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Sammanfattning 

Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att 

verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från samhället på kvalitet och tekniska 

lösningar. NCC vill förenkla och effektivisera sitt arbete med kontrollplaner för egenkontroller 

genom att göra det möjligt att hantera dessa digitalt i deras interna datasystem som kallas 

projektportalen. 

 

Resultatet av arbetet är en mall för skapandet av nya kontrollplaner och som kommer att finnas 

tillgängligt för NCC i deras projektportal. Mallen avser uppförandet av ett koncepthus och 

kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går därför att använda som 

utgångspunkt vid uppförande av nya projekt. Genom detta hjälpmedel går det spara både tid och 

pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut från projekt till 

projekt. 
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Abstract 

By go through with a self-control during construction arrangements it will contribute to support a 

healthy community development by verify that the arrangements fulfills societys demand on 

quality and technical solutions. NCC now wants to simplify and make it more effective to 

establish a plan for the self-controls by make it possible to work with these in their computer 

system called projektportalen. 

 

The outcome of this master thesis is a template for the producing of a plan for self-control, and it 

will later be available to NCC in their computer system.  The template intends building a ordinaly 

dwelling house and it will fulfill the legal requirement on planning and building that in sweden are 

called Plan- och bygglagen. Therefore it will be possible to use this template as a starting point 

when creating a new plan for self-control to a new constuction project. By using this template 

NCC will be able to save time aswell money and at the same time recive  plans that looks the 

similary for every project that NCC will realize in the future.  
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Förord 

 

Det här examensarbetet är det sista momentet på utbildningen till Högskoleingenjör inom 

Byggteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet genomförs på vårterminen 2016 och omfattar 

15 högskolepoäng av utbildningens totala omfattning på 180 högskolepoäng. 

 

Arbetet har genomförts på NCC i Umeå och jag vill därför rikta ett tack till dem på NCC som 

ställt upp med underlag för studien, lokaler att nyttja och en hjälpande hand. 

 

 

 

 

 

Mattias Häggkvist, Umeå 2016. 
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1. Inledning 

Inför alla byggåtgärder som kräver ett bygglov ska en kontrollplan för egenkontroller upprättas. 

Detta är något som NCC hittills har fått upprätta från start vid varje projekt och har därför krävt 

onödig arbetstid. Att kunna arbeta med dessa planer digitalt är något NCC vill börja med för att 

effektivisera den processen, men att starta upp det kräver tid och pengar som de i nuläget inte 

har att avsätta.  

1.1 Bakgrund 

De presenterade deras vision om att utöka den digitala hanteringen av dokument, och i detta fall 

kontrollplaner. NCC har ett datasystem som de själva har varit med och utveckla för att få det 

skräddarsytt för deras verksamhet. I detta datasystem finns det möjlighet till att arbeta digitalt 

med kontrollplaner i datorer och smarta telefoner för att slippa fysisk hantering av dokument. 

Dock har de inte haft möjlighet att avsätta någon för att starta upp arbetet kring digitala 

kontrollplaner och det har därför lett till att fortsätta som tidigare med att upprätta en kontrollplan 

för hand, i form av exempelvis ett Excell-ark, då det har varit det mest lättsamma och mest 

tidseffektiva. Detta är något som NCC vill ha hjälp att ändra på.  

1.2 Problembeskrivning 

NCC har genom sitt verksamhetssystem både de underlag som krävs för checklistor samt den 

teknik som krävs för att kunna hantera kontrollplaner digitalt. Därför ligger det i deras intresse att 

nu övergå till att arbeta med deras kontrollplaner digitalt istället för att som nu arbeta med lösa 

blad som riskerar att tappas bort eller slitas ut och förstöras i samband med hantering. Nästan 

allt material finns för att ta steget och utöka arbetet med digitala dokument men i nuläget anser 

de flesta att det tar för lång tid att från grunden upprätta en egen digital kontrollplan för sitt 

projekt. Det är något som skulle gå att underlätta om det finns en färdig mall att utgå från med 

de kontrollpunkter som är obligatoriska för ett koncepthus. Problemet grundar sig i att NCC inte 

har haft tid över till att sätta någon anställd på att sammanställa allt av den till ett färdigt system 

som går att använda som utgångspunkt. Mycket handlar om prioriteringar och NCC är ett stort 

företag med många stora projekt som måste prioriteras, och därför har arbetet med att utveckla 

digitala kontrollplaner fallit i skymundan.  

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att hjälpa NCC att komma igång med arbetet kring kontrollplaner 

och egenkontroller för att stötta de i deras digitala utveckling. Som i många andra fall vill företag 

utveckla sin arbetsgång till än mer lättarbetad och mer tidseffektiv process för att kunna spara 

pengar med samtidigt behålla samma kvalitet. 

1.4 Mål 

Målet med det här arbetet är att skapa en mall för kontrollplaner som sedan ska finnas i NCCs 

projektportal som ett hjälpmedel för deras anställda när de i framtida projekt ska ta fram en 

kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av 
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ett koncepthus. Dessa kontrollpunkter ska sedan vara uppbyggda av egenkontroller och 

checklistor som ska underlätta vid arbetet.  

1.5 Frågeställningar 

Under examensarbetets uppstart konstaterades några frågetecken kring vad arbetet ska 

besvara i resultatet. 

 

● Finns det några kontrollpunkter som krävs enligt lagar och regler? i så fall vilka? 

● Finns det några kontrollpunkter som NCC kräver vid sina projekt? i så fall vilka? 

● Hur brukar en kontrollplan kunna se ut vid tidigare projekt som NCC har haft? går det att 

hämta inspiration från dessa? 

● Hur ska en kontrollplan se ut för att vara lättsam att arbeta i?  

 

Denna frågeställning har tagits fram i samarbete med NCC och har formulerats enkelt för att inte 

beröra områden som hamnar utanför studiens avgränsningar.  

1.6 Avgränsningar 

För att säkerställa att studiens mål uppfylls har följande avgränsningar tagits fram i samråd med 

NCC. 

 

 Mallen kommer att gälla för produktion av ett koncepthus 

 Insamling av kontrollplaner från tidigare projekt sker i delar av region Norrland. Med 

Härnösand i syd och Luleå i norr. 

 Arbetet är inriktat mot nyproduktion. De vill säga att ingen hänsyn tas till förvanskning av 

befintliga byggnader. 

 Plan- och bygglagen är den lagstiftning som kontrollplanerna kommer att kontrolleras 

emot. 

 Införande i kontrollplanen av information som rör byggnadsnämnden kommer NCC att 

implementera vid ett senare skede, (detta tillkom under arbetets gång). 

 Med hänsyn till företagshemligheter kommer inte alla kontrollpunkter att redovisas för 

andra än för NCCs anställda 
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2. Teori 

Här presenteras teorin bakom arbetet. I underrubriker nedan behandlas information som är 

relevant för att förstå arbetet runt processen kring kontrollplaner. All information kan härledas till 

tillförlitliga källor som redovisas i 7.Referenser, för att resultatet ska erhålla den trovärdighet som 

förväntas. 

2.1 Kortfattade beskrivningar av förekommande uttryck 

Nedan kommer korta beskrivande texter om uttryck som förekommer under rapportens gång. 

Dessa texter lyfter fram det som är viktigt för dessa uttryck i det här sammanhanget. 

 

 

Byggherre; Att vara byggherre innebär att du har ansvar för att 

ett projekt uppfyller de lagkrav, förordningar och 

föreskrifter som ställs på utförandet. En byggherre 

kan vara allt från den person som står för projektet, 

till en myndighet eller bostadsrättsförening [8]. 

Kontrollansvarig; En kontrollansvarigs uppgift är att hjälpa byggherren 

i arbetet med att ta fram en kontrollplan för den 

tilltänkta byggåtgärden för att säkerställa att 

kvalitetskrav, lagar och föreskrifter uppfylls. Den 

kontrollansvarige måste representeras av en 

utomstående med objektiv synvinkel på projektet En 

kontrollansvarig behövs oftast bara vid mer 

komplexa arbetsåtgärder. För ett projekt som inte 

behöver bygglov krävs det aldrig en 

kontrollansvarig, och mer sällan än ofta vid vanliga 

bostadshus [9]. 

Tekniskt samråd; Tekniskt samråd är ett samråd som hålls hos 

kommunens byggnadsnämnd där byggherren 

presenterar sin kontrollplan tillsammans med alla 

andra relevanta handlingar som ligger till grund för 

om byggnadsnämnden kan ge ett startbesked eller 

inte [7]. 

Slutsamråd; När en byggåtgärd börjar lida mot sitt slut är det upp 

till byggherren att anmäla det till byggnadsnämnden 

så att de i sin tur kan kalla till ett slutsamråd. Vid 

slutsamrådet kontrolleras att handlingar som till 

exempel kontrollplanen uppfyllts och om så är fallet 

beviljas ett slutbesked [10]. 

Moln-tjänst Fungerar som en internetsida där det går att ladda 

upp och ladda ner filer. Tanken är att de filer som 
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laddas upp ska lagras där istället för att de ska 

lagras på en hårddisk på specifik dator. Detta gör 

det möjligt för alla med behörighet till denna 

molntjänst att ladda ner och ta del av dessa filer 

endast med hjälp av en dator som har tillgång till en 

internetanslutning. Projektportalen fungerar delvis 

som en molntjänst för NCCs anställda.  

BIM; ByggnadsInformationsModeller, ett sätt att kunna 

lagra och hantera digitala handlingar som rör en 

byggnadsåtgärd. Detta sker ofta i samband med en 

tredimensionell modell av byggåtgärden där det går 

att visualisera och analysera arbetet [11]. 

Koncepthus Ett koncept som går ut på att bygga effektiva 

flerfamiljsboenden, eller punkthus som det också 

kallas. NCC bygger och utvecklar något som de 

kallar för Folkboende där allt i förväg är projekterat i 

detalj för att nå en så effektiv byggprocess som 

möjligt, och på sätt kunna pressa hyrorna till en låg 

nivå. 

2.2 NCC 

NCC, Nordic Construction Company, bildades år 1988 genom att två bolag vid namn JCC och 

ABV slogs ihop. Idag är NCC ett av norra Europas största byggbolag med totalt dryga 18 000 

anställda runt om i större delar av världen. Deras affärssystem går att bryta ner i tre delar; 

Industri, Bygg och anläggning samt Utveckling av kontor och boende [3]. Den här studien riktar 

sig mot den del av NCC som arbetar i bygg och anläggning och där finns cirka 7000 anställda. 

NCC har i nuläget ett flertal stora projekt i Umeå som omfattar bland annat byggande av nya 

bostäder och polishögskolans nya lokaler. 

 

2.2.1 NCCs Verksamhetssystem  

NCCs interna verksamhetssystem heter Starnet och är en internetbaserad tjänst. På Starnet 

finns nyheter och information att finna om aktuella projekt. I denna tjänst finns ett flertal verktyg 

som fungerar som ett hjälpmedel för att kunna navigera genom en byggprocess och samtidigt 

uppfylla NCCs värderingar och tillvägagångssätt. Ett av dessa verktyg kallas projektportalen.  

2.2.2 Projektportalen 

Projektportalen är ett verktyg och ett system för interaktion inom ett byggprojekt, för samtliga 

projektmedlemmar. Projektportalen finns tillgänglig via Starnet för NCCs tjänstemän och det är i 

projektportalen som projektdagbok och dokumentation förs. I projektportalen finns också 

utrymme för arbeta med egenkontroller digitalt. 
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2.3 Plan- och bygglagen 

Plan- och Bygglagen förkortas vanligtvis i fortlöpande text till PBL och är sammanfattning av 

lagar som omfattar större delen av ett byggprojekt. Den reglerar allt inom planläggning av mark, 

vatten och byggande. I PBL finns bestämmelser kring bland annat bygglov, rivningslov och 

marklov för att kunna reglera så att mark och vatten används till det ändamål som passar det 

tilltänkta området mest. Syftet med denna lag är att främja en hållbar utveckling, både för 

människan samt miljön. För att säkerställa att krav dessa uppfylls enligt PBL finns ett 

kontrollsystem där kontrollplaner ligger till grund [2]. 

 

2.4 Varför det krävs en kontrollplan 

En kontrollplan är en samling kontrollpunkter som ska genomföras för att säkerställa att ett 

projekt eller byggnadsarbete följer de krav som ställs. Dessa kontrollpunkter syftar till att 

säkerställa och dokumentera att genomförda arbetsmoment har gått rätt till och att resultatet av 

dessa arbetsmoment uppfyller dess tilltänkta funktion. En kontrollplan måste finnas för de flesta 

projekt som är skyldiga att anmäla eller ansöka om bygglov. Den ska senast lämnas in och 

fastställas i samband med det tekniska samrådet för att byggåtgärden ska få ett startbesked [1]. 

En kontrollplan kan se olika ut från företag till företag, projekt till projekt. I figur 1 nedan visas ett 

exempel på hur en kontrollplan kan se ut, i det här fallet vid ett av NCCs projekt i Östersund. 

 

 

 
Figur 1.  Exempel på en förstasida av en kontrollplan från ett av NCCs projekt. 
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Av bilden, som är den första sidan i ett kontrollprogram, framgår vilka kontroller som ska göras, 

vilken dokumentation som krävs, anmärkningar och vem som ska utföra kontrollen. Efter 

försättsbladet följer flera sidor med egenkontroller uppradade som i Figur 2. 

 
Figur 2. Kontrollpunkter uppradade i en kontrollplan/kontrollprogram. 

 

 

De två bilderna ovan är från ett och samma projekt. Ytterligare ett exempel, se bilaga 1. 

2.4.1 Kvalitet  

Att starta upp och genomföra ett byggprojekt medför risker då branschen omfattar stor påverkan 

på både miljö, ekonomi och risker för personlig skada i produktionen. Samtidigt som den 

slutgiltiga produkten ska uppfylla de krav på kvalitet som ställs. Det är därför viktigt att det redan 

innan en produktion drar igång finns en plan för hur denna riskhantering ska behandlas, planer 

så som arbetsberedningar och arbetsmiljöplaner [12]. Vid en byggåtgärd fungerar egenkontroller 

som verktyg för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling, god kvalitet och en säker 

arbetsplats för de som arbetar där.  

2.5 Ansvaret kring en kontrollplan 

I kapitel 10 i Plan- och bygglagen [2] finns information om vad som krävs av en kontrollplan. Där 

går det att utläsa att det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan tas fram. Om så 

krävs kan en kontrollansvarig utses för att hjälpa byggherren i detta arbete, men som nämnt är 

det byggherren som bär ansvaret för att denna plan upprättas och följs under projektets gång 
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samt att innehållet tillgodogör de krav som ställs på byggåtgärden [1]. När projektet börjar lida 

mot sitt slut anmäls det till byggnadsnämnden som i sin tur kallar till ett slutsamråd. Vid ett 

slutsamråd kontrolleras det bland annat att kontrollplanen har uppfyllts. Kontrollplanen är ett av 

de dokument som ska godkännas att det har följts upp vid slutsamrådet för att 

byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked.  

 

2.6 Fördelar med att arbeta i digitala handlingar 

Arbetet med kontrollplaner kan se olika ut beroende på vem det är som håller i projektet, men 

det handlar ofta om att de involverande fått arbeta fram en ny kontrollplan för varje projekt. Det 

kan då handla om en kontrollplan i form av ett Word-dokument som de ansvariga har på NCCs 

datorer. Om det istället skulle gå att lagra kontrollplanen i en moln-tjänst, i det här fallet NCCs 

projektportal, skulle det möjliggöra att alla med behörighet till projektet kommer åt att titta på 

kontrollplanen i sin telefon eller dator utan att någon annan ska behöva skicka den via e-post 

eller dylikt. Att sedan kunna ha kontrollplanen direkt i telefonen underlättar arbetet vid själva 

egenkontrollen då det går att följa färdiga checklistor, samt att enkelt kunna dokumentera direkt 

under kontrollens gång. En annan fördel är elektroniska dokument inte tar någon fysiskt plats ute 

på byggena, och kräver inte att någon flyttar eller arkiverar dessa när det dags att avetablera 

bygget. 

2.7 BSABs byggdelskoder 

BSAB är ett system som fungerar som ett hjälpmedel i branschen för att all bygg- och 

fastighetsverksamhet ska identifiera, dela upp och sortera information på ett liknande sätt. Den 

version som i nuläget är aktuell kallas BSAB 96, men under hösten 2016 kommer en ny version 

att lanseras, BSAB 2.0 [13].  

 

Systemet ägs av ett företag som heter Svensk byggtjänst som i sin tur ägs av ett 30-tal 

organisationer. Dessa organisationer representerar Sveriges hela byggbransch och 

byggprocess [14]. 
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3. Genomförande 

Arbetsgången vid studien har delats upp i tre delmoment. Kontrollplan, egenkontroller och 

kontrollpunkter för att enkelt kunna stämma av mot PBL under arbetets gång och enkelt kunna 

skapa en förståelig hierarki i kontrollplanen i resultatet.   

Kontrollpunkter 

 
Figur 3. Genomförandets arbetsgång. 

 

3.1 Arbetsgång 

Studien har genomförts med kontinuerlig återkoppling från NCC. När ett första förslag till mall 

tagits fram bokades det ett möte med NCC för att kunna diskutera förslaget och få en 

fingervisning på om det är i den stil dem tänkt sig eller om det är något dem vill tillägga eller 

ändra på. Efter detta möte bearbetas mallen under en tid innan ett nytt möte bokas med samma 

person på NCC, och så pågick arbetet tills det att det var färdigt. På så sätt går det lätt att hålla 

jämna steg med beställaren för att hela tiden utveckla mallen till det bättre.  Genom detta går det 

att få ett slutresultat som alla inblandade kan känna sig delaktig i och nöjd med. 

3.1.1 Metod  

När kontrollplaner från NCCs tidigare projekt analyseras tillämpas en kvalitativ forskningsmetod. 

Under förstudien kontaktades ett antal utvalda tjänstemän inom NCC, i syfte att samla in 

kontrollplaner som dem använt sig av vid tidigare projekt och som kan vara relevanta för den här 

studien. Dessa kontrollplaner analyserades för att hitta ett mönster i vilka grupper för 

egenkontroller i en kontrollplan som var återkommande i varje projekt. På så sätt gick det att 

bestämma vilka grupper som vanligtvis används vid alla projekt, och vilka punkter som kan ha 

varit specifikt för det projekt som den analyserade kontrollplanen tillhörde. 

3.2 Hjälpmedel och verktyg 

Under studiens gång har ett flertal personer på både NCC och Umeå Universitet varit tillgängliga 

att rådfråga vid behov av hjälp, men utöver dem så har Internet varit till stor nytta om 
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informationen granskas på ett omsorgsfullt sätt, och med en stor källkritik. Kommunikation som 

omfattar exempelvis bokning av möten, insamling av information och dylikt har till största del 

genomförts via E-post. 

 

Andra hjälpmedel som har används i stor utsträckning är: 

 

● Google Drive - En molnbaserad gratistjänst där information kan lagras under arbetets 

gång. Samt skapa arbetsdokument för sammanställning av kontrollplaner, projektplan, 

kravspecifikation och slutrapport. Detta har underlättat i och med att arbetet kunnat 

genomföras så länge det funnits en dator med tillgång till internet, och du är därmed inte 

bunden till en viss plats eller specifik dator. 

● Boverkets kunskapsbank - En nätbaserad handbok som avser arbete med PBL. På 

denna sida beskrivs de krav som ställs i PBL med hänvisningar till aktuella paragrafer. 

Detta har varit till hjälp i arbetet med att stämma av kontrollplanen mot PBL.  

 

3.3 Arbete under förstudie 

Samtidigt som förstudien pågick kontaktades ett trettiotal arbetsledare, platschefer och 

projektchefer runt om i region Norrland via ett mail i syfte att samla in exempel på hur en 

kontrollplan vanligtvis brukar kunna se ut för NCC. Dessa kontrollplaner används i 

framtagningen av mallens utformning. 

3.4 Kontrollplan 

Arbete med utformning av kontrollplanens utseende och bestämning av vilka grupper den ska 

innehålla delades in i två steg. Att sammanställa den information som gick att utvinna ur gamla 

kontrollplaner som tillhandahållits av NCC samt att stämma av den sammanställningen mot PBL. 

3.4.1 NCCs tidigare kontrollplaner 

Arbetet inleddes med att undersöka hur kontrollplaner från tidigare NCC-projekt har kunnat se 

ut, och utifrån dem göra en sammanställning av vilka grupper, eller rubriker, för egenkontroller 

som NCC vanligtvis arbetar med. Genom att granska och sammanställa dessa gick det att se 

vilka grupper för egenkontroller som var återkommande i de flesta planer, de som var 

återkommande lades till i ett arbetsdokument för sammanställning och de som inte var 

återkommande antogs vara specifika för just ett projekt.  

3.4.2 Kontroll mot Plan- och Bygglagen 

I “PBL kunskapsbanken” på Boverkets hemsida [1] finns det mycket och bra information om 

Plan- och Bygglagens allmänna krav på vad en kontrollplan ska innehålla. Dessa krav finns inte i 

form av en lista på vilka specifika kontrollpunkter som en kontrollplan ska innehålla utan det 

ställs mer krav på vad de olika kontrollpunkterna ska uppnå för effekt. Den sammanställning 

som har gjorts av kontrollplaner från tidigare projekt jämförs med de krav som ställs från Plan- 

och Bygglagen för att kunna urskilja vilka grupper som skulle vara intressant för de flesta projekt 
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för att täcka av ett bygges helhet, samt vilken information utöver egenkontrollerna som en 

kontrollplan bör innehålla. 

3.5 Egenkontroller 

I projektportalen finns sedan tidigare ett antal färdiga egenkontroller som redan är inlagda i 

systemet. De har från en början lagts in av NCC i syfte att upprätta en arbetsbeskrivning av olika 

moment vid en byggåtgärd. När arbetet med att sammanställa vilka grupper för egenkontroller 

som var relevanta var färdigställt gick arbetet vidare till nästa etapp. I PBL går det att avläsa 

vilka typer av krav som en byggåtgärd ska uppfylla. Det är krav på till exempel bärförmåga, 

stadga och beständighet. Här kom stor del av arbetet att hamna på att välja bland de 

egenkontroller som redan är inlagda i systemet och avgöra vilka egenkontroller som ska finnas 

under respektive grupp för att uppfylla PBLs krav.   I de grupper där det sen saknas 

egenkontroller för att uppfylla dessa krav har nya egenkontroller lagts till med nya 

kontrollpunkter och checklistor. 

 

3.6 Kontrollpunkt 

Egenkontrollerna är uppbyggda av en eller flera kontrollpunkter, dessa kontrollpunkter innehåller 

beskrivningar och checklistor för hur dessa kontroller ska genomföras. I de egenkontroller som 

sen tidigare fanns i projektportalen finns även dessa kontrollpunkter färdiga, men i de 

egenkontroller som skapats under studien har också kontrollpunkter behövt skapas, med 

tillhörande checklistor. Dessa kontrollpunkter har tagits fram i samband med återkoppling från 

NCC, de vill säga att sakkunniga personer på NCC har varit med och påverkat vad dessa 

kontrollpunkter ska innehålla. 

3.7 Skapandet av en mall  

Efter det att grupperna sammanställts i ett arbetsdokument tillhandahöll NCC ett projekt i 

projektportalen som ska fungera som en mall. I detta projekt skapades en ny kontrollplan där de 

grupper som sammanställts i ett arbetsdokument fördes in. Dessa grupper lades sedan i önskad 

ordningen och numrerades för att kunna skapa en enkel hierarki. De valda egenkontrollerna 

lades sedan till under tillhörande grupp och numrerades även dem. Efter att de egenkontroller 

som redan fanns färdiga i system lagts till i mallen skapades nya egenkontroller. Det för att 

komplettera i de grupper där de saknas information för att säkerställa att PBLs krav uppfylls. 
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av studien och som besvarar den frågeställning som konstaterats. 

För frågeställning, se kapitel 1.5 Frågeställningar. 

4.1 Kontrollplan 

Enligt studien så NCC har inga ytterligare krav på en kontrollplan bortsett från att den ska 

uppfylla de allmänna krav som ställs från samhället. I PBL framgår endast några få 

egenkontroller som är obligatoriska, så som:  

 

● Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  

● Energibesiktning 

 

Andra installationer, exempelvis hiss, ska också kontrolleras. Men då dem inte alltid finns i en 

nybyggnation så presenteras de inte i resultatet.  

Utöver dessa ställs då istället krav på vad för funktion som ska uppnås genom att följa 

kontrollplanen. Funktioner som ska kontrolleras är: 

 

 Bärförmåga 

 Stadga 

 Beständighet 

 

De grupper som valdes utifrån gamla kontrollplaner från NCC och som stämde överens med 

PBLs krav visas i tabell 1. För att se exempel på hur en kontrollplan kan se ut se Figur 1 och 

Bilaga 1. 

 

 
Tabell 1. Grupper i kontrollplan. 

Nr. Grupp 

0. SYN FÖRE PÅBÖRJANDE AV ARBETE 

1. UTSÄTTNING/MARKARBETEN 

2. FUKTSÄKRING 

3. HUSUNDERBYGGNAD 

4. STOMME 

5. YTTERTAK 

6. FASADER 

7. STOMKOMPLETTERING/RUMSBILDNING 

8. INVÄNDIGA YTSKIKT 

9. INSTALLATIONER 
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10. MILJÖ 

11. ENERGIUPPFÖLJNING 

12. GEMENSAMMA ARBETEN 

13. PROVNINGAR 

14. SLUTGILTIG EGENKONTROLL 

  

 

Att ta fram dessa grupper hörde till första etappen i arbetsgången och ligger som grund för vilka 

egenkontroller som ska göras vid en byggåtgärd för att täcka av hela förloppet från start till slut. 

Ordningen på grupperna grundar sig delvis i BSABs byggdelskoder. Utöver en sammanställning 

av vilka egenkontroller som ska genomföras framgår det som ett resultat av studien att 

kontrollplanen, enligt PBL, ska innehålla information om;  

 

● Vem som ska genomföra kontrollen 

● Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden 

● Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra, och när besöken bör ske 

 

Vem det är som ska genomföra kontrollen framgår i kontrollpunkterna tillsammans med 

information om vilken dokumentation som ska föras. Frågor som rör byggnadsnämnden kom 

efter att ha samtalat med NCC att hamna utanför arbetets avgränsningar, så implementering av 

den informationen kommer de att tillämpa vid ett senare skede.  I mallen kom detta att se ut som 

i Figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Egenkontroller i projektportalen. 
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Som det framgår i Figur 4 ordnas grupperna som nämns i tabell 1 upp i en kontrollplan. 

Grupperna är markerade som grå rader, och under dessa grupper bildas länkar till 

egenkontroller. De egenkontroller som har Stefan Svedberg som ansvarig är de egenkontroller 

som sen tidigare funnits i NCCs datasystem och de egenkontroller som har Mattias Häggkvist 

som ansvarig är de egenkontroller som skapats och lagts till under arbetets gång. 

4.2 Egenkontroller 

Vilka egenkontroller som ska genomföras och under vilken grupp de ska ligga sammanställdes 

dels från de insamlade kontrollplanerna samt från vad som sen tidigare varit inlagt i systemet på 

projektportalen. Syftet är att genom utvalda egenkontroller uppfylla de krav som ställs från 

samhället på en byggåtgärd. Detta resulterade i en mängd egenkontroller som redovisas i Bilaga 

2. I Figur 5 nedan visas ett exempel hur det kan se ut i en egenkontroll. 

 

 

  
Figur 5. Exempel på hur det kan se ut i en egenkontroll. 

 

De egenkontroller som ligger under respektive grupp samverkar för att uppfylla de krav som 

ställs i PBL på bärförmåga, stadga och beständighet. Förutom en lista över vilka kontrollpunkter 

som ska genomföras finns en kort beskrivande text kring vad kontrollpunkten omfattar och vilka 

redovisningskrav som gäller. Kontrollpunkterna i egenkontrollen är synliga som blå länkar och 

som går att klicka på för att komma vidare till vald kontrollpunkt. 
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4.3 Kontrollpunkter 

I de fall där egenkontrollerna har hämtats från NCCs verksamhetssystem finns dessa 

kontrollpunkter med en kort beskrivning och redovisningskrav redan inlagda. I de egenkontroller 

som skapats under studien har nya kontrollpunkter skapats. I de flesta fall har dessa 

kontrollpunkter gått att härleda ur NCCs verksamhetssystem där det finns ett register över hur 

arbetsuppgifter ska utföras på ett korrekt sätt. I Figur 6 nedan illustreras ett exempel på hur det 

ser ut när du klickar på en kontrollpunkt i Figur 5 ovan. I det här fallet infästningar. 

 

 

 

 

 
Figur 6. Exempel på hur det kan se ut i en kontrollpunkt. 

 

 

Eftersom systemet är uppbyggt i NCCs databas med en stor mängd kontrollpunkter så är det 

inte möjligt att redovisa alla. NCC vill inte blotta en så stor mängd av sina företagshemligheter 

och information om deras arbetsprocess. Istället redovisas endast ett exempel på hur det kan se 

ut i en kontrollpunkt, och vilken information som går att hitta där.  

 

Under rubriken Bilagor i rutan för en kontrollpunkt i Figur 6 finns en knapp som är markerad som 

ett plustecken och heter Lägg till, genom denna knapp går det enkelt att lägga till dokumentation 

och datum för när en kontroll är genomförd. Detta redovisas sen under rubriken Genomföra 

kontroller.   
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5. Analys  

I början av arbetet fanns det förhoppningar om att kunna hitta fler specifika egenkontroller som 

enligt PBL var obligatoriska vid en byggåtgärd, så som obligatorisk ventilationskontroll och 

energiuppföljning, men det finns inte. Istället finns det krav från PBL på vad kontrollpunkterna 

ska uppfylla i och med att de genomförs. Att byggåtgärden uppfyller de kvalitetskrav som ställs 

på byggnadens beständighet, stadga och bärförmåga genom att följa kontrollplanen. De vill säga 

att kontrollpunkterna ska vid en byggnadsdel utformas så att dessa funktionskrav uppfylls. På så 

vis blir det mer anpassat till varje specifikt projekt. Detta har dock lett till att utformningen av 

kontrollplanen blivit lite mer komplex än vad som förväntades vid studiens uppstart och vikten av 

att ha satt tydliga avgränsningar har då trätt fram. Trots att arbetet riktat sig till nyproduktion av 

ett koncepthus har det varit nödvändigt att vid till exempel ”kontroll av stomme" ta med allt från 

bärande vägg av trä till platsgjutna betongväggar. Detta för att en väggkonstruktion kan skilja sig 

från projekt till projekt även om de båda är ett koncepthus. 

 

För att mallen ska komma till användning, bidra till ett nytt sätt att arbeta och som etablerar sig i 

NCC krävs att den är tydlig och lätt att arbeta i. Att då hela systemet som mallen bygger på är 

uppbyggt av en databas med information och klickbara länkar gör det väldigt enkelt att 

manövrera i, något som NCC tryckte på under återkopplingen. Tanken är att det vid en kontroll 

ska gå att ta fram en kontrollplan i exempelvis telefonen i NCCs mobila applikation och följa de 

punkter och checklistor som ska finnas där. Det skulle då gå lätt och smidigt att bocka av de 

punkter som uppfylls och dokumentera för att sedan kunna gå vidare med arbetet. Detta utan att 

behöva hantera några papper som riskerar att komma bort eller förstöras. 

 

Under arbetets gång har det genomförts fyra stycken avstämningar med Jennie Åberg på NCC i 

Umeå för att redovisa hur långt arbetet med kontrollplanerna har kommit. Vid dessa 

avstämningar kontrolleras även att mallen uppfyller NCCs önskemål om innehåll och utformning. 

Att under arbetets gång få feedback under några tidssatta tillfällen har känts som en säkerhet. 

Dels för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning och att annars få en fingervisning om vad 

som ska ändras. Arbetet med att skapa själva mallen i projektportalen gick över förväntan, 

samtidigt som att förarbetet med att läsa och sammanställa vad denna mall skulle innehålla 

krävde mer tid och energi än vad som tidigare förväntats. Ett problem som dock uppstod var vid 

ändring av befintliga kontrollpunkter. Ett problem som gick att lösa genom mailkorrespondens 

med sakkunniga personer på NCC. Att kontakta NCC med frågor via mail fungerande bra men 

hade kunnat effektiviseras i ett steg till om funnits tid och möjlighet till möten via exempelvis 

Skype.  

 

Som i de flesta fall handlar det om att effektivisera arbetet och på sikt spara pengar, och idag 

ligger den effektivisering i att allt fler och fler moment blir nätbaserade och digitalt styrda. 

Branschen i sig är i ett skede där allt fler ser en vinning i att kunna hantera stora delar av ett 

projekt digitalt. Se till den uppmärksamhet BIM har fått. Där det allt handlar om att kunna lagra 

all information om ett projekt i en tredimensionell modell som ligger i en molntjänst. Denna 

modell ska uppdateras i realtid om några förändringar sker så det alltid ska gå att ta del av den 

senaste information om du såväl sitter på kontoret eller om du jobbar på mark [4]. Att kunna 

hantera kontrollplaner elektroniskt är ännu ett steg i rätt riktning i strävan att arbeta med BIM då 

BIM handlar om elektronisk informationshantering som är direkt knuten till en 3D-modell av ett 

projekt.  
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6. Slutsats 

Arbetet har i huvudsak handlat om att framställa en kontrollplan som ska gå att använda som en 

elektronisk mall i NCCs verksamhetssystem, Projektportalen.  

 

Resultatet besvarar de frågeställningar som konstaterades i projekts uppstart, men på ett lite 

mer komplex sätt än vad som förväntats. Den färdiga mallen innehåller nu fler egenkontroller än 

vad den förutsattes innehålla. Detta för att den ska kunna uppfylla PBLs krav oavsett vilken typ 

av konstruktion som en byggåtgärd uppförs enligt. Nu omfattar den rubrik som innehåller 

egenkontroller för stomme allt från bärande vägg av trä till platsgjuten betong. 

 

Att företag i byggbranschen nu väljer att satsa på att utveckla sitt sätt att arbeta till ett mer 

datorbaserat tillvägagångssätt tycker jag är bra. Det finns onekligen mycket arbete som kan 

effektiviseras genom att våga ta det steget samtidigt som att den fysiska hanteringen av 

dokument minskar. 

 

Jag förväntar mig att förändringar alltid möter motstånd av några personer, och så kommer det 

mest troligt att bli med även detta. Det kan grunda sig i att den äldre generationen på ett bygge 

inte växt upp med dagens teknik på samma sätt som den yngre generationen och uppfattar 

därför det som ett hinder i arbetet istället för en förenkling. Detta är något som jag tror kommer 

att förändras med tiden. Det är också här vikten av att mallen är lättarbetad kommer in, så dem 

som är motståndare till en digital utveckling kan motbevisas och få dem att förhoppningsvis 

kunna se möjligheter i utvecklingen. 

 

Jag hoppas att detta hjälpmedel kommer till användning vid framtida byggåtgärder och att den 

etablerar sig tillräckligt för att NCC ska mallen den tid som krävs för att hålla den uppdaterad och 

aktuell.  

6.1 Framtida arbeten 

Om det funnits mer tid till att genomföra studien så hade avgränsningarna kunnat se annorlunda 

ut. Under arbetets gång har det dykt upp ett flertal områden där kontrollplanen skulle kunna 

utvecklas i ytterligare ett steg men som på grund av tidsbrist inte har gått att genomföra. Då 

denna kontrollplan enkelt går att ta fram i NCCs mobila-applikation skulle det i framtida arbeten 

vara lämpligt att titta på möjligheten att fotografera med telefonen för att kunna dokumentera 

direkt under kontrollens gång. På så sätt skulle proceduren kring dokumentation effektiviseras 

ännu mer. En annan som NCC på sikt skulle vilja utveckla är en möjlighet att kunna knyta dessa 

kontroller till projektets dagbok. 

 

Skulle det i ett tredje steg gå att sammankoppla egenkontroll, fotografisk-dokumentation och 

projektdagbok i projektportalen skulle det innebära en stor effektivisering då tre arbetsmomenten 

skulle kunna slås ihop till ett enda arbetsmoment. Nu genomförs ofta kontrollen med hjälp av en 

pärm med papper, anteckningar och en kamera. Sedan ska någon sätta sig och sammanställa 

detta och föra en projektdagbok. Om de tre momenten går att göra parallellt genom några enkla 

knapptryck på en smart-telefon sparar NCC flertalet timmar, och därmed pengar.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Exempel på kontrollplan 

Kontrollplanen är från ett annat av NCCs projekt än de som visades i rapporten. Detta är en av 

de kontrollplaner som granskades. 

 

 

 

 
 

  



 

Bilaga 2 - Egenkontroller 

Bilaga nedan är skärmdumpar från mallen i projektportalen och visar samtliga egenkontroller 

som ingår i den. 

 

 



 

 

 


