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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Anläggning 20. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av Teknisk beskrivning, Mängdförteckning eller Rambeskrivning 
enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, relevanta koder och rubriker ur 
aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, 
för projektet, relevanta beskrivningstexter. 

 

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Röd fet kursiv text = Råd- och anvisningstext 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YH KONTROLL, INJUSTERING M M 
Ange i avsnitt YJG vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska 
tillhandahålla som teknisk dokumentation. 

Ange i avsnitt YJG krav på filformat och leverans av kontrolldokument, intyg 
o d som entreprenören ska tillhandahålla som teknisk dokumentation. 

YJ TEKNISK DOKUMENTATION 
Observera att för teknisk dokumentation (alternativt för entreprenad i sin 
helhet) som omfattas av sekretess gäller särskild ordning. 

Teknisk dokumentation ska tillhandahållas digitalt, i filformat pdf. 

För dokumentation som upprättas specifikt för entreprenaden ska även original 
filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) tillhandahållas. 

Teknisk dokumentation ska sammanställas objektsvis (byggnad eller 
motsvarande) i mappstruktur som följer mall för Mappstruktur. Mall för 
Mappstruktur finns att hämta digitalt inbäddad i zip-fil på Fortifikationsverkets 
webbplats, www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker. 

Leverans 
Leveranser ska ske ///till projektplats/på lagringsyta/på lagringsmedia/enligt 
beslut i projektet///. Mappstruktur och mapparnas namn ska följa ///mall för 
Mappstruktur///. 

Beträffande leveranser, se även underliggande avsnitt. 

Ange följande mening om entreprenören ska upprätta teknisk dokumentation 
med krav enligt Handbok DigProj. 

För teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska separat 
mappstruktur, enligt Handbok DigProj, upprättas. 

Ange under respektive kod och rubrik om teknisk dokumentation, utöver 
digitalt format, ska levereras i pappersformat. 

Ange hur leverans av teknisk dokumentation i pappersformat ska 
sammanställas. 

Ange tider för leverans av teknisk dokumentation i Administrativa 
föreskrifter. Samordna med vad som anges i avsnitt AFC.41/AFD.41. 
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Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB.1, ska erforderlig teknisk dokumentation 
enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas tillgänglig. Se även 
administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28 / AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.1 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta bygghandlingar (aktuellt vid 
totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid utförandeentreprenad). 

YJC.1 Bygghandlingar för anläggning 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilka bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska följa 
krav enligt Handbok DigProj 

- vilka bygghandlingar utan krav enligt Handbok DigProj, som 
entreprenören ska tillhandahålla 

Färdigställda bygghandlingar, som är godkända av beställaren, ska förses med text 
BYGGHANDLING och levereras till beställaren innan arbetet påbörjas. 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning över bygghandlingar. 

Specificera här, alternativt under aktuell kod och rubrik, de bygghandlingar 
som entreprenören ska upprätta. Handbok ProjLok används som stöd för 
specifikationen. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 
Bygghandlingar enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för entreprenören 
att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i entreprenaden 
(främst vid totalentreprenad). Kompletterande stöd för upprättande av 
specifikationen, utöver vad som anges i ProjLok, se nedan. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar: 

- Översiktsplan, format A1, skala ///1:1000/// 

- Situationsplan, format A1, skala ///1:400/// 
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- Yttre installationer redovisade på situationsplaner visande samtliga yttre 
installationer (ex. va-ledningar, värmekulvert-, kylkulvert, gasledningar, 
oljeledningar e.d.) i format A1, skala ///1:400/// 

- Markplanerings- och höjdsättningsplan, format A1, skala ///1:400/// 

- Detaljer/Sektioner, format A1, skalenliga 

- Andra bygghandlingar i format A1, som krävs för entreprenadens 
genomförande 

Följande mening anges om Fortifikationsverket har en grundkarta över 
aktuellt område. 

Handlingar ska basera sig på utsnitt från grundkarta (dwg) som inhämtas från 
beställaren. För handlingar gäller referenssystem SWEREF 99. Entreprenören ska 
dokumentera tillämpad lokal projektion i den tekniska dokumentationen. 

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

Uppgift om aktuellt höjdsystem (exempelvis RH2000) ska inhämtas från 
beställaren. Entreprenören dokumentera tillämpad geoidmodell i den tekniska 
dokumentationen. 

Följande mening anges om bygghandlingar inte omfattas av sekretess. 

Leverans av färdigställda bygghandlingar inklusive handlingsförteckning, ska ske 
///till projektplats/på lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Filformat för leverans ska vara pdf. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende bygghandlingar som 
omfattas av sekretess. 

Bygghandlingar utan krav enligt Handbok DigProj 
Bygghandlingar utan krav enligt Handbok DigProj är aktuella för 
entreprenören att upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl 
totalentreprenad som utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar utan krav enligt Handbok DigProj gäller: 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

- ///KXXXX.XXX alt GXXXX.XXX/// skrivs in i namnruta/sidhuvud/sidfot eller 
motsvarande 

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Kompletterande stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar i format A3 eller A4: 

- Andra bygghandlingar som krävs för entreprenadens genomförande 

Leverans av färdigställda bygghandlingar inklusive handlingsförteckning, ska ske 
///till projektplats/på lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 
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Filformat för leverans ska vara pdf. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende bygghandlingar som 
omfattas av sekretess. 

Bygghandlingar för granskning 
Blivande bygghandlingar ska tillhandahållas, som pdf-filer, till beställaren för 
granskning och godkännande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. 
Beställarens granskningstid är ///cirka 10/// arbetsdagar. Beställarens 
godkännande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 

Följande handlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning: 

- ///Samtliga blivande bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj/// 

- ///Samtliga blivande bygghandlingar utan krav enligt Handbok DigProj/// 

- ///xxx/// 

Leverans av bygghandlingar för granskning och godkännande, ska ske ///till 
projektplats/på lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Filformat för leverans ska vara pdf. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende bygghandlingar för 
granskning (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av sekretess. 

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 
Föreskrivs i de fall Fortifikationsverket (projekterande konsulter på uppdrag 
av Fortifikationsverket) upprättar bygghandlingar (aktuellt främst vid 
utförandeentreprenad). 

YJD.1 Underlag för relationshandlingar för anläggning 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverkets 
(Fortfikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

- basera sig på utskrifter i fullskala av de bygghandlingar (ritningar inklusive 
handlingsförteckningar) som beställaren upprättat 

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

- vara daterade (åååå-mm-dd) och undertecknade av behörig undertecknare 
hos entreprenören. 

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 
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- I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

För yttre kanalisation (för el- och telekablar) ska längd för respektive 
kanalisationsstråk ritas in på situationsplaner. 

Beträffande mikrorör för blåsfiber: Antal lediga mikrorör (efter utförd 
fiberinstallation) ska föras in på situationsplan. 

Följande två stycken anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas 
av sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 

Leverans av underlag för relationshandlingar ska ske som digitala filer ///till 
projektplats/på lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Ange om analoga pappersoriginal av underlag för relationshandlingar även 
ska tillhandahållas. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende underlag för 
relationshandlingar (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av 
sekretess, exempelvis enligt följande mening. 

Underlag för relationshandlingar ska levereras på pappersoriginal,  
///på rulle///alt///vikta till A4-format i pärm///. 

YJD.11 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, 
rörledning m m 

Rörledningar 
Brytpunkter och ändpunkter ska mätas in och redovisas med koordinatpunkter 
eller motsvarande. 

YJE RELATIONSHANDLINGAR 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta relationshandlingar (aktuellt 
främst vid totalentreprenad samt för vissa delar av utförandeentreprenad). 

YJE.1 Relationshandlingar för anläggning 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YCC med underliggande avsnitt, omarbetade 
till relationshandlingar 

- Relationshandlingar i detta avsnitt (YCD) med underliggande avsnitt. 

- Handlingsförteckning inklusive filförteckning. 

I filförteckning ska version av original filformat framgå. 
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Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj 
Relationshandlingar, baserade på bygghandlingar med krav enligt Handbok 
DigProj, ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Leverans av relationshandlingar ska ske ///till projektplats/på lagringsyta/på 
lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. Relationshandlingar ska dessutom 
levereras separat enligt Handbok DigProj. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende relationshandlingar 
som omfattas av sekretess. 

Relationshandlingar utan krav enligt Handbok DigProj 
Leverans av relationshandlingar ska ske ///till projektplats/på lagringsyta/på 
lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Filformat för leverans ska vara original filformat samt pdf. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende relationshandlingar 
(alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av sekretess. 

YJE.11 Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning 
m m 

Rörledningar 
Brytpunkter och ändpunkter ska mätas in och redovisas med koordinatpunkter 
eller motsvarande. 

YJE.12 Relationshandlingar för bro, brygga, kaj o d 

YJE.13 Relationshandlingar för tunnel, bergrum o d 

YJE.16 Relationshandlingar för markförstärkningar och 
geokonstruktion 
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YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta digital förvaltnings-
information, som komplett system eller som indata till Fortifikationsverkets 
system. 

Digital förvaltningsinformation avser information som ska dokumenteras i till 
exempel en databas eller datamodell. Exempel på system för digital 
förvaltningsinformation är BIM och GIS. 

Ett annat exempel på digital förvaltningsinformation är systemprogramvara 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning. 

YJF.1 Digital förvaltningsinformation för anläggning 
Leverans av digital förvaltningsinformation ska ske ///till projektplats/på 
lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Filformat för leverans ska vara original filformat. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende digital 
förvaltningsinformation (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas 
av sekretess. 

Underlag för GIS 
Följande stycken föreskrivs om inmätningsfiler ska tillhandahållas som indata 
till GIS. 

För arbeten/objekt utomhus ska inmätningsfiler (dwg) tillhandahållas som indata 
till geografiskt informationssystem (GIS). Större objekt (såsom byggnader, staket 
etc) ska vara måttriktigt ritade. För mindre objekt (såsom avskiljare, cisterner, 
pumpstationer och brunnar m m) ska symbolens mittpunkt vara måttriktigt ritad. 
För medieförande kulvertstråk ska stråkens mittlinjer vara måttriktigt ritade. 

Inmätningsfil ska även visa ursprunglig placering av objekt som rivits, 
demonterats, slopats eller flyttats. 

Inmätningsfil ska basera sig på utsnitt från grundkarta (dwg) som inhämtas från 
beställaren. Som referenssystem gäller SWEREF 99. Entreprenören ska 
dokumentera tillämpad lokal projektion i den tekniska dokumentationen. 

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

Uppgift om aktuellt höjdsystem (exempelvis RH2000) ska inhämtas från 
beställaren. Entreprenören dokumentera tillämpad geoidmodell i den tekniska 
dokumentationen. 

Indata till FORTV databaser 
Ange om databas ska tillhandahållas som indata till GIS (aktuellt främst i 
totalentreprenader). 
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Vid upprättande av indata till GIS ska Handbok GIS 4/2010, Underbilaga 2 
typkodlista användas. Indata ska levereras i format dwg. 

Indata ska redovisas för beställaren fortlöpande under entreprenadtiden. 

Senast vid slutbesiktning ska komplett indata vara sammanställd och överlämnad 
till beställaren. 

Underlag för Kabelbok 
Kabelbok är Fortifikationsverkets databasbaserade 
kabeldokumentationssystem för yttre kablar (kablar i mark, kablar i 
kanalisation i mark samt kanalisation i mark). Fortifikationsverket kopplar 
data i Kabelbok till Fortifikationsverkets geografiska informationssystem 
(FORTV GIS). 

Till denna handbok finns ”Mallar Indata till Kabelbok”, se Fortnet, under Stöd i 
arbetet/Anskaffning/Handböcker, samt på Fortifikationsverkets webbplats, 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker. 

Följande mening föreskrivs främst i totalentreprenader, i de fall 
entreprenören ska utföra yttre kanalisation för el- och teleinstallationer, 
under förutsättningen att kanalisationsdata inte omfattas av sekretess: 

Entreprenören ska, för yttre kanalisation, sammanställa indata till 
Fortifikationsverkets Kabelbok enligt ”Mallar Indata Kabelbok”. Mallar Indata 
Kabelbok finns att hämta på Fortifikationsverkets webbplats, 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker. I entreprenaden ingår att utföra de uppgifter, som enligt 
instruktioner till mallarna ska utföras av ”Projektör”. 

Programvara 
Ange systemprogramvara, tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, 
som ska tillhandahållas. 

YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D 
Föreskrivs i de fall entreprenören upprättar kontrolldokument, intyg o d (se 
avsnitt YH) som har betydelse för verifiering av entreprenadkontraktet samt 
under bibehållandet. 

Ange här vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska 
tillhandahålla som teknisk dokumentation. 

Kontrolldokument, intyg o d (som är undertecknade) ska skannas till format pdf. 

Leverans av kontrolldokument, intyg o d ska ske ///till projektplats/på 
lagringsyta/på lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende kontrolldokument, 
intyg o d (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av sekretess. 
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YJH DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla dokumentation av 
tekniska prestanda som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 
(Dokumentation avseende teknisk prestanda o d ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underrubriker.) 

YJH.1 Kontrolldokument, intyg o d för anläggning 
Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontrolldokument, intyg o d som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla miljödokumentation som 
är specifikt upprättad för aktuellt projekt. (Dokumentation avseende 
miljöprestanda o d ingående i produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK 
med underrubriker.) 

YJJ.1 Miljödokumentation för anläggning 
Byggvarudeklarationer ska redovisas för följande material: 

Ange här för vilka produkter byggvarudeklaration ska redovisas. 

Byggvarudeklarationer ska upprättas i enlighet med eBVD 1.0. 

Även andra typer av dokument accepteras så länge innehållet är upprättade i 
enlighet med riktlinjerna i eBVD 1.0. 

För byggvaror som inte uppfyller eBVD 1.0, men trots detta används, ska en 
avvikelserapport sammanställas. 

Leverans av byggvarudeklarationer ska ske ///till projektplats/på lagringsyta/på 
lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 
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YJK PRODUKTDOKUMENTATION 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla produktdokumentation. 

YJK.1 Produktdokumentation för anläggning 
Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad 
som föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i produktförteckning som redovisar 

- Produkt 

- Filnamn 

Produktdokumentation, inklusive produktförteckning, levereras i format pdf. 

Produktförteckningens pdf-fil ska vara sökbar. 

Leverans av produktdokumentation ska ske ///till projektplats/på lagringsyta/på 
lagringsmedia/enligt beslut i projektet///. 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
Observera att Fortifikationsverket normalt köper kompletta objektsspecifika 
driftinstruktioner av teknikinformationskonsult. Sådan driftinstruktion följer 
objektet under hela dess livslängd och upprättas/revideras enligt 
Fortifikationsverkets Handbok Teknikinformation. 

YJL.1 Drift- och underhållsinstruktioner för anläggning 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 
(Instruktioner avseende drift och underhåll ingående i produktdokumentation 
föreskrivs i avsnitt YJK med underrubriker.) 

YJL.11 Driftinstruktioner för anläggning 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla driftinstruktioner som är 
specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Instruktioner avseende drift 
ingående i produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med 
underrubriker.) 

YJL.12 Underhållsinstruktioner för anläggning 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla underhållsinstruktioner 
som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Instruktioner avseende 
underhåll ingående i produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med 
underrubriker.) 
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YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

Observera att Fortifikationsverket normalt inarbetar objektsspecifika 
säkerhetsinstruktioner i driftinstruktioner, enligt YJL. 

YJM.1 Säkerhetsinstruktioner för anläggning 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner 
som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och informera beställarens drift- 
och underhållspersonal. 

YKB.1 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för anläggning 
Föreskrivs i de fall anläggningsdelarna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen. 

Utbildning och information ska ske med den tekniska dokumentationen som 
grund. 

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av anläggningsdelar, placering och funktion. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av anläggningsdelar, funktioner och handhavande. 

Vid tillfälle 2 ska föreskriven teknisk dokumentation enligt YJ med underliggande 
avsnitt finnas tillgänglig. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 

YKB.11 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m 
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