
KONTROLLPLAN för liten tillbyggnad av enbostadshus 
  

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 

    
A-ritning (arkitektritning) 

 E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) 
   

K-ritning (konstruktionsritning) 
 S - (Namngiven Sakkunnig om så krävs, för aktuell kontrollpunkt) 

  
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) 

    

AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) 
Andra tekniska handlingar 

Kontrollen avser 
Kontrollant 
(E eller S) 

Kontrollmetod 
Kontroll mot 

(underlag) 
Resultat/datum Åtgärd Anmärkning 

Marken             

Att tillräcklig marklutning erhålls, ut från tillbyggnaden E Vattenpass BBR 6:5321 OK.(datum) - - 

 
      

Grundkonstruktion             

Att rätt fyllningsmaterial används vid packning E Visuellt Beställningssedel OK.(datum)     

      
 

      

Att materialet är isfritt och fritt från organiskt material. E Visuellt - OK.(datum)     

      
 

      

Att markisoleringens placering är i rätt nivå och utan skador E Visuellt K-ritning OK.(datum)     

      
 

      

Att rör i plattan är rätt placerade innan gjutning genomförs E Fysisk inmätning VVS-ritning OK.(datum)     

 

    
 

      

Att RF (ånghalt) i betong före mattläggning understiger < 85% 
S Ett prov till lab 

AMA YSC.1/BBR 
6:51 

INTE ok(datum) Uttorkning med avfuktare OK efter åtgärd  

 

    
 

    
 

Stomme     
 

      

Att byggfukt i stommaterialet torkas ut innan det byggs in. E Fuktkvotsmätare BBR 6:52 OK.(datum)     

      
 

      

Installationer… … … … … …   

              

Tillgänglighet… … … … … …   

              

Brandskydd… … … … …     

              

M.m.  …           

Signering av kontrollplanen ska finnas med någonstans i dokumentet. Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är 

utfört. Se våra andra exempel på kontrollplaner som visar hur en verifiering kan vara utformad i kontrollplanen. 

Beskrivning i 
pratbubblorna 
nedan 
 

AC37204
Anteckning
Här ska det framgå namngivet vem som ska utföra kontrollerna, oftast är det den utförande entreprenören som utför kontrollerna via egenkontroller. Det kan förekomma att även byggherren kan utföra vissa kontrollpunkter beroende på byggherrens kompetens. Ibland krävs det att en sakkunnig genomför en specifik kontrollpunkt. Detta för att kunna verifiera att det specifika kravet i punkten är uppfyllt och därmed godkänna kontrollpunkten.

AC37204
Anteckning
Här ska det stå vilken kontroll som ska göras.

AC37204
Anteckning
Här ska det framgå hur kontrollen ska genomföras. Genom exempelvis övervakning, mätning mm. 

AC37204
Anteckning
Kontrollpunkterna ska genomföras mot ett underlag som visar hur slutresultat ska vara utfört. Detta kan vara att en specifik kontrollpunkt kontrolleras mot en ritning, mot boverkets byggregler, mot allmän material- och arbetsbeskrivning eller annat underlag som ska följas under utförande skedet.

AC37204
Anteckning
Här ska det framgå resultatet av kontrollen. Om kontrollen uppfyller de krav som ställda för kontrollpunkten enligt underlaget ska detta anges med ett OK och datum på när punkten blev godkänd.

AC37204
Anteckning
Om ett resultat inte kan godkännas pga. brister så måste en åtgärd mot dessa brister vidtas.Här anges vilken åtgärd som görs. Exempelvis då en kontrollmetod visar att grundplattan inte hunnit torka ut innan nästa skede i produktionen ska påbörja så som mattläggning. Då kan en åtgärd vara att använda en avfuktare och byggfläkt.

AC37204
Anteckning
Här ska det framgå om det förekommit några väsentlig anmärkning som är viktiga att känna till eller anmärkningar som talar om att kontroll är godkänd efter att speciella åtgärder vidtagits.


