB 

8  Vaktmästeri  Ej tätat runt avlopp från utslagsback.  ZSC 

9  Elevarbetsyta  Spricka t.v. i yttervägg.  42.B troligtvis 42.B/20 

10  Elevarbetsyta  Läckage i radiatorkoppling.  (VVS AMA) 

11  Elevarbetsyta  Glasruta i fönster sprucken.    NSC.11 

12  Elevarbetsyta  Absorbenter saknas på vägg mot trumma?  NS 

13  Allmänt  Vattensäkring saknas under kyl/frys.  XM 

14  Allmänt  Kallt på golven vid fönsterdörrarna, 
bristfälligt drevat under tröskeln.

NSC.2 

15  Allmänt  Ej brandtätat vid elledningar genom vägg 
mot förbindelsegång hus 3.

ZSC.2 

16  Allmänt  Fönsterbleckens gavler anslöt ej tätt mot 
betongfönstersmygarna (och 
fönsterdörrarna). Vatteninträngning hade 
skett på några ställen.

JT‐.521 

17  Allmänt  Ej ljudtätat i vägg elkanalisation.  IG eller 01.SB och 27.B 

18  Sovrum Hål i golv synligt vid rör till radiator. BEE.4 troligtvis M 

19  Sovrum Vägg 3 buktig. 01.SB och 43.C 
alternativt 01.SC, 27.B 
och 27.C 

20  Dusch/ WC Ej tätat vid vägg täckbricka för 
vattenledning. 

ZSB.1 troligtvis ZSB.12 

21  Dusch/ WC Dåligt fall, vatten rinner ut vid toalettstolen. MHJ.12 och MBE.1212 
eller 01.SF och 27.F

22  Dusch/ WC Sil till golvbrunn för lågt monterad. (VVS AMA) alternativt 
MBE.1212 

23  Balkong  Skada i balkongplatta.  NSK.4 eller 45.BB och 
01.SJ 

24  Balkong  Balkonggolv ojämnt framför fönsterdörr 
samt vågigt i övrigt.

NSK.4 eller 45.BB och 
01.SJ 

25  Balkong  Skada i framkant balkonggolv.  NSK.4 eller 45.BB och 
01.SJ 

26  Balkong Plåt på fönsterdörrtröskel saknas, isolering 
blöt. 

JT‐.524 
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27  Balkong Inglasning saknas.  Eventuellt (NSK.4) 

28  Allrum/varda
gsrum 

Kalldrag vid ytterdörr  NSC.21 

29  Allrum/varda
gsrum 

Dörr till 26 matplats stänger ej vid brand  NSC.2 

30  Allrum/varda
gsrum 

Bärverk i korridor - skarvar släppt  2 

 
31 

 
Ljudprovning 
 

 
Efterklangstid i hjärtat, allrum, grupprum 
och våtlek uppfyller ej krav enl. projekterad 
ljudklass.  

YSC.3 

32 Ljudprovning 
 

Ljudnivå inomhus från installationer i 
allrum, grupprum och skötrum uppfyller ej 
krav enl. projekterad ljudklass.   

YSC.3 

33 Yttertak Tillträdesvägen till yttertaket (kyl-
installationer) uppfyller ej 
arbetsmiljökraven. 

NSJ 

34  Yttertak  Ej tätat vid rörgenomföringar från 
kylkondensorer m.m. - huven ej klar. 

ZSB.1 

35  Fasad  Skada i sockeln mot växthuset – fasad mot 
väster. 

ESE.713 eller GSC.2 

36  Fasad  Passmån mellan hörnelement ej fackmässiga 
vid SO-hörnet.

Troligtvis GSC 

37  Fasad  Skador i limträbalk t.v.  27.E/35 eller GSN.242 
och HSD.2 

38  Fasad  För höga steg mot marken vid läg 89 och 97  NSK.1 eller 01.SH 
(eller MARK)

39  Kök  Röklukt vid el.dosor över diskbänken, från 
grannen? 

ZSC 
 

40  Kök  Stor glipa i parketten.  MCC troligtvis MCC.2 
41  Kök  Plattor tandar och linjerar inte.   MBE.22 eller MBE.121 
42  Kök  Skvallerplåt under diskmaskin bucklig - 

läckageskydd ej utförd under skåp.
XKF 

43  Butik  Skada i limträpelare vid kexhyllan.  27.D/35 eller GSN.241, 
HSD.21 

44  Butik  Rinningar på väggen och vid kassa 1.  Troligtvis 01.SB och 
43.C alternativt 01.SC, 
27.B och 27.C

45  Kylrum Skador i golvet vid golvgroparna. M, 01.SF,  27.F,  ESE.5 
och ESE.24  

46  Plan Stålbalk ej brandisolerad i tak vid linje 6-7C 
.  

IF 

47  Plan Brandisolering lossnat ovan utkastare vis 
dörr linje 14. 

IF 

48  Bageri Plastfolie ej uppdragen bakom  
brandskyddsisoleringen mot tak vid 
yttervägg - blev aldrig Utfört. 

JS 

49  Bageri Tilluft till RWC ej utförd. (VVS AMA) 

50  RWC 1a fönsterkarmen från vänster mot 
busshållplats sprucken – ev risk för 
personskada vid rengöring undanröjs. 

NSC.1 
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51  RWC Pelare i linje 12 ej brandtätad mot tak samt 
ej heller balkkant i tak.   

ZSC.2 och IF 

52  RWC Nivåskillnad golvbrunn/tröskel för liten. Kanske MHJ.12 eller 
01.SF, 27.F och 43.DB
  

53  Kontor Ej tätat vid vent.kanal genom vägg 1. ZSC.1 
54  Vent Inkommande rör vid golv ej tätade. ZSC 
55  Vent Ej tätat mot vent.kanal. ZSC.1 
56  Vindsplan Takstolar stämmer ej med ritningar. GSN.17, GSN.07, 

HSD.1312, HSD.1313 
och HSD.3313 
 

57  Korridor Fönster t.v. tar i plåtutvändigt. NSC.1 och JT-.1 
58  Korridor Rör sticker ut i vägg bredvid brandlarm. 01.SB och 43.C 

alternativt 01.SC, 27.B 
och 27.C 
 

59  Förråd Steg löst i trätrappa. 01.SH och NSK.122 
60  Förråd Nödutgång till korridor? YSB 
61  Förråd Ej brandtätat mot trappa till fläktrum. ZSC.2  och IF 
62  Förråd Överluft till rummet ej utförd. (VVS AMA) 
63  Torkrum Ej tätat runt kanal i tak. ZSC.1 
64  Arbetsplatser Bärverk till undertak korsponderar ej i 

hörnpunkter i en linje mellan trappa och 
trapphus. 

NSF eller 43.E/40 

65  Arbetsplatser Bärverk överensstämmer ej i en knutpunkt. 2 
66  Arbetsplatser Underbehandling vita väggenmot 04023 ej 

bra. 
LCS.22 

67  Arbetsplatser Skadat bärverk i konnektionlinje (ritningen) 
mot bussgata. 

2 
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