
 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 
 

Uppsal a universitets l ogotyp 

ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2021/004-SE 

Examensarbete 15 hp 

Juni 2021 

Standardisering av 
kontrollpunkter för nyproduktion 
av flerbostadshus 
Vägen till en mer effektiv och kvalitativ 
kontrollplansprocess 

Zahraa Al-Azzawi och Frida Kuiper 
Högskol eing enj örspr ogrammet i byggteknik  

  



 
Uppsala universi tets logVåra program civil- och högskoleingenjörsprogram (Klicka och välj program)  

Standardisering av kontrollpunkter för nypro-
duktion av flerbostadshus  

Vägen till en mer effektiv och kvalitativ kontrollplans-
process 

Zahraa Al-Azzawi 

Frida Kuiper 

 

 

 



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala 

Handledare: Alex Yazdani Ämnesgranskare: Mohammed Barikan 

Examinator: Petra Pertoft 

 

Uppsal a universitets l ogotyp 

Standardization of control points for construction of apartment 
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Zahraa Al-Azzawi och Frida Kuiper 

Abstract 

Today’s control plan process is problematic according to the Swedish National Board of 

Housing. Unclear legislation has led to municipalities approving flawed control plans, since 

different actors have made different interpretations. Which highlights the lack of an established 

standard for the control plan process. Indicating a need for standardized control points 

guaranteeing a certain level of quality. 

BIMformation requested a standardized template for their digital tool ASK. Where the template 

would be a tool for effectivization of the control plan process. The template would also be 

available for other actors and not bound to ASK. 

This thesis investigates if it is possible to create an industry-wide standard, in the form of a 

template with control points for new construction of apartment buildings. To achieve this, control 

plans from previous apartment building projects have been collected from Swedish 

municipalities and control managers. Their contents were analyzed and the control points 

present in more than half were identified and compiled into a table. The result is table of 23 

shared control points categorized after the Swedish Nation Board of Housing’s building 

regulations’ (BBR) chapters.  

A survey was created to evaluate the result and answer the question of to what extent the 

compiled template could be implemented in practice. The results were diverging but indicated 

that the template did function as a minimum level standardization. With possibilities to add 

individual control points to make the control plan fit the project at hand. The control point 

template will then be an aid in creating control plans. The content should however be evaluated 

further to allow for identification of other potential issues. After which it could be used for an 

actual construction project. The template could be part of a more effective and qualitative 

control plan process that in the future could be used on a national level independent of differing 

directives from different municipalities. 
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SAMMANFATTNING 

Dagens kontrollplansprocess är problematisk enligt Boverket. Otydlig 

lagstiftning har lett till att kommuner godkänt bristfälliga kontrollplaner, 

då olika aktörer gjort egna tolkningar. Vilket belyser avsaknaden av en 

etablerad standard för kontrollplansarbetet. Det indikerar ett behov av 

standardiserade kontrollpunkter vilka garanterar en viss kvalitetsnivå. 

BIMformation efterfrågade en standardiserad mall för deras digitala 

verktyg ASK. Där mallen skulle utgöra ett verktyg för effektivisering av 

kontrollplansarbetet. Mallen skulle också vara tillgänglig för andra aktö-

rer och inte bunden till ASK.  

Detta examensarbete undersöker om det går att skapa en branschgemen-

sam standard i form av en mall med kontrollpunkter för nyproduktion 

av flerbostadshus. För att åstadkomma detta, har kontrollplaner från ti-

digare flerbostadshusprojekt samlats in från Sveriges kommuner och 

kontrollansvariga. Innehållet i kontrollplanerna analyserades och de 

kontrollpunkter som förekom på 50 procent eller mer identifierades och 

sammanställdes i en tabell. Resultatet visar en tabell (tabell 4.1) innehål-

landes 23 kontrollpunkter kategoriserade efter BBR:s kapitel. 

En enkätundersökning skapades för att utvärdera resultatet och svara på 

frågeställningen i vilken utsträckning den mall av kontrollpunkter som 

tagits fram kunde användas i praktiken. Resultatet var delat, men indi-

kerade att mallen fungerade som en fast grund med minimikrav. Det ska 

vara möjligt att lägga till individuella kontrollpunkter så kontrollplanen 

anpassas efter det aktuella projektet. Kontrollpunktsmallen blir då ett 

hjälpmedel som förenklar kontrollplansarbetet. Innehållet kan dock ut-

värderas ytterligare för att identifiera andra eventuella brister. Därefter 

hade det varit aktuellt att använda mallen i ett skarpt byggnadsprojekt. 

Mallen kan vara en väg till en mer effektiv och kvalitativ kontrollplans-

process som på sikt ska kunna användas på nationell nivå oberoende av 

olika direktiv från olika kommuner. 

Nyckelord: Kontrollplaner, Egenkontroller, Plan- och bygglagen, Boverkets 

byggregler, Nyproduktion av flerbostadshus och BIMformation Sweden AB 
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

PBL Plan- och bygglagen. Den lag som gäller  

kring byggande i Sverige, satt av riksdagen 

och regeringen. 

BBR Boverkets byggregler. Regler om de flesta 

tekniska  egenskapskraven  i 

 PBL  samt utformningskrav 

och tomtkrav. 

EKS Boverkets konstruktionsregler. Regler om  

beständighet, bärförmåga och stadga. 

BFS Boverkets författningssamling. 

PBF Plan- och byggförordning. 

KEPBL Kontrollplan enligt PBL. 

KEEA Kontrollplan enligt entreprenadavtal. 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning. 

BSAB Byggandets Samordning AB. 

KA Kontrollansvarig. En certifierad person som  

ansvarar för att upprätta en kontrollplan och 

se till att den följs. 

Entreprenör Ett företag eller en person som ansvarar för 

entreprenaden. 

 

Leverantör Ett företag eller en person som utför en tjänst 

eller ett arbete. 

BIM Building Information Modelling. 

  



 

ix 

Prefab Byggdelar som tillverkas på annan plats och 

monteras färdig på byggarbetsplatsen. 

ByggaF Metod för dokumentation och systematisk 

hantering av fuktsäkerhet. 
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1. INLEDNING 
 

Detta examensarbete utreder vilka kontrollpunkter som återkommer på 

kontrollplaner för nyproduktion av flerbostadshus och skapar utifrån 

dessa punkter en mall. Mallen ska innehålla kontrollpunkter som bygg-

herrar och kontrollansvariga kan utgå från och bygga vidare på vid skap-

ande av sina kontrollplaner i ett försök att effektivisera denna aspekt i 

byggprocessen. Kontrollplanen syftar till att byggherren uppfyller de 

krav som ställs i det aktuella projektet enligt plan- och bygglagen (PBL)  

[1].  

Vid avsikten att standardisera kontrollpunkterna i kontrollplaner förut-

sätter PBL att de anpassas till varje objekt. En stor del kontrollpunkter 

återkommer i kontrollplaner av samma sorts byggprojekt, dessa åter-

kommande punkter borde därför fungera som grund till en mall som då 

innehåller minimikraven för den sortens byggprojekt. I den framtagna 

mallen i detta arbete finns ett urval av kontrollpunkter som anses särskilt 

viktiga i dagens flerbostadshusprojekt och därför kan beaktas som mini-

mikrav i samtliga framtida flerbostadshusbyggnationer. Det blir en sorts 

minimimall. 

Arbetet med kontroller skulle förenklas om användarvänliga mallar på 

varje byggnadstyp fanns att tillgå. Det skulle förenkla kontrollplansar-

betet och garantera att en viss standard hölls [2]. 

 1.1 Bakgrund 

 

Dagens byggprocess innehåller många moment från planering och pro-

jektering till inflyttning i byggnaden. Flertalet moment har med tiden ef-

fektiviserats, exempelvis användningen av prefab och ByggaF för att 

endast nämna två. Men vissa delar i effektiviseringen och utvecklingen 

av byggprocessen släpar efter; en av dessa är processen med kontroller. 

Kontrollplaner är under en lång tid med i byggnationen och krävs för 

lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanerna är därför en vik-

tig del av byggprocessen, ändå finns ingen standard att utgå från. I lag-

texter framgår det endast att kontroller ska utföras men inte hur de ska 
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utföras, vad kontrollplanerna ska innehålla, hur de ska utformas eller hur 

de ska levereras. Arbetet med kontrollplaner varierar stort mellan olika 

kommuner och aktörer. Den stora variationen beror på att olika kommu-

ner, byggherrar och kontrollansvariga tolkar texterna i PBL, PBF och BBR 

på mycket varierande sätt, både vad gäller tolkning av texterna och kon-

trollplanernas utformning. Kontrollplansarbetet skiljs ytterligare då 

vissa kontrollansvariga utgår från företags interna standarder när de tar 

fram kontroller, medan andra utgår från lagtexter och bygger på så sätt 

upp kontrollplaner i egna textdokument. Det skapar i sin tur stora skill-

nader i vad olika kommuner godkänner [2]. Förutom problem med ut-

formningen visar tidigare studier att kontrollplaner sällan är anpassade 

till omständigheterna och inte används som ett levande dokument, samt 

att det finns ett behov av förtydligande i författningarna [3].  

Företaget BIMformation har tidigare sammanställt en rapport (ASK- 

Automatiserade standardiserade kontroller) med finansiering av 

Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) och i samarbete med 

bland annat PEAB, Boverket och Svensk Byggtjänst. I rapporten identifi-

erade de behovet av standardiserade kontrollplaner. Studien visade ett 

stort behov på detta område inom byggbranschen, bland annat att det i 

dagsläget saknas någon sorts mall innehållande minimikrav av kontroll-

punkter för ett specifikt byggnadsverk. Hypotetiskt skulle kvaliteten på 

kontrollplaner öka i och med en standardiserad grundmall. Företaget vill 

därför ta fram förslag på kontrollpunktsmallar för att underlätta standar-

disering och höja kvaliteten av kontrollplaner. Kontrollpunktsmallar där 

ett antal kontroller återspeglar ett minimikrav av vad som bör kontrolle-

ras på byggnationer av alla kommuner i alla projekt av samma slag. För 

att på så sätt säkerställa en minimistandard på alla nya byggnationer, 

oavsett byggherre eller placering, med garantin att de viktigaste kontrol-

lerna uppfylls [2].  

BIMformation efterfrågar sådana mallar eftersom de skapat en digitali-

serad databas över relevant lagstiftning, samt utvecklat en applikations-

prototyp som kan användas för att skapa kontrollplaner och dess egen-

kontroller. Verktyget vid namn ASK är i utvecklingsskedet och som del 

i utvecklingen vill företaget ha svar på om en mall med ständigt återkom-

mande punkter kan tas fram och sedan implementera det i verktyget. Ex-

amensarbetet är en del av företagens fortsatta arbete med Projekt ASK 

2.0- Praktisk tillämpning av Automatiserade, standardiserade kontroller. 
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Projektet syftar till att verktyget ASK ska användas praktiskt för att ut-

värdera om, och hur det fungerar i praktiken samt utveckla verktygets 

funktioner. Målet med ASK är att det i slutändan ska vara ett vedertaget 

verktyg för kontrollplaner i byggbranschen och att applikationen an-

vänds på byggarbetsplatser i hela Sverige. Om alla utgick från sådana 

standardiserade mallar med minimikontrollpunkter skulle det hypote-

tiskt sett skapa jämlika förutsättningar för byggare runt om i Sverige [2].  

Den sammanställda kontrollpunktsmallen från detta arbete är ett steg i 

utvecklingen av ASK men mallen är ej begränsad till användning i ASK 

utan den ska fungera som utgångspunkt när alla kontrollplaner på ny-

produktion av flerbostadshus skapas, oavsett hur de utförs. En mall med 

kontrollpunkter som uppfyller minimikraven skulle säkerställa en nivå 

av kvalitet, utöver att det skulle effektivisera processen med framtagning 

av kontrollplaner. 

 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med arbetet är att säkerställa en viss kvalitetsnivå på kontrollpla-

ner. Arbetet är tänkt att bidra till att effektivisera kontrollplansprocessen 

och utveckla en nationell standard, innehållande en uppsättning mini-

mikrav som kan användas i landets alla kommuner. Vidare ska mallen 

även skapa förutsättningar för utveckling av den digitala plattformen 

ASK.  

Målet med arbetet är att skapa en mall av ett antal ständigt återkom-

mande kontrollpunkter genom att identifiera vilka punkter som är ge-

mensamma i kontrollplaner för nyproduktion av flerbostadshus. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Examensarbetet avgränsar sig till kontrollplaner som avser nyprodukt-

ion av flerbostadshus då det under arbetets uppstart blev tydligt att kon-

ceptet med kontrollplaner är ett mycket brett och varierande begrepp. 

Till en början efterfrågades kontrollplaner på nybyggnationer av kontor 

och enbostadshus utöver flerbostadshus för att ta fram standarder för 
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olika typer av byggnadsverk. Det ansågs med tiden som ett för stort pro-

jekt och arbetet avgränsades till det slutgiltiga målet. Utöver avgräns-

ningen av målet avgränsades utförandet av arbetet till att använda 32 

stycken kontrollplaner som underlag till mallen trots att fler mottogs. 32 

kontrollplaner ansågs vara tillräckligt underlag på grund av tidsa-

spekten på arbetet. 

1.4 Frågeställningar 

 

• Vilka kontrollpunkter kan ställas som minimikrav för att möjlig-

göra utvecklingen av en nationell standard för kontrollplaner vad 

avser nyproduktion av flerbostadshus? 

• I vilken utsträckning kan den mall av kontrollpunkter som tagits 

fram användas i praktiken?
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2. TEORI 
 

I detta kapitel behandlas teori om dagens metoder och arbetssätt kring 

kontrollplaner enligt PBL och enligt avtal, samt information som är rele-

vant för att skapa sig en förståelse av processen med kontrollplaner, kon-

troller samt egenkontroller. 

2.1 Plan- och bygglagen, PBL 

 

Plan- och bygglagen är en lag från 2011 som bestämmer om planläggning 

av mark och vatten samt om byggande. Enligt 1 kapitel 1 § i PBL syftar 

bestämmelserna till att “med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-

hållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer.” Lagen säger även att 

det är kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 

vatten [4]. 

Plan- och bygglagen ersatte den äldre plan-och bygglagen (1987:10) och 

lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, med 

mera. I den nya lagen skärptes kontrollen av byggandet samtidigt som 

plan- och byggprocessen förenklades. Det tillkom även bestämmelser att 

man måste ta hänsyn till miljö- och klimataspekter i plan- och byggpro-

cessen samt hänsyn till förutsättningar för elektriska kommunikationer. 

Enligt PBL krävs det startbesked innan en mark-, bygg- eller rivningsåt-

gärd påbörjas samt ett slutbesked innan en byggnad tas i bruk. Kommu-

nen behöver även pröva om en byggnad är tillgänglighetsanpassad vid 

handläggningen av bygglov [5]. Enligt PBL kapitel 10 kräver genomfö-

randet av bygg-, rivnings- och markåtgärder upprättande av kontrollpla-

ner [4]. 

2.2 Boverkets byggregler, BBR  

 

Boverkets byggregler (BBR) innehåller en sammanställning av alla regler 

och bestämmelser. Reglerna beskriver olika krav på funktioner som följs 

när det gäller nybyggnation, ombyggnation samt tillbyggnation. Bygg-
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reglerna fastställer de tekniska egenskapskraven som finns i PBL som be-

handlas och tillämpas för att uppfylla byggnadens minsta krav i livs-

längd [6].  

De tekniska egenskapskraven enligt BBR är: 

1. Säkerhet i händelse av brand,  

2. Skydd med hänsyn till hygien,  

3. Hälsa och miljö, säkerhet vid användning,  

4. Skydd mot buller,  

5. Energihushållning och värmeisolering, 

6. Lämplighet för det avsedda ändamålet, 

7. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, 

8. Hushållning med vatten och avfall. 

Vissa tekniska egenskapskrav framgår inte i BBR, till exempel finns bär-

förmåga, stadga och beständighet i Boverkets konstruktionsregler (EKS), 

och regler om bredbandsanslutning finns i Boverkets allmänna råd om 

bredbandsanslutning, 2017:1. Utöver dessa undantag förekommer regler 

kring elfordon i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets fö-

reskrifter och allmänna råd, 2021:2 [6].  

BBR är indelad i följande avsnitt: 

• Avsnitt 1 Inledning 

• Avsnitt 2 Allmänna regler 

• Avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrym-
men 

• Avsnitt 5 Brandskydd 

• Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö 

• Avsnitt 7 Bullerskydd 

• Avsnitt 8 Säkerhet vid användning 

• Avsnitt 9 Energihushållning 
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2.3 Vad är en kontrollplan? 

 

En kontrollplan krävs enligt PBL. Det är byggherrens uppgift att upp-

rätta kontrollplanen men denne kan ta hjälp av en sakkunnig kontrollan-

svarig. Kontrollplanen är en insamling av de kritiska momenten under 

byggets gång [1]. Två former av kontrollplaner finns inom bygg och an-

läggning, den ena är Kontrollplan enligt PBL (KEPBL) och den andra är 

Kontrollplan enligt entreprenadavtal (KEEA). De båda kontrollplanerna 

är snarlika i att de ska säkerställa att riskanalyser och verksamhetskrav 

genomförts, samt att tekniska egenskapskrav eller funktionskrav doku-

menteras vid projektering och vid uppförande av byggnaden. De har 

däremot skillnader i detaljrikedom. Kontrollpunkterna i KEEA är inte 

alla kritiska i förhållande till PBL men de har några identiska punkter 

med KEPBL [2]. 

En KEPBL upprättas av byggherren och innehåller punkter som är kri-

tiska för att uppfylla lagkrav och säkerställa en riskbedömning. Den 

skapas utifrån vad som kan gå fel och kontrollpunkter sätts därefter, in-

nehållande de mest kritiska momenten. Kontrollplanen enligt PBL skiljer 

sig i många avseende från egenkontroller, och de är skilda dokument. De 

kan däremot delvis ha samma kontrollpunkter som också kan utföras 

och vidimeras av samma person [2].  

I en KEEA är entreprenadens tekniska beskrivningar mer detaljerat be-

skrivna än i KEPBL. KEEA upprättas normalt av entreprenörerna. Det är 

inte olagligt att inte uppfylla kundens bestämmelser, det är däremot ett 

avtalsbrott. Figur 2.1 visar ett exempel på en KEEA [2]. 
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Figur 2.1 Exempel på en KEEA 

En del kontrollplaner kan vara mycket omfattande, likväl med hundra-

tals kontrollpunkter. Kontroller blir då svåra att särskilja, information 

kan gå förlorad och problem kan uppstå med att hålla ordning på att 

kontrollerna verkligen utförs. En kort kontrollplan med de viktigaste 

momenten ökar förtroendet för kontrollplanen samt ökar sannolikheten 

att kontrollerna sker, vilket i sin tur ökar förtroendet för kontrollplanen 

[2]. 

Det finns flertalet faktorer som bör tas hänsyn till när kontrollpunkterna 

anpassas, exempelvis kompetens som byggherre och entreprenörer har. 

Är byggherren och kontrollansvarig kompetenta kan kontrollpunkterna 

ofta vara begränsade. En betydligt mer omfattande kontrollplan kan be-

hövas om förhållandet ser annorlunda ut [2,3].  

Kontrollplaner varierar hos olika kommuner men ska alltid utgå från 

projektets karaktär. Figur 2.2 och 2.3 visar exempel på hur en KEPBL kan 

se ut enligt Tomelilla kommun medan figur 2.4 och 2.5 visar hur en 

KEPBL kan se ut enligt Österåkers kommun vad gäller nybyggnad av 

flerbostadshus. I kontrollplanerna framgår det vilka punkter som kon-

trolleras, det framgår även vem som utför kontrollerna och mot vad det 

ska kontrolleras samt om det finns några anmärkningar. 
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Figur 2.2. Exempel på KEPBL, nybyggnad flerbostadshus från Tomelilla kom-

mun 

 

Figur 2.3. Fortsättning exempel på KEPBL på nybyggnad flerbostadshus från  
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Tomelilla kommun 

 

Figur 2.4. Exempel på KEPBL på nybyggnad av flerbostadshus från Österåkers  

kommun 

 

Figur 2.5. Fortsättning exempel på KEPBL på nybyggnad av flerbostadshus från  

Österåkers kommun 
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2.4 Kontrollplansinnehåll 

 

En kontrollplan ska innehålla löpande kontroller av de kritiska momen-

ten nödvändiga under byggnationens lopp och ska vara mer eller mindre 

omfattande beroende på byggnadsåtgärden.  

Det som kontrollplanen förväntas innehålla förklaras i PBL kapitel 10:    

• Vilka kontroller ska göras 

• Vad kontrollerna ska avse  

➢ Alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls  

➢ Förbudet mot förvanskning följs  

➢ Kraven på varsamhet uppfylls 

• Vem som ska göra kontrollerna  

• Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 

• Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken 

bör ske 

• Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa tas om hand 

• Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas 

om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra 

➢ Materialåtervinning av hög kvalitet 

➢ Avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen 

Lag (2020:603) [4]. 

Utförandet av en kontrollplan enligt Boverket baseras i första hand på 

vilken typ av byggåtgärd som avses. Kontrollpunkterna varierar bero-

ende på typ av byggnation. Kontrollpunkterna skiljer sig både mängd- 

och innehållsmässigt beroende på vilken byggnadsåtgärd som utförs. 

Kontroller måste dock anpassas efter varje byggprojekt och är unika till 

det enskilda fallet. Checklistan med kontrollpunkter bör anpassas för 

den byggåtgärd som är aktuell, den bör decimeras till att endast omfatta 

de kritiska momenten [1,3,7]. 

Boverket anser att en riskbedömning alltid bör utföras där hänsyn tas till 

sannolikheten att brister, fel och skador sker. Möjliga konsekvenser som 

uppstår om bristerna och felen inträffar bör även vägas in i riskbedöm-

ningen. Konsekvenser som exempelvis ekonomisk påverkan, där det kan 
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bli dyrt att åtgärda fel i efterhand, eller konsekvenser av fel, brister och 

skador som utgör en fara för människors liv och hälsa. Det kan i värsta 

fall leda till dödliga utkomster om exempelvis en konstruktion hade givit 

vika. Olika faktorer påverkar sannolikheten för att skador uppstår, bland 

annat byggherrens kompetens, samt hur komplicerad byggåtgärden är. 

Ett exempel på komplicerade byggåtgärd är tätskikt i hygienrum som 

svarar för en ansenlig mängd fuktskador varje år. Det kan vara rimligt 

att sådana inslag i byggåtgärden bedöms som ett kritiskt moment som 

bör resultera i kontrollpunkter i kontrollplanen. För att identifiera de kri-

tiska momenten kan byggherren eller kontrollansvarig ta hjälp av sina 

konstruktörer och projektörer och på så sätt få fram konkreta kontroll-

punkter, de förväntas inte kunna lösa riskbedömningen på egen hand 

[1,7]. 

Tabell 2.1 visar exempel på kontrollpunkter i en kontrollplan. Källa: Boverket, 

PBL kunskapsbanken, Kontrollplanens innehåll. 

Vad ska kontroll-

eras 

Hur ska 

kontrollen 

göras 

Mot vad ska 

kontrollen gö-

ras 

Vem ska göra 

kontrollen 

Fall mot golv-

brunn  

Mätning Ritning K 20:02 

detalj C 

Arbetsledare  

Plattsättning 

Tappvarmvatten-

temperatur 

Mätning BBR 6:621 Arbetsledare  

VS- entreprenör 

Pelare P57, place-

ring 

Mätning Ritning K 40:01 Platschef 

Totalentreprenör 

Pelare P57, infäst-

ning 

Moment-

nyckel 

Ritning K 20:02 

detalj C 

Arbetsledare  

Stommontör 

Pelare P57, di-

mension 

Mätning Ritning K 40:02 

detalj A 

Arbetsledare  

Stommontör 

 

Boverket avser att kontrollplanen ska framföra hur kontrollen ska utfö-

ras, det innebär vilken metod tänkt användas för kontrollen och mot vad 

kontrollen ska ske, det vill säga hur man har tänkt verifiera kontrollen. 
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Vid utförande av kontrollplaner måste ställningen tas till varje kontroll-

punkt. Kontrollpunkterna förmedlar exakt vilket moment som ska kon-

trolleras [1].  

Ett exempel på kontrollpunkt som visas i tabell 2.1 är tappvarmvatten-

temperatur. Kontroll av punkten utförs lämpligen genom avläsning av 

temperaturen med en termometer, verifieringen kan då ske mot funkt-

ionskravet 6:621 i BBR. Vad gäller mer väsentliga delar av byggnaden 

som konstruktionen kan fler kontrollmoment krävas för att garantera 

hållfastheten. Exempelvis gällande pelare P57 i tabell 2.1, kontroll av in-

gjutningsgodset som pelaren står på bör utföras, lika så kontroll av pela-

rens infästning samt kontroll av pelarens dimension för att utesluta att 

feldimensionering skett. Dessa kontroller utförs under olika skeden un-

der byggåtgärden och med olika metoder. I detta fall används efterdrag-

ning av muttrar med momentnyckel samt mätning som sedan kan jäm-

föras med projektets konstruktionshandlingar [7]. 

Personerna som är tilldelade uppgiften att kontrollera ska helst vara 

namngivna då de ökar känslan av ansvar att utföra kontrollen och att den 

utförs vid rätt tillfälle, detta även om kontrollen sker inom ramen för 

byggherrens egenkontroll. Svårigheter med att namnge kontrollerna kan 

dock uppstå då platsorganisationen ofta inte är satt vid det tekniska sam-

rådet då kontrollplanen ska slås fast. Det löses genom att endast skriva 

en personroll som VS-entreprenör, totalentreprenör och stommontör vil-

ket ses i kolumn 4 i tabell 2.1 [3,7].  

Utöver kontrollerna som sker på byggnadens fysiska delar ska kontroll-

planen även klargöra vilka arbetsplatsbesök byggnadsnämnden ska ut-

föra samt vid vilken tidpunkt som besöken bör ske. Besöken bör planeras 

utifrån specifika moment i arbetet, till exempel före gjutning av grund-

plattan eller före stombeklädnad. Kontrollplanen ska även redogöra om 

det finns återanvändbara byggprodukter samt hur dessa då ska tas om 

hand i både rivnings- och byggåtgärder. Byggherren ansvarar för redo-

visning av hur materialåtervinning möjliggörs. Byggherren ansvarar 

även för att redovisa hur avfall tas om hand i bygg- och rivningsåtgärder, 

avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen måste garanteras. En 

sådan redogörelse kan innefatta hur avfallet delas upp samt vilken be-

handlare som tar hand om avfallet [3,7]. 
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2.5 Processen för kontrollplaner 

 

Med avseende på kontrollplansprocessen har byggherren ett ansvar att 

lämna ett förslag på kontrollplanen till byggnadsnämnden inför det tek-

niska samrådet. Kontrollplanen ska anpassas efter varje projekt och ska 

på så sätt innehålla den detaljeringsgrad som krävs. Syftet med de in-

samlade kontrollpunkterna är att fylla funktionskraven och säkerställa 

resultatet. Kontrollplanen fastställs under det tekniska samrådet. Om alla 

villkor är uppfyllda får projektet ett startbesked. Kontrollplanen ska även 

innehålla byggnadsnämndens arbetsbesök samt när besöken ska ske. Ar-

betsplatsbesöken syftar till att kontrollplanen följs som det är tänkt [1–3]. 

Vid slutsamrådet ska kontrollplanen vara ifylld och ha kontrollerats på 

byggarbetsplatsen i samband med utlåtandet som kontrollansvarig har 

upprättat. Ett slutbesked mottas om alla krav är uppfyllda och byggher-

ren skickat in allt material som krävs [1,2]. 

I följande avsnitt förklaras alla skeden rörande dagens arbete med kon-

trollplaner enligt PBL, från att lovet beviljas till slutbesked. Byggproces-

sens skeden går att se i figur 2.6. 

 

 

Figur 2.6 Byggprocessen idag med fokus på kontrollplaner 
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2.5.1 Byggnadsnämndens roll 

 

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och bygglagsfrågor samt beslut 

om bygglov och detaljplaner. Förutom beslutet om lovärenden ansvarar 

byggnadsnämnden för frågor om förhandsbesked och att ge råd och för-

klaringar till reglerna enligt PBL. Byggnadsnämnden bedömer och säker-

ställer huruvida byggnationens utformning och placering kan godtas. 

När bygglovet beviljas kallar byggnadsnämnden till tekniskt samråd. 

Byggherren har alltid ansvaret att handlingarna uppfyller kravet och att 

de korrekta. Efter det tekniska samrådet ska kommunens byggnads-

nämnd ge ett startbesked. Ett startbesked krävs alltid innan byggåtgär-

den tillåts starta [3]. 

2.5.2 Kontrollansvarigs roll 

 

En kontrollansvarig krävs vid byggåtgärder som har en bygglovsanmä-

lan. Den kontrollansvariga ska behjälpa byggherren i att ta fram kontroll-

planen och se till att kontrollerna genomförs enligt lagstiftningar samt 

närvara vid det tekniska samrådet. Ett utlåtande ska skrivas av den kon-

trollansvariga som blir underlag för byggnadsnämndens slutbesked. En 

kontrollansvarig måste ha kunskap och vara certifierad [8]. En kontroll-

ansvarig blir certifierad genom teknisk utbildning eller erfarenhet inom 

vissa delar av byggbranschen eller genom att ha lång erfarenhet [9]. 

2.5.3 Tekniskt samråd 

 

Tekniskt samråd är ett möte som krävs i samband med bygglovspliktiga 

åtgärder och hålls med byggherrar, kontrollansvarig samt kommunens 

byggnadsnämnd där bland annat byggnationens planering ses över. Det 

tekniska samrådet säkerställer att kontrollplanen är korrekt utförd, och 

byggnadsnämnden bedömer om byggherren kommer kunna ta sitt an-

svar för att kraven uppfylls [2,3]. 

I enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 10 kapitel 14 § ska: 

Byggnadsnämnden ska utan dröjsmål efter att lov har givits eller anmälan har 

kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om: 
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1. åtgärden kräver en kontrollansvarig, 

2. ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller 

3. byggherren har begärt ett tekniskt samråd. 

Det tekniska samrådet tas upp enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 10 

kapitel 14 § vid följande:  

1. arbetets planering och organisation, 

2. byggherrens förslag till kontrollplan, 

3. övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämn-

den, 

4. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har 

gjorts, 

5. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök, 

6. behovet av eventuella tillsynsåtgärder, 

7. behovet av färdigställandeskydd, 

8. behovet av utstakning, 

9. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om 

kontrollplan eller startbesked, och 

10. behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden. 

Kommunens byggnadsnämnd konstaterar om ytterligare handlingar be-

hövs för möjligheten att föreskriva kontrollplanen eller startbesked ges  

[3].  

Protokollen vid tekniska samråd varierar hos olika kommuner i upp-

byggnad och formulering. I figur 2.7 och 2.8 visas ett exempel på sam-

rådsprotokoll för att skapa en uppfattning om vilka områden som kan 

anses relevanta vid ett tekniskt samråd i Helsingborgs kommun.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/tekniskt-samrad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/tekniskt-samrad/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/tekniskt-samrad/
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Figur 2.7. Exempel på protokoll vid tekniskt samråd 
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Figur 2.8. Fortsättning exempel på protokoll vid tekniskt samråd 

I följande skede i processen tas en kontrollplan fram av den kontrollan-

svariga och byggherren. Vad en kontrollplan är samt dess syfte beskrevs 

i avsnitt 2.3 Vad är en kontrollplan? och 2.4 Kontrollplansinnehåll.  

2.5.4 Startbesked 

 

När föregående skeden utförts och byggnadsnämnden bedömer att rele-

vanta krav och lagar kan antas uppfyllas ger byggnadsnämnden ett start-

besked. Det innebär att åtgärden får påbörjas. I PBL 10 kapitel 3 § framgår 

följande angående startbesked: 

”En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett start-

besked, om åtgärden kräver 1. Bygglov, marklov eller rivningslov, eller 

2. En anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

8 §.” 

En sakkunnig person kan begäras av byggnadsnämnden om alla tek-

niska krav inte är uppfyllda. Personens uppgift är att ge ett utlåtande om 



Kap.2 Teori 

19 

de tekniska lösningarna. Denne ska utses av byggherren. Startbesked kan 

ges för separata skeden vid behov, till exempel för att starta grundarbe-

ten när oklarheter fortfarande finns för resten av konstruktionen. Innan 

dessa arbeten påbörjas behövs nya startbesked [4,10]. 

2.5.5 Arbetsplatsbesök 

 

Arbetsplatsbesök utförs av byggnadsnämnden minst en gång under 

byggperioden, både för att inspektera genomförandet av byggnadsar-

betet och för att ge ökad trovärdighet till kontrollsystemet. Besökets syf-

tar till att försäkra sig om att bygglovet och kontrollplanen följs, samt att 

inget bryter mot lagstiftningarna. I PBL 10 kapitel 27 § står det:  

”Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång 

under arbetets gång besöka den plats där arbetena genomförs, om 1. 

Startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och 2. Ett arbetsplats-

besök inte kan anses obehövligt. Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om 

startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om bygg-

nadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit 

överens om ett arbetsplatsbesök.”  

Protokoll förs över besöken av byggnadsnämnden som sedan skickar 

dessa till den kontrollansvariga och byggherren. Extra samråd tillkallas 

vid upptäckt av brister för diskussion av nödvändiga åtgärder. Vem som 

byggnadsnämnden skickar vid ett arbetsplatsbesök skiljer sig från kom-

mun till kommun, vissa skickar handläggare medan andra uteslutande 

skickar byggnadsinspektörer. Vad de kontrollerar varierar på specifik 

byggarbetsplats men generellt skapar de sig en uppfattning om byggeta-

bleringen. De ser efter att kontrollerna enligt kontrollplanen inte släpar 

efter och att grunden blivit rätt utförd. Arbetsplatsbesöket bidrar till 

minskat fusk och högre kvalitet på byggarbetet [4,10]. 

2.5.6 Slutsamråd 

 

Slutsamrådet är ett samråd mellan byggnadsnämnden, kontrollansvarig 

och byggherren samt eventuellt andra parter som byggnadsnämnden an-
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ser bör delta. Mötet syftar till att säkerställa möjlig inflyttning i byggna-

den, att det inte föreligger några hinder [10]. Byggnadsnämndens roll un-

der samrådet definieras i PBL 10 kapitel 32 §:  

”Samrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har ge-

nomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom: 1. Hur kontrollpla-

nen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts, 

2. Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna, 3. Den kontrollan-

svariges utlåtande enligt 11 § 6, 4. Den kontrollansvariges och byggnads-

nämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan 

dokumentation över arbetets utförande, 5. Behov av andra åtgärder, och 

6. Förutsättningarna för ett slutbesked.” [4]. 

2.5.7 Slutbesked 

 

Slutbesked är en förutsättning att en byggnad får tas i bruk. Det lämnas 

av byggnadsnämnden då byggherren har fullföljt sina åtaganden enligt 

kontrollplanen.  Slutbesked lämnas när alla krav är uppfyllda gällande 

åtgärderna enligt bygglovet, startbeskedet eller beslut om komplette-

rande villkor enligt PBL 10 kapitel 29 §: 

“Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- el-

ler rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om 1. sådana villkor behövs 

för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen, och 2. behovet av villkoren inte kunde förutses 

när startbeskedet gavs.” 

I PBL 10 kapitel 34 § framgår det vad som gäller för byggnadsnämndens 

slutbesked:  

”Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera 

åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, 

att byggnadsverket får tas i bruk, om 1. Byggherren har visat att alla krav 

som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller 

beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 2. Nämnden inte har 

funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.” 
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Slutbesked får lämnas även om det förekommer avvikelser om de betrak-

tas som försumbara. Förekommer icke försumbara avvikelser kan bygg-

nadsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked. Exempelvis om en brist 

behöver åtgärdas eller om någon kontroll behöver utföras i ett senare 

skede [4,10]. 

2.6 Egenkontroller 

 

Egenkontroller utförs på eget ansvar i den egna verksamheten för att 

kontrollera om objektet uppfyller de givna kraven, ofta kraven i KEPBL, 

beträffande en eller flera egenskaper. Egenkontroller ska uppfylla egen-

skapskrav på objekt, inte bara verifiera att ett visst moment utförts av en 

viss person. Dokumentation ska föras för att inte betraktas som en avvi-

kelse. Någon standard eller några krav på hur dessa ska vara utformade 

eller hur de ska dokumenteras finns ej idag. Det är byggherren som “ve-

rifierar att byggnaden uppfyller kraven i huvudförfattningarna och dess 

föreskrifter i ett tidigt skede genom att se till att kraven i KEPBL tillika 

författningarna verifieras.” [2]. 

Egenkontroller besvarar generellt frågor om vad som har kontrollerats, 

hur kontrollerna gått till, när det kontrollerades, av vem det har kontrol-

lerats samt metoden genom vilka kontrollerna har utförts, etcetera. En-

ligt PBL åligger ansvaret för att utföra egenkontrollerna hos byggherren 

medan det enligt ett entreprenadavtal är entreprenörerna som är ansva-

riga att utföra egenkontrollerna. En byggherre kan däremot enligt 

KEPBL avtala så kontroller utförs av entreprenörer å byggherrens väg-

nar. Då används generellt entreprenörens egenkontroll, KEEA, för att bi-

fogas till byggherren och den kontrollansvarige så detta kan verifieras 

gentemot KEPBL och lagkraven [2]. Figur 2.9 visar exempel på vilka kon-

trollpunkter en egenkontroll av VVS-installation kan innehålla.  
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Figur 2.9. Exempel på egenkontroll angående VVS-installation, från  

Lundagrossisten  
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2.7 Teknisk beskrivning 

 

Den tekniska beskrivningen innehåller de tekniska lösningar som an-

vänds i byggåtgärder. Den upprättas enligt Allmän Material- och Arbets-

beskrivningen (AMA) och kompletterar kontraktshandlingarna i avtalet 

mellan beställare och entreprenör. AMA-referensverket ger möjligheten 

att alla inblandade aktörer kommer överens om vilka material och meto-

der som används i byggnadsdelar. Personen som upprättar den tekniska 

beskrivningen behöver ha kunskap inom projektet och en god kännedom 

om AMA och vilka regler som gäller  

[2,3]. 

Det som ingår i den tekniska beskrivningen är bland annat grundlägg-

ning, bärande konstruktion, brandskydd, energihushållning, vatten och 

avlopp, uppvärmning samt ventilation. Den tekniska beskrivningen ska 

anpassas i projektets tidiga skeden och kan även finnas i relationshand-

lingar och lämnas över med alla relevanta handlingar när projektet är 

färdigställt [2]. Ett exempel på en teknisk beskrivning från Uppsala kom-

mun ses i figur 2.10.  
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Figur 2.10 Exempel på en teknisk beskrivning från Uppsala kommun
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

I detta avsnitt redovisas metoderna genom vilka arbetet genomförts för 

att uppnå målet med arbetet. Genom litteratursökning, datainsamling 

samt enkätundersökning har material tagits fram som uppnår målet och 

svarar på frågeställningarna. 

 3.1 Litteratursökning 

 

Teoriavsnittet i detta arbete samlades genom litteratursökning. Det har 

utförts på internet, främst i databasen DiVA där flertalet relevanta exa-

mensarbeten har tagits fram och använts som källor. Internetsökningen 

inriktades även mot lämpliga, användbara hemsidor såsom Boverket, 

Sverige riksdag samt flertalet kommuner i Sverige. Källkritik tillämpades 

under insamlingen av information. Sökningens nyckelord var: kontroll-

planer, egenkontroller, Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och 

flerbostadshus.  

3.2 Datainsamling 

 

En förfrågan om att motta ifyllda kontrollplaner skickades ut till 290 

kommuner samt 70 kontrollansvariga i Sverige. Förfrågan skickades ge-

nom e-mail och går att se i bilaga 1 och 2. E-mailadresser tillhandahölls 

av företaget BIMformation. Över 230 ifyllda kontrollplaner mottogs från 

kommunernas bygglovsenheter där bland annat bygglovshandläggare 

och byggnadsinspektörer arbetar. Av 70 kontrollansvariga mottogs kon-

trollplaner endast från fyra personer, anledningen tros delvis vara att 

vissa meddelanden studsade i tron att det var spam-mail. Av kontroll-

planerna från dessa fyra personer användes slutligen en kontrollplan 

som underlag. Eftersom arbetet till en början avgränsas till nyproduktion 

av enbostadshus, flerbostadshus och kontorsbyggnationer efterfrågades 

ifyllda kontrollplaner på dessa. Många irrelevanta kontrollplaner mot-

togs trots tidigare nämnda önskemål, dessa har studien bortsett från. Ar-

betet valde även att bortse från kontrollplaner på enbostadshus och kon-

torsbyggnationer efter analys av materialet och diskussion med företaget 

då arbetet skulle bli för omfattande. Företaget ansåg det tillräckligt att 
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skapa en mall inledningsvis, ett första utkast som kan användas i ASK 

och vidareutvecklas efter användning. Efter analysering av alla 230 kon-

trollplaner valdes slutligen 32 kontrollplaner som underlag till studien. 

Tabell 3.1 visar vilka som bidrog med kontrollplaner. Tabellen visar även 

projekten de kommer från.  

Tabell 3.1. Kommuner och projekt som vars kontrollplaner användes i studien 

Kommun Projekt Referens-

nummer 

Båstads kommun Mejeritomten [11] 

Västerås kommun Mimer 7 

Havsmannen   

Kv. Sjöodjuret 1 

Barkarö By 1 & 2 

Kv. Tegner 5 

Kv. Välljärnet 

[12] 

Landskrona kom-

mun 

Solstrålen 1 [13] 

Stockholm stad Perstorp 1 [14] 

Olofström kommun  Holje 204:5 

Holje 2:660 

[15] 

Falun kommun 

(från Drake & West-

berg projektledning 

AB) 

Vitsippan 5 [16] 

Nybro kommun Kv. Sofia 2 [17] 

Tyresö kommun Forellen 4 

Skogskanten Näsby 4 

Kv. Forellen 24 

Kumla 3 

Hasselbacken hus J 

Hasselbacken hus K 

Hasselbacken hus L 

Näsby 8:1 & 8:3 

[18] 
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Nykvarns kommun Brokvarn  [19] 

Tomelilla kommun Kv. Yxan 4 [20] 

Mönsterås kommun Tornet 1 [21] 

Barkarby kommun Kv. Six  [22] 

Lidingö kommun Periskopet inom AGA 1 

Uppfinnaren inom AGA 1 

[23] 

Sotenäs kommun Del av Väjern 1:109 

Tryggöskär , Väjern 

Hunnebo 1 

[24] 

Habo kommun Kv. Bränninge 3:4 

Kv. Bränninge 2:45 

[25] 

 

3.3 Framtagning av mall 

 

Arbetet är baserat på 32 kontrollplaner från nybyggnationer av flerbo-

stadshus, mottaget från 15 personer varav 14 kommer från kommuner 

och en från en kontrollansvarig. Materialet skrevs ut och varje kontroll-

punkt analyserades för att slå fast vilka punkter som förekom på 50 pro-

cent eller mer av alla kontrollplaner. Förekom kontrollpunkten alltså på 

16 eller fler av 32 kontrollplaner är de med i resultatet. Denna metod an-

vändes eftersom BIMformation, som är insatta i kontrollplansarbetet, ef-

terfrågade en mall med de vanligast förekommande punkterna genom 

att ha en 50 procentsgräns. Gränsen sattes eftersom det visar vilka punk-

ter som är med på majoriteten av kontrollplanerna. De är därför återkom-

mande och anses viktiga att ha med i varje flerbostadshusbyggnation. 

Punkterna utgör en grundmall att bygga vidare på vid skapande av kon-

trollplaner så varje byggnadsprojekt är anpassat till den individuella si-

tuationen. Kontrollpunkterna sammanfattades och syns i resultatet i av-

snitt 4.1. 

Mallen har strukturerats utifrån BBR:s kapitel eftersom de var upp-

byggda på det sättet i de mottagna kontrollplanerna. Ett undantag finns 

i avsnitt 4, då kapitel 4 i BBR är upphävt enligt BFS 2013:14. Nu finns 
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bärförmåga, stadga och beständighet i EKS 11. Därför är avsnitt 4 namn-

gett EKS 11 i resultatmallen. 

3.4 Enkätundersökning 

 

En enkätundersökning utfördes för att utvärdera resultatet av studien. 

Enkäter är fördelaktiga då ett stort antal respondenter ger kvantitativa 

svar vilket kan visa samband. Ett utskick till ett stort antal respondenter 

ger även mån för svarsbortfall, det ökar möjligheten att få ett tillräckligt 

antal relevanta svar som ger en överblickande bild av resultatet. Risken 

med enkäter är att respondenterna kan tolka frågorna annorlunda än de 

var menade och då ger ett irrelevant svar. Respondenternas uppfattning 

av kontrollplansprocessen spelar även in i deras svar. 

Synpunkter på det framtagna resultatet från sakkunniga i branschen ef-

terfrågades i enkäten eftersom författarna av arbetet saknar erfarenhet av 

kontrollplaner i praktiken. En enkät skickades därför ut till 16 personer 

via e-mail med olika yrkesroller som syns i figur 4.1 som svarade på den 

anonymt. Den skickades till personer som tidigare visat sig villiga att bi-

dra till examensarbetet samt att de arbetar med kontrollplaner och därför 

är sakkunniga. E-mailet med enkätförfrågan ses i bilaga 3 och 4. Av dessa 

16 svarade 9 personer, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 60 procent. 

För att enkätresultatet ska kunna generaliseras bör 60 procent eller mer 

uppnås [26]. Ett större antal sakkunniga hade behövt ingå i undersök-

ningen för att få ett bredare perspektiv men det ansågs inte möjligt med 

den begränsade tiden. Då hade även personer som inte redan bidragit till 

arbetet kunna förfrågas eftersom svar av bidragande personer kan vara 

partiska för mallen. 

Valet av enkätverktyg studerades och Google formulär valdes för sin an-

vändarvänlighet och eftersom verktyget har obegränsade frågor och 

svar, obegränsat antal enkäter samt tydliga sammanställningar av resul-

tatet. 

Frågorna i formuläret utformades med målet att undersöka om kontroll-

punkterna i resultatet var relevanta samt ta reda på de sakkunnigas syn-

punkter om mallen. För att få en uppfattning av olika yrkesrollers syn på 

mallen efterfrågades deras roll eftersom svar från fler roller ger en bre-

dare bild som i sin tur skapar bättre underlag för en nationell standard. 
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Hade endast till exempel kontrollansvariga frågats hade enbart en syn på 

kontrollplansarbetet mottagits. Som fråga 2 och 3 bifogades bilder på 

kontrollpunktsmallen med frågan om de punkterna kan användas vid 

skapande av en kontrollplan för nyproduktion av flerbostadshus. De 

sakkunniga fick även frågan om de saknade några punkter i mallen som 

de anser alltid finns med i en sådan byggnation. De fick även möjlighet 

att lämna övriga synpunkter. 

Enkätsvaren påverkar inte resultatet då den är framtagen med en statist-

isk metodik. Däremot ändrades EKS 10 till EKS 11 då det framkom att 

EKS 11 gäller nu. Svaren på enkäten syftar för övrigt endast till att vara 

åsikter som analyseras och diskuteras då de bidrar till en ökad förståelse 

för resultatet. 

Resultatet som förekommer i avsnitt 4.1 är inte identiskt med resultat-

mallen som syns i enkätundersökningen eftersom diskussion fördes med 

företaget vilket ledde till ändringar av vissa kontrollpunkter. Kontroll-

punkterna avlägsnades eftersom de inte följde metoden. Då vissa utför-

liga kontrollplaner hade fler underrubriker räknades först 50 procent av 

de som hade dessa rubriker vilket inte var metoden som skulle användas 

i arbetet. Vissa punkter sammanfogades och bildade en underkategori 

med samma krav i BBR, exempelvis räknas 3:13, 3:14 och 3:122 efter sam-

manslagning som 3:1. Kontrollpunkterna i tabell 3.2, avlägsnades till 

följd av ändringarna. Svaren som respondenterna lämnar utgår alltså 

från mallen samt följande punkter i fråga tre på enkäten. 

Tabell 3.2. Kontrollpunkter som skiljer sig i resultatet och i enkäten  

Nr Kategorier Återkommande  

Kontrollpunkter  

Krav  

7 BBR Kap. 7 

Bullerskydd 
  

7.1  Ljudisolering BBR 7:21 

7.2  Ljudmätning BBR 7:1 
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8 BBR Kap. 3 Till-

gänglighet och an-

vändbarhet för per-

soner med nedsatt 

rörelse- och oriente-

ringsförmåga 

    

8.1   Tillgänglighet och använd-

barhet på tomten 

BBR 3:122 

8.2  Tillgängliga och använd-

bara entréer till byggnaden 

BBR 3:13 

8.3   Tillgänglighet och använd-

barhet i byggnaden 

BBR 3:14 

8.4   Bostadsutformning och 

rumshöjd 

BBR 3:2 

 BBR 3:3 

8.5   Dörrar och portar, trösklar BBR 3:143 

9 BBR Kap. 3 Hus-

hållning med vatten 

och avfall 

    

9.1  Avfallsutrymmen  

Avfallsanordningar 

BBR 3:422 

 BBR 3:54 

9.2  Källsortering BBR 3:423 



 

40 

4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Följande avsnitt redovisar resultatet av studien utifrån data som samla-

des in samt en analys av resultatet. Avsnittet innehåller även resultat från 

enkätundersökningen som utfördes efter resultatet samt en analys av 

denna. 

4.1 Resultat från datainsamling 

 

Resultatet presenteras nedan i tabell 4.1. Resultatet visar vilka kontroll-

punkter som återkommer, utifrån tidigare färdiga projekt, indelade i 

BBR:s kategorier.  

Tabell 4.1. Återkommande kontrollpunkter i nyproduktion av flerbostadshus 

Nr Kategorier Återkommande  

Kontrollpunkter  

Krav  

1 BBR Kapitel 3 

Tillgänglighet, 

bostadsutformn 

ing, rumshöjd 

och driftutrym-

men 

    

1.1   Tillgänglighet och användbar-

het för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsför-

måga 

BBR 3:1 

1.2   Bostadsutformning  BBR 3:2  

1.3  Rumshöjd BBR 3:3 

1.4  Driftutrymmen BBR 3:4 

2 EKS 11 Bärför-

måga, stadga 

och beständig-

het 

   

2.1   Dimensioneringskontroll bä-

rande konstruktioner  

EKS 11 Avd.  

A - D 
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2.2   Bärförmåga vid brand EKS 11 Avd.  

A - D 

3 BBR Kapitel 5  

Brandskydd  

  

    

3.1   Brandskyddsdokumentation   BBR 5:12 

3.2   Brandskyddsbeskrivning  BBR 5:21 

4 BBR Kapitel 6 

Hygien, hälsa 

och miljö 

    

4.1   Luft som tillförs rum BBR 6:2  

4.2   Kontroll avseende radon BBR 6:23 

4.3   Ventilation rätt utformad och 

dimensionerad 

BBR 6:25 

4.4   Termiskt klimat  BBR 6:4  

4.5   Fukt och fukt under projekte-

ring 

BBR 6:51 

 4.6   Tätskikt BBR 6:5331 

4.7   Vatten och avlopp  BBR 6:6  

 4.8   OVK  PBF 5:1 

5 BBR Kapitel 7 

Bullerskydd  
    

5.1  Allmänt BBR 7:1 

 5.2   Ljudförhållande BBR 7:2 

6 BBR Kapitel 8 

Säkerhet vid 

användning   

    

6.1   Skydd mot fall  

  

BBR 8:22 

 6.2   Barnsäkerhet BBR 8:23 

6.3   Taksäkerhet  

  

BBR 8:24  
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 6.4   Glassäkerhet  BBR 8:35 

7 BBR Kapitel 9 

Energihushålln 

ing och värmei-

solering 

    

 7.1   Energihushållning energibe-

räkning 

 BBR 9:2 

 

4.2 Resultatanalys 

 

Resultatet uppnåddes utifrån metoden i avsnitt 3.3. Punkterna visade sig 

statistiskt återkomma i de kontrollplaner som undersöktes. Svårigheter i 

urvalet av kontrollpunkter uppstod då punkterna hade olika detaljnivå i 

formuleringen samt i kraven. Till exempel gällande BBR kapitel 3 då 

vissa hade tillgänglighet som kontrollpunkt medan andra hade tillgäng-

lighet som rubrik och mer detaljerade kontrollpunkter under, som exem-

pelvis “kontrastmarkering” eller “entré”. Svårigheter uppstod i att tolka 

vad tillgänglighet med kravet BBR 3 innefattade. Eftersom BBR 3 inne-

fattar allt rörande tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och drift-

utrymmen antogs alla dessa gälla på kontrollplaner med endast punkten 

tillgänglighet. I syfte att utveckla mallen som en nationell standard efter-

frågades åsikter om mallens användning i praktiken. 

4.3 Resultat från enkät 

 

För att besvara den frågeställningen, i vilken utsträckning den framtagna 

mallen kan användas i praktiken, skapades en enkät. Enkäten hade som 

syfte att undersöka sakkunnigas synpunkter på den framtagna kontroll-

punktsmallen. Totalt svarade nio personer, resultatet redovisas i detta 

avsnitt. Enkäten finns i bilaga 5. 
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Fråga 1.  

Vad har du för arbetsroll?  

 

Figur 4.1 Respondenternas arbetsroller 

Fråga 2 och 3 handlar om samma mall men är uppdelad eftersom bilden 

på mallen inte fick plats i en fråga. 

Fråga 2.  

Anser du att man skulle kunna utgå från dessa kontrollpunkter vid 

skapande av en kontrollplan för nyproduktion av flerbostadshus? Ett 

lägsta krav på vad man ska ha med i en kontrollplan. 

 

Figur 4.2 Respondenternas svar på punkt nummer 1 till 6.4 i mallen  
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Respondenten som svarade annat tyckte:  

“Det kan både vara mer eller mindre med kontrollpunkter beroende på hur pro-

jektet ser ut samt hur entreprenör, kontrollansvarig och byggnadsnämnden har 

erfarenhet, kännedom och kompetens samt har erfarenhet av att arbeta i projekt. 

Utifrån hur projektet ser ut går det inte att ha en mall om minsta möjliga kon-

trollpunkter....rent juridiskt och teoretiskt så skulle det kunna räcka med 5 kon-

trollpunkter om dessa kan ses som de kritiska för projektet. Enligt min bedöm-

ning så bör ni problematisera och se vad för bakgrundsmaterial som finns för 

boverkets uppdrag att se över kp samt bortse från alla de företag som hittar på 

egna mallar och tolkar förordningstext på sitt eget sätt....samt titta på vad har 

de för incitament för sitt företag.“   

Två respondenter svarade nej och skrev under annat:  

Respondent 1: “Tycker det behöver lite mera detaljerade krav som ska 

kontrolleras” 

Respondent 2: “Vi har nu EKS 11. Pkt 6.3 Taksäkerhet (det står taktsäker-

het - det förekommer i musik!!)” 

Fråga 3.  

Anser du att man skulle kunna utgå från dessa kontrollpunkter vid 

skapande av en kontrollplan för nyproduktion av flerbostadshus? Ett 

lägsta krav på vad man ska ha med i en kontrollplan. 

 
Figur 4.3 Respondenternas svar på punkt nummer 7 till 9.2 i mallen 

Två respondenter som svarade ja svarade även annat och skrev följande: 

Respondent 1: “tycker att 8.5 kan utgå då den tillhör 8.3” 
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Förtydligande: 8.5 i mallen: dörrar och portar, trösklar 8.3 i mallen: till-

gänglighet och användbarhet i byggnaden. 

Respondent 2: “Vi har nu EKS 11.” 

Fråga 4. 

Vilka kontrollpunkter saknade du på denna lista som du anser alltid 

förekommer vid nyproduktion av flerbostadshus? 

Respondent 1: “Dokument som ska levereras in. Lägeskontroll, (hiss?) CE-

märkning?,” 

Respondent 2: “Saknar inga.....men det är alldeles för "fyrkantigt" tänk.....man 

kommer inte åt de kritiska punkterna....utan fokuserar på BBR´s olika kapitel” 

Respondent 3: “Om man kombinerar båda svaren tycker jag det är tillräckligt 

om markarbeten och lutningar på mark och ledningar också läggs till som kon-

trollpunkter” 

Respondent 4: “Det är svårt att ge ett snabbt svar på detta. Det finns kontroller 

som i princip alltid förekommer (ex. dimensioneringskontroll enl EKS vilken ni 

har med, men även utförandekontroll enligt EKS som ni inte har med), men det 

är väldigt riskabelt att skapa en miniminivå på kontrollplaner. Många kommu-

nen har försökt med detta, inte minst sedan krav på kontrollplan blev obligato-

riskt i alla bygglov, även de som inte har kontrollansvarig. Det som händer är 

att folk skickar in dessa utan att förstå vad de skickar in. Det är ungefär som att 

klicka i "Acceptera användarvillkor" på Facebook, men med lite allvarligare kon-

sekvenser. Utöver detta säger Boverket att "de viktigaste" kontrollerna ska vara 

med i kontrollplanen. Vilka de viktigaste är kan variera rätt mycket.” 

Respondent 5: “Tycker det ser ut som punkterna är med även om man ibland 

kan slå ihop punkterna litet. Mallen kan vara bra , särskilt om den går att redi-

gera. Se nedan” 

Respondent 6: “Inget” 

Respondent 7: “Elsäkerhet saknas och den måste finnas med.” 

Respondent  8:  “Det  skulle  vara  bra  om  man  kan  redigera  

kontrollplanspunkterna men tycker ändå borde funka som utgångs mall.” 

 

 



Kap.4 Resultat och analys 

37 

Fråga 5. 

Övriga synpunkter: 

Respondent 1: “Har inte jobbat med flerbostadshus, endast småhus. Lycka till 

med Exjobbet.” 

Respondent 2: “Läs uppdraget för Boverket och dess underlag....  

Problematisera ....vad är målet.... Ställ frågor....blir kp bättre med fler punkter? 

....kan kp bli bättre med färre punkter? ....kan kp bli bättre om den innehåller 

kritiska punkter som är anpassade efter projektets organisation, ....entreprenö-

rens kompetens,....årstiden projektet genomförs...o.s.v och inte utgår från BBR´s 

kapitel. Har sett hundratals kp som utgår från BBR´s kapitel och enligt min upp-

fattning används dessa inte i det dagliga arbetet utan det blir en pappersprodukt 

som signeras till byggmöten. Kp är ofta en pappersprodukt...sämre skötta än de 

civilrättsliga egenkontrollerna.” 

Respondent 3: “Det är EKS 11 som gäller nu, jag kan ha skickat en äldre kon-

trollplan där EKS 10 gällde.” 

Respondent 4: “Om jag skulle försöka ta reda på vilka kontroller som i princip 

alltid förekommer i kontrollplaner så skulle jag försöka ta reda på var man bygger 

eller nyligen har byggt flerbostadshus och sedan ta reda på fastighetsbeteckning. 

Det kan man göra på hitta.se. Sen skulle jag skriva till kommunerna och begära 

ut kontrollplanerna. De är offentlig handling och de får inte neka utlämnande 

om de inte är sekretessklassade. Jag skulle sedan jämföra minst ett tiotal kontroll-

planer från olika byggherrar för att hitta gemensamma förekommande kontrol-

ler.” 

Respondent 5: “Mallen bör även innehålla vem som ansvarar för punkten vid 

projektering respektive produktionen samt när KA kunnat stämma av mot egen-

kontroller. D.v.s. kolumner för detta. Dessutom bör man kunna redigera mallen 

med att kunna lägga till rader. Det är oftast så att projektering och produktion 

behöver varsin rad för samma punkt. Det kan också vara bra att men kan redigera 

i t.ex. kolumn 2. Att lägga till text där för att specificera närmare vad i området 

man bedömer att det kan vara särskilt stor risk.” 

Respondent 6: “Det vore förödande om ni bygger upp ett bibliotek eller en di-

gital kp utifrån de som används idag. Då de kp som vi får in idag har stora brister 

utifrån hur en kontrollplan ska fungera.” 
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4.4 Enkätanalys 

 

Enkätsvaren som mottogs utvärderades och analyserades för att skapa 

en förståelse för hur kontrollpunktsmallen fungerar i praktiken som ut-

gångspunkt vid skapande av kontrollplaner så den fungerar som en nat-

ionell standard. Fråga 1 om arbetsroller visar att personer kan inneha 

flera roller och det framgick att deras roll inte relaterar till hur de svarade 

om mallen. Hela enkätundersökningen byggde på fråga 2 och 3 som 

handlar om de framtagna kontrollpunkterna. På fråga 2 tyckte 50 procent 

av respondenterna att mallen är användbar om det går att redigera kon-

trollpunkterna. De andra 50 procent av respondenterna var överens om 

att det är riskabelt att ha en miniminivå på kontrollpunkter. En respon-

dent trodde att det skulle bli som att acceptera användarvillkoren på 

hemsidor, att personer inte är medvetna om vad de godkänner. En re-

spondent svarade varken ja eller nej, utan svarade annat. Respondenten 

tyckte att det beror på omständigheterna i projektet och vilka personer 

man arbetar med samt hur projektet ser ut för att veta vilka kontroll-

punkter som är relevanta att ha med. På fråga 3 tyckte 60 procent ja, alltså 

att punkterna fungerar som grund, och 40 procent svarade nej, att punk-

terna inte fungerar som grund.  

En respondent tyckte att mallen saknade flera aspekter som exempelvis 

projektbeskrivning, ansvariga personer i projektet samt kolumner för 

vem som ansvarar för att kontrollerna utförs. Respondenten saknade 

också möjlighet att lägga in text för att specificera närmare vad i området 

som bedöms, att det kan vara särskilt stor risk. En annan respondent an-

såg att några punkter saknades där det framgår att obligatoriska doku-

ment ska bifogas och att dessa behöver vara inkluderade. Responden-

terna pekar även på att mallen följer BBR:s kapitelindelning vilket inte 

har koppling till projekts kritiska punkter. En annan synpunkt var att 

Boverkets viktiga kontroller krävs i en kontrollplan men att de varierar 

stort beroende på projektets karaktär. Respondenterna tyckte även att 

det finns många faktorer som spelar en stor roll när man upprättar en 

kontrollplan, det kan vara allt från projektets organisation, entreprenö-

rens kompetens, årstiden projektet genomförs till geografiskt läge.  

Synpunkterna från enkäten är relevanta i kontrollplansprocessen gene-

rellt men flera respondenter ansåg att det saknades viktiga aspekter för 

att mallen skulle vara bra. Mallen består endast av kontrollpunkter som 
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ska fungera som utgångspunkt, det är inte menat att endast dessa punk-

ter ska ingå i en kontrollplan. Syftet är att mallen ska vara redigerbar, 

vilket kan ha missuppfattats av vissa respondenter. Enkätsvaren antyder 

även att kontrollpunktsmallen kan vara användbar om den har en högre 

detaljeringsgrad.  
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5. DISKUSSION 
 

Arbetet resulterade i tabell 4.1 som visar på en miniminivå för vilka kon-

trollpunkter som bör vara med i en kontrollplan för nyproduktion av 

flerbostadshus. Den framtagna tabellen svarar därför på arbetets första 

fråga, samt syftet och målet att bidra till utvecklingen av en nationell 

standard. En nationell standard skulle innebära att alla håller en jämlik 

nivå i kontrollplansarbetet. Det skulle garantera en kvalitetssäker kon-

trollplan där skillnaderna som existerar idag minskar och avvikelserna 

skulle reduceras. Därför är mallen en bidragande faktor mot en nationell 

standard. 

Det är möjligt att ett mer välgrundat resultat hade skapats om en annan 

metod hade använts, exempelvis hade kvalitativa intervjuer med sak-

kunniga aktörer åstadkommit ett annorlunda resultat. Det hade däremot 

genererat mer partiska svar än metoden med 50 procentsgräns eftersom 

data samlas in från färre parter. Intervjuer hade kunnat ge en mer kom-

plett kontrollplan men data från färre parter hade varit sämre underlag 

för en nationell standard än vad 32 kontrollplaner är. 

Det fanns stora variationer i hur utförliga kontrollplanerna var, dels gäl-

lande formuleringen av kontrollpunkterna och dels mot vilka krav som 

punkterna kontrollerades. Exempel på detta var hur avsnittet “Tillgäng-

lighet” i många fall sammanfattades till just en punkt, medan samma be-

grepp på vissa kontrollplaner förmedlades via flertalet separata, och mer 

specifika kontrollpunkter. Således kunde vissa kontrollplaner ha en 

punkt för “Tillgänglighet” som inkluderar samtliga krav, medan andra 

kontrollplaner kunde ha en mycket lång rad punkter direkt relaterade till 

Tillgänglighet. Godtyckligheten i kontrollplanernas utförande medförde 

att även vår definition av “återkommande kontrollpunkter” till viss mån 

blev godtyckligt. En alternativ definition av dessa hade alltså eventuellt 

kunnat leda till ett annorlunda resultat. 

Majoriteten av kontrollpunkterna som förekommer i tabell 3.2 (Kontroll-

punkter som skiljer sig i resultatet och i enkäten) är även med i det slut-

giltiga resultatet men under andra kategorier som förklaras i avsnitt 3.4. 

Däremot uteslöts hushållning med vatten och avfall helt. Det eliminera-

des eftersom det inte följde metoden även om den kategorin kan anses 



Kap.5 Diskussion 

41 

viktigt ur en miljösynpunkt, vilket är högst relevant för ett hållbart sam-

hälle.  

Många punkter föll bort i och med vår metod. Exempelvis förekom “Möj-

lighet till utrymning vid brand” med BBR-kravet 5:3 och “Ljus” med 

BBR-kravet 6:3 på 40 procent av kontrollplanerna och är därför inte in-

kluderade trots att många ansåg att de var viktiga. Hade vi använt dessa 

punkter hade möjligtvis standarden och kvaliteten höjts eftersom punk-

terna hade varit mer utförliga. Vidare går det även att utforska om exem-

pelvis elsäkerhet, hiss och CE-märkning bör finnas med, då dessa efter-

frågades av respondenter i enkäten. 

Enkätundersökningen skapades först efter diskussion med företaget om 

att sakkunniga skulle utvärdera mallen. Diskussionen konstaterade att 

en kort enkät vara en bra metod för att snabbt få en bredare bild av re-

sultatet. En annan metod än enkätundersökningen hade kunnat använ-

das, till exempel kvalitativa intervjuer eftersom det minskar feltolk-

ningen av frågorna och hade givit en djupare bild av deras åsikter. Hade 

intervjuer utförts hade troligtvis ett begränsat antal kontrollansvariga 

deltagit på grund av tidsbegränsningen då många redan har fullt upp 

med sitt arbete. Intervjuer hade således genererat färre svar än en enkät. 

Det hade givit en mindre helhetsbild av resultatet, därför valdes ej denna 

metod. Ett större underlag kontrollplaner samt synpunkter från fler sak-

kunniga skulle däremot kunna öka tillförlitligheten av resultatet.  

Det är svårt att säga efter att första versionen är framtagen om just dessa 

punkter fungerar som krav, det kräver användning och utvärdering för 

att arbeta fram vilka punkter som alltid förekommer vid byggnation av 

flerbostadshus. 

Det finns en risk att sätta en standardmall som krav eftersom vissa kan 

anse att det är det enda som behöver vara med för att uppfylla mini-

mikraven. De tar den lätta vägen och har inte de kritiska momenten i 

åtanke. Det kan medföra att många viktiga punkter faller bort vilket kan 

resultera i förödande konsekvenser, exempelvis feldimensionering som 

kan leda till att pelare eller balkar ger vika. 

Examensarbetets ursprungliga plan var att kontrollansvariga skulle få 

möjlighet att tillämpa verktyget ASK i ett byggprojekt och på så vis ut-

värdera verktyget. Eftersom inga intresserade kontrollansvariga hade 

projekt i rätt fas försvann möjligheten för detta och planen med att skapa 
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en kontrollpunktsmall uppkom. Etablerandet av en kontrollpunktmall 

var dock fortfarande en av de huvudsakliga aspekter som BIMformation 

önskade utreda efter deras inledande arbete med ASK. Företaget ville att 

vi skulle ta fram en mall som dels går att använda som en funktion i ASK 

men också skulle fungera i de befintliga processerna med kontrollplaner. 

 

5.1 Arbetets koppling till verktyget ASK 

Ett steg i att åtgärda problemen med dagens kontrollplaner är att för-

enkla och effektivisera arbetet med dessa. Forskningsprojektet ASK ut-

förs under SBUF och syftar till att lösa problemet genom att skapa stan-

darder som kommuner och företag kan tillämpa för byggprojekt av olika 

sorter. På så sätt kan variationen i utformningen av olika kommuner och 

företag minskas. En sådan standardisering kan kraftigt effektivisera ar-

betet och dessutom ge underlag för ytterligare forskning. 

Detta arbete bidrog till en av många aspekter i utvecklingen av verkty-

get ASK, nämligen att ta fram en mall som går att använda i verktyget. 

ASK är i dagsläget endast en prototyp under utveckling och mycket ar-

bete återstår innan prototypen fungerar i byggbranschen. Verktygets 

funktion kommer utvecklas genom samarbete med sakkunniga i bran-

schen. Genom att motta synpunkter och utveckla verktyget minskar ris-

ken för misstag när verktyget sedan ska tillämpas i skarpa projekt.  

Företaget vill även ta reda på om ASK uppfyller de funktioner som kan 

hjälpa byggherrar och kontrollansvariga i deras processer med kontroll-

planer samt svara på om ASK täcker processens alla skeden. 
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6. SLUTSATS 
 

Företaget BIMformation identifierade i en tidigare rapport att det finns 

behov av standardiserade kontrollplaner. Företaget efterfrågade således 

en standardiserad mall med kontrollpunkter som en del i deras fortsatta 

arbete. Mallen skulle möjliggöra en enklare utformning av kontrollplaner 

vilket i sin tur leder till effektivisering av kontrollplansprocessen. Detta 

examensarbete har därför undersökt vilka kontrollpunkter som kan stäl-

las som minimikrav för att möjliggöra utvecklingen av en nationell stan-

dard för kontrollplaner vad avser nyproduktion av flerbostadshus. Mal-

len togs fram genom att samla in ifyllda kontrollplaner och sammanställa 

kontrollpunkterna som förekom på majoriteten av planerna. Resultatet 

blev en mall innehållandes 23 kontrollpunkter som kan ställas som mini-

mikrav vid byggnation av flerbostadshus.  

Utifrån en enkätundersökning kan slutsatsen dras att kontroll-

punktsmallen går att ställa som minimikrav vid skapande av kontroll-

planer. Kontrollpunktsmallen blir något som kan tillämpas för att för-

enkla kontrollplansarbetet. Arbetet har även undersökt i vilken utsträck-

ning den framtagna mallen kan användas i praktiken. Det är svårt att dra 

en slutsats på detta innan den faktiskt testats i ett byggprojekt. Respon-

denterna i enkäten ansåg att mallen går att använda så länge det är möj-

ligt att lägga till individuella kontrollpunkter så kontrollplanen anpassas 

efter det aktuella projektet. 

Sammanfattningsvis anser vi att mallen kan vara till nytta och kan utgöra 

en grund till en nationell standard för kontrollplaner vad avser nypro-

duktion av flerbostadshus. Mallen kräver däremot användning och ut-

värdering innan den kan fungera som en nationell standard. Avsikten är 

att mallen kontinuerligt ska vidareutvecklas när verktyget ASK används 

i kontrollplansprocessen. 

 

 

6.1 Framtida arbeten 

 Det finns flera intressanta undersökningar som inte beaktats under 

denna studie. Nedan presenteras några förslag kring framtida utred-

ningar: 
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1. Genomföra undersökningar med fler inblandade aktörer i kon-

trollplansprocessen för att utreda om fler kontrollpunkter kan till-

läggas i mallen som inte beaktats under arbetet. 

2. Undersöka om de insamlade kontrollpunkterna är optimala och 

kan testas på fler byggprojekt av olika storlekar.  

3. Utreda om mallen kan testas i ASK, men även i andra verktyg. 

4. Utreda möjligheten om elektroniska signaturer kan användas för 

att hålla personer ansvariga som utför kontrollerna då det kan sä-

kerställa att kontrollerna blir rätt utförda. 

5. Skapa kontrollpunktsmallar för fler byggnadstyper, exempelvis 

enbostadshus eller verksamheter. 

6. Utforma en strukturerad kontrollplan som kan bli en nationell 

standard.
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Begäran till de 290 kommunerna via e-mail 

Bilaga 2: Begäran till 70 kontrollansvariga via e-mail 

Bilaga 3: Förfrågan om enkätundersökning via e-mail till sakkunniga 

Bilaga 4: Förfrågan om enkätundersökning via e-mail till sakkunniga 

Bilaga 5: Enkät till sakkunniga angående det framtagna resultatet  



 
Från: Zahraa Al-Azzawi <Zahraa.Al-Azzawi.1597@student.uu.se> 
Skickat: den 24 mars 2021 15:00 
Till:  
Ämne: Begära ut färdiga kontrollplaner- Examensarbete 

  

Hej, 

  

Vi är två studenter som går byggteknikprogrammet på Uppsala universitet  och skriver 

examensarbete som handlar om standardisering av kontrollplaner och skulle vilja ha er  hjälp 

om ni vill delta i vår forskning. Vi skulle vilja att detta mail vidarebefordras till byggnämnden 

i kommunen.    

Vi arbetar med företaget Bimformation i ett SBUF- projekt som heter ASK - Automatiserade 

Standardiserade Kontroller . Vi undrar om det är möjligt att begära ut färdiga kontrollplaner 

vad gäller flerbostadshus,  småhus (villor) samt kontorsbyggen som kommer att används som 

data till vår rapport.  

Avsikten med datainsamlingen är att utvärdera vilka aspekter som är återkommande och 

därmed kan tillämpas i digitalisering av kontrollplaner i byggprojekt.  

De färdiga kontrollplaner som ni bidrar med blir ett bibliotek med stora mängder information 

och data vilket hade möjliggjort både forskning och effektivisering relaterad till 

byggprocessen. Motiveringen bakom datainsamlingen är att se om det behövs för att 

standardisera, digitalisera och i slutändan automatisera  kontrollplaner. 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Zahraa Al-Azzawi & Frida Kuiper  

 

B1

Bilaga 1 

zahra
Rektangel



2021-05-10 Kuiper.se e-post - Examensarbete angående kontrollplaner
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Frida Kuiper <frida@kuiper.se>

Examensarbete angående kontrollplaner 

Frida Kuiper <frida@kuiper.se> 24 mars 2021 17:54
Till: Zahraa Al-Azzawi <Zahraa.Al-Azzawi.1597@student.uu.se>
Hemlig kopia: loj@lojen.se, fredrik.ahlgren@ihus.nu, adam@aktivproj.se, javier@aktivproj.se, jc@a-sidan.se, ct@a-
sidan.se, aspenhus@gmail.com, klas@avilla.se, krister.aspgren@bjerking.se, olena.bjervner@bjerking.se,
henrik.grimborg@bjerking.se, jens.olsson@bjerking.se, hamid.karim@bjerking.se, titti.ohrstedt@bjerking.se,
mattias.ostling@bonava.com, info@briab.se, nils.widberg@btb.se, mikael.elmersjo@bylero.se, info@cebyggkonsult.se,
christofferstorang72@gmail.com, torbjorn@drakewestberg.se, 017430048.micke@telia.com, per.kugler@forsen.com,
ulf.melin@forsenprojekt.se, mikael.pettersson@forsenprojekt.se, marcus.dahlsten@ge.com, eva@h3k.se,
joakim.hammarsten@hydracon.se, jennifer.laurin@hydracon.se, olof.uhlander@hydracon.se,
hakan@blomqvistkonsult.se, patrik.stahlen@intraconstruct.se, Jonas@jplundberg.se, jan.nordstrom@jgnbygg.se,
jonny@drakewestberg.se, kristoffer@kcmbyggkonsult.se, info@kontrollansvarigiuppsala.se, mfbygg@telia.com,
sven.wigertz@metodarkitekter.se, per.c.ekstrom@ncc.se, fredric.kihlberg@gmail.com, florin.ceoca@pqr.se,
brita.gilen@pe.se, henrik.hjort@pe.se, kjell.johansson@pe.se, magnus.skarstrom@pe.se, mats.swahn@pe.se,
jonas@projektide.se, henrik@projektide.se, marie@projektide.se, micke@projektide.se, rasmus@projektide.se,
per@projektide.se, ove@projektide.se, jessica@projektide.se, per-eric.johansson@ramboll.se, per.noren@ramboll.se,
ann.quarfordt@ramboll.se, elin.bostrom@riksbyggen.se, rolf@rokehb.net, ingmar.jansson@gmail.com,
eric.lindskog@structor.se, sven-erik.nylander@svenskakyrkan.se, dan.carlsson@sweco.se, dennis.candetoft@sweco.se,
ola.sevedag@white.se, klas.onegard@wsp.com, martin.pettersson@yttermanprojekt.se, bertil.friberg51@gmail.com,
stefan.jakobsson6@comhem.se, ola.vidner@al.se

Hej,

 

Vi är två studenter som går byggteknikprogrammet på Uppsala universitet  och skriver ett
examensarbete som handlar om standardisering av kontrollplaner och skulle vilja ha er hjälp
om ni vill delta i vår forskning.

Vi arbetar med företaget BIMformation i ett SBUF-projekt som heter ASK- Automatiserade
Standardiserade Kontroller. Vi undrar om det är möjligt att få tillgång till färdiga kontrollplaner
som har använts i tidigare byggprojekt vad gäller flerbostadshus, småhus samt kontorsbyggen.
Detta kommer att används som data till vår rapport.

Avsikten med datainsamlingen är a� utvärdera vilka aspekter som är återkommande och därmed kan
�llämpas i digitalisering av kontrollplaner i byggprojekt. De färdiga kontrollplaner som vi får in blir e�
bibliotek med stora mängder informa�on och data vilket hade möjliggjort både forskning och
effek�visering relaterad �ll byggprocessen. Mo�veringen bakom datainsamlingen är a� se vad det
behövs för a� standardisera, digitalisera och i slutändan automa�sera kontrollplaner.
Vi hoppas ni vill ta er �d a� bidra �ll vårt examensarbete och hör av er om ni har några frågor.
 

Med vänliga hälsningar,
 
Frida Kuiper & Zahraa Al-Azzawi

Bilaga 2

B2B

zahra
Rektangel

zahra
Rektangel

zahra
Rektangel
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Frida Kuiper <frida@kuiper.se>

Snabb enkät för examensarbete 

Frida Kuiper <frida@kuiper.se> 5 maj 2021 20:26
Kopia: Zahraa Al-Azzawi <Zahraa.Al-Azzawi.1597@student.uu.se>
Hemlig kopia: Anders Asplund <aspenhus@gmail.com>, Torbjörn Drake <torbjorn@drakewestberg.se>,
lgbirgersson74@gmail.com, Brita.Gilen@pe.se, ake@uppsalaprojektstyrning.se, Adam Andersson <adam@aktivproj.se>,
Mattias.Ostling@bonava.com, eric.lindskog@structor.se, Josefin Carlsén <jc@a-sidan.se>, Stina Sahlén
<Stina.Sahlen@kramfors.se>, Caroline.Nordenberg@uppsala.se, jan.andersson@hassleholm.se,
krister.aspgren@bjerking.se

Hej!

Vi är två Uppsalastudenter som skriver examensarbete om kontrollpunkter, nu har vi kommit så långt i 
vårt arbete att vi tagit fram en mall med kontrollpunkter som uppfyller minimikraven på vad en 
kontrollplan på nyproduktion av flerbostadshus minst bör innehålla. Om du har någon erfarenhet av 
sådana kontrollplaner får du jättegärna gå in i vår enkät och lämna synpunkter på vad vi tagit fram så vi 
kan ta upp detta i vår rapport.

Enkäten innehåller tre frågor och bör inte ta mer än ca 3 minuter av din dag. Vi skulle vara tacksamma 
för svar senast måndag den 10/5. Om du känner dig extra generös får du gärna vidarebefordra detta 
mail till andra som arbetar med kontrollplaner så vi får fler åsikter.

Länk till enkäten

Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Frida Kuiper & Zahraa Al-Azzawi

Bilaga 3

B3

https://forms.gle/5vPGsKSTps7hnh429
zahra
Rektangel

zahra
Rektangel

zahra
Rektangel
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Frida Kuiper <frida@kuiper.se>

Snabb enkätundersökning för examensarbete 

Frida Kuiper <frida@kuiper.se> 5 maj 2021 20:29
Till: dennis.af.forselles@wsp.com, mikael.hagg@wsp.com, olov.soderstrom@wsp.com
Kopia: Zahraa Al-Azzawi <Zahraa.Al-Azzawi.1597@student.uu.se>

Hej!

Ni kanske minns oss från mötet med Alex Yazdani och BIMformation med Projekt ASK. Vårt 
examensarbete har efter avgränsningar mer riktat in sin på kontrollpunkter, om det går att göra en 
minimistandard. Vi har skapat en enkät utifrån resultaten vi fått hittills och undrar om vi helt är ute och 
cyklar, därför vill vi gärna ha synpunkter från sakkunniga så om ni har ca 3 minuter över, senaste 10/5, 
för att svara på 3 frågor skulle vi vara mycket tacksamma.

Länk till enkäten

Ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Frida Kuiper & Zahraa Al-Azzawi

Bilaga 4
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Rektangel

zahra
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