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1 Inledning 
Fortifikationsverkets (FORTV) fastighetsbestånd består av byggnader, mark och 
infrastruktur inom garnisons-, läger- och flottiljområden. Till beståndet hör även 
befästningsanläggningar och flygbaser med tillhörande infrastruktur och mark samt 
övnings- och skjutfält. Denna handbok avser beståndsdelen Lokaler. Med 
beståndsdelen Lokaler avses huvudsakligen byggnader med tillhörande infrastruktur 
inom garnisonsområden. 
 
Handbok ProjLok är framtagen för standardisering av projekthandlingar som 
upprättas i investeringsprojekt. Exempel på projekthandlingar är 
systembeskrivningar, rambeskrivningar, mängdförteckningar, tekniska 
beskrivningar, situationsplaner, planritningar, installationsritningar, scheman, 
entreprenadkalkyler och driftinstruktioner. 
 
Handboken ger ett stöd för ett systematiskt arbetssätt under investeringsprojektens 
olika faser och skeden samt vilka projekthandlingar som är lämpliga att upprätta 
inom respektive uppdragsområde. Handboken ger även exempel på 
projekthandlingarnas innehåll och användning samt tillhörande arbetsmoment. 
 
Handbok ProjLok är skriven för brukarrelaterade investeringsprojekt. Därmed är 
tillämpningen av Handbok ProjLok främst aktuell i delprocessen Bygga Nytt eller 
Bygga Om (BNEBO) inom processen Förändra. Handbok ProjLok är även till stor del 
tillämpbar i ägarrelaterade investeringsprojekt, inom processen Bibehålla. FORTV 
processer benämns VAS (Vårt arbetssätt). 
 
Handbok ProjLok riktar sig primärt till projektledare, projekteringsledare och 
upphandlare inom FORTV. Handbok ProjLok tillämpas av konsult utifrån uppdrag 
från FORTV. 
 
Handbok ProjLok finns att hämta på 

• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anskaffning/Handböcker 
• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anvisningar, Handböcker och Regler 
• Fortifikationsverkets externa webbplats, www.fortifikationsverket.se, under 

Upphandling/Generella dokument/Handböcker. 
 
Denna utgåva av Handbok ProjLok har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av: 
Håkan Gustafson FORTV/UtVs/AnFa 
Mats-Åke Lindholm FORTV/Proj/PStb 
Annkristin Lyckeholm FORTV/Proj/PStb 
Christian Nordling FORTV/Proj/PStb 
Benny Sparr FORTV/Proj/PStb 
 
Bild försättssida: Fortifikationsverket 
 

Förbättringsförslag 
Förbättringsförslag avseende Handbok ProjLok e-postas till 
projekteringsanvisningar@fortifikationsverket.se. Förslag kommer att omhändertas 
av Avdelningen för Utveckling och Verksamhetsstöd, UtVs. 
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2 Förkortningar och begrepp 
I denna handbok förekommer följande förkortningar och begrepp: 
AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter (inklusive äldre föreskrifter 

meddelade av Arbetarskyddsstyrelsen) 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning, utgiven av AB 
Svensk Byggtjänst (till exempel AMA Anläggning, AMA Hus, 
AMA VVS & Kyla, AMA EL) 

AMF Arbetsmiljöförordningen 

AML Arbetsmiljölagen 

BBR Boverkets byggregler 

BNEBO FORTV delprocess Bygga Nytt eller Bygga Om (inom 
processen Förändra, i VAS) 

BSAB-systemet En gemensam struktur för information i byggsektorn, som 
förvaltas av AB Svensk Byggtjänst 

BVKF Försvarsmaktens bestämmelser för åtgärder mot brand- 
och explosionsfara, vattenförorening samt kemisk 
hälsopåverkan från brandfarliga varor 

Driftkort Handling som schematiskt visar funktionssamband mellan 
komponenter i en installation och beskriver regler- och 
larmfunktioner 

EKS Boverkets konstruktionsregler, EKS 

Entreprenadhandlingar Se begreppsbestämning i AB 04 och ABT 06. 

FIHM Försvarsinspektören för hälsa och miljö 

FM Försvarsmakten 

FM HKV Försvarsmakten högkvarteret 

FM LplE Försvarsmaktens lokalplaneringsenhet 

FMLOG Försvarsmaktens logistik 

FMV Försvarets materielverk 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

FORTV Fortifikationsverket 

FRA Försvarets radioanstalt 

GIS Geografiskt informationssystem 

IFTEX Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av 
ammunition och övrig explosiv vara 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBL Plan- och bygglag 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

SBM Statligt byggnadsminne 

Skiss Ritning som redovisar en idé, utgör ett utkast eller dylikt 

VAS Vårt arbetssätt - FORTV processer 
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3 Övergripande planeringsinstrument 

3.1 FORTV GIS 
Geografisk information lagras och hanteras i FORTV GIS. 
I FORTV GIS finns bland annat grundkartor som redovisar byggnader, mark och 
beläggningar. Teknisk försörjning redovisas med ledningar och dess anslutningar för 
VA, värme, el- och telenät samt styr- och övervakningsnät. 
För kablar och kanalisation i mark kopplas databasen Kabelbok till FORTV GIS. 
FORTV GIS utgör ett underlag för projektering i såväl investeringsprojekt som 
underhållsprojekt. 
FORTV GIS upprättas enligt Handbok GIS och revideras fortlöpande utifrån underlag 
från såväl investeringsprojekt som underhållsprojekt. 

3.2 FORTV Teknikinformation 
Exempel på teknikinformation är: 

• Driftinstruktioner (för ett objekt, till exempel en byggnad) 
• Elförsörjningsinstruktioner (för till exempel en garnison) 

 
Teknikinformation används främst för drift, men utgör även ett underlag för 
projektering i såväl investeringsprojekt som underhållsprojekt. 
 
Teknikinformation upprättas enligt Handbok Teknikinformation och revideras 
fortlöpande utifrån underlag från såväl investeringsprojekt som underhållsprojekt. 
 
Underlag för teknikinformation är, vid utförandeentreprenad: 

• Teknisk dokumentation som tillhandahålls av entreprenör. 
• Relationshandlingar, enligt avsnitt 8.2.1. 
• Brandskyddsdokumentation, enligt avsnitt 8.2.2. 
• GIS, enligt avsnitt 8.2.4. 

 
Underlag för teknikinformation är, vid totalentreprenad: 

• Teknisk dokumentation som tillhandahålls av entreprenör inklusive 
relationshandlingar, enligt 10.2.1. 

• Brandskyddsdokumentation, enligt avsnitt 10.2.2. 
• GIS, enligt avsnitt 10.2.4. 

3.3 Garnisonsplan 
Garnisonsplan upprättas i samverkan mellan FORTV och hyresgästen. 
Garnisonsplanen omfattar ofta ett garnisonsområde med tillhörande övningsfält. I 
garnisonsplanen redovisas inventerade fastighetsuppgifter, planer för nyttjande av 
fastigheten/objekten och dess utveckling samt omvärldsfaktorer, till exempel 
kommunens och länsstyrelsens planförutsättningar. Information avseende 
garnisonsplanering finns på Fortnet. 
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3.4 Kulturmiljöunderlag 
För i princip alla statliga byggnadsminnesobjekt (SBM) finns ett vårdprogram 
framtaget av FORTV. Även för mark- och parkanläggning av betydelse finns i vissa fall 
vårdprogram. 
 
Vårdprogrammen utgår från skyddsbestämmelserna som är fastställda av 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som också är tillsyns- och tillståndsmyndighet. 
Vårdprogrammen anger objektets antikvariska förutsättningar som underlag för 
planering och projektering inför underhåll och ombyggnad. 
 
Objekt som planeras bli SBM-objekt, men där SBM-märkning ännu inte är beslutad, 
behandlas som SBM-objekt enligt överenskommelse med RAÄ. 
 
För projekt som innefattar SBM-objekt eller objekt som planeras bli ett SBM-objekt 
klarläggs förutsättningar i samråd med FORTV kulturarvsspecialist. 
 
För hantering av kulturmiljöer med byggnader som ligger inom riksintressen för 
kulturmiljövård, är utpekade som kommunala eller regionala kulturmiljöer, är 
q-märkta samt för fornlämningar eller befintlig byggnadsanknuten konst: se 
Checklista kulturmiljö. 

3.5 Gestaltningsprogram, arkitektur och konstnärlig gestaltning 
Gestaltningsprogram upprättas utifrån Fortifikationsverkets arkitekturpolicy, se 
Arkitekturpolicy 2021, Enkelhet & nytta. 
 
För respektive etablissement, oftast garnisonsområden, finns gestaltningsprogram 
där befintliga och planerade byggnaders gestaltningsinriktning redovisas. Ett 
gestaltningsprogram ligger bland annat till grund för gestaltning och kulörsättning av 
tillkommande objekt och byggnader samt renovering av befintliga objekt/byggnader. 
Innan planering av ny- eller ombyggnad påbörjas ska det kontrolleras vad 
gestaltningsprogrammets råd och rekommendationer anger. 
 
FORTV ska värna arkitektoniska värden vid utformning av byggnad. Samråd med 
verksarkitekt ska ske på relevanta projekt över 10 000 tkr. Samrådet sker i tidigt 
skede innan systemhandlingsskedet påbörjas. 
 
FORTV Arkitekturråd pekar dessutom för varje verksamhetsår ut strategiskt viktiga 
projekt och garnisonsområden för behandling i rådet. Det görs innan respektive 
årsskifte och föredras därefter i internberedning LS och i GD-beredning för beslut. De 
utsedda projekten tas under verksamhetsåret upp i rådet för granskning och 
rekommendationer avseende arkitektur och gestaltning. 
 
FORTV Arkitekturråd avger årligen en rekommendation till särskild styrgrupp med 
representanter från FORTV och Statens konstråd om prioriterade projekt, avseende 
platser för genomförande av konstnärlig gestaltning. Rekommendationen stäms av 
med Försvarsmakten HKV inför behandling i styrgruppen. Verksarkitekten håller i 
kontakterna med Statens konstråd. I ”Överenskommelse Fortifikationsverket och 
Statens konstråd avseende konstnärlig gestaltning i investeringsprojekt” beskrivs 
gemensamma aktiviteter och arbetsformer mellan FORTV och Statens konstråd för 
hur upp till en procent av budgeten för ett av FORTV byggprojekt, vid nybyggnad, om- 
eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning. 
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4 Övergripande projektspecifikt 

4.1 Förvaltningsinformation avseende areor och volymer 
Inom FORTV tillämpas: 

• Svensk standard SS 21054:2020, avseende lokalers areor och volymer. 
• BBR avsnitt 9:12, avseende A-temp (betecknas Atemp i BBR). 

 
I respektive projekt klargör FORTV: 

• Vilka areor och volymer som är aktuella att redovisa från respektive skede. 
• Form för redovisning av areor och volymer: 

o Digital information 
o Lokalförteckning 

 
I Handbok DigProj framgår kravstyrning avseende digitala informationsleveranser 
från projekthandlingar, för vidare hantering i FORTV fastighetsstödsystem. 

4.1.1 Areor och volymer enligt svensk standard 
Svensk standard, SS 21054:2020, specificerar regler för beräkning och redovisning av 
area och volym hos byggnader och delar av byggnader, definierar area- och 
volymbegrepp, samt ger information om tillämpning och omfattning. Standarden är 
avsedd att tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags byggnader och gäller 
för både nyproduktion och för befintligt bestånd. Standarden kan användas såväl vid 
planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, 
förvaltning samt för statistisk bearbetning och dylikt. Standarden är inte tillämplig på 
anläggningar. 
 
Följande areor och volymer redovisas i SS 21054:2020. I standarden redovisas även 
ett antal underindelningar av area- och volymstorheter. 

Byggnadsarea – BYA 
BYA är den area som byggnaden upptar på marken och projektionen av de 
byggnadsdelar som påverkar användningen av underliggande mark. BYA tillämpas i 
första hand i planbestämmelser och dylikt. 

Öppenarea - OPA 
OPA utgörs av helt eller delvis öppna areor inrättade för vistelse eller förvaring i 
anslutning till en byggnad. OPA kan tillämpas som komplement till BTA och BRA. 

Bruttoarea - BTA 
BTA utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet. BTA 
tillämpas till exempel i planbestämmelser, genomförandeavtal, kalkyler vid värdering, 
beräkning av avgifter och nyckeltal. 

Bruksarea - BRA 
BRA utgörs av en eller flera nyttjandeenheter eller grupper av sammanhörande 
mätvärda utrymmen, som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida eller på 
annat för mätvärdhet angivet sätt. BRA tillämpas till exempel vid planering, 
projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning, statistisk bearbetning. 
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Boarea - BOA 
BOA utgörs av utrymmen ovan mark inrättade för boende. BOA tillämpas till exempel 
vid planering, projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning och 
statistisk bearbetning. 

Biarea – BIA 
BIA utgörs av utrymmen inrättade för sidofunktioner till boende samt för utrymmen 
helt eller delvis under mark inrättade för boende. BIA tillämpas till exempel vid 
planering, projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning, statistisk 
bearbetning. 

Lokalarea – LOA 
LOA utgörs av utrymmen inrättade för andra ändamål än boende, sidofunktioner till 
boende, byggnadens drift eller allmänna kommunikation. LOA tillämpas till exempel 
vid planering, projektering, hyressättning, taxering, värdering, förvaltning och 
statistisk bearbetning. 

Övrig area – ÖVA 
ÖVA utgörs av utrymmen avsedda för teknisk drift eller allmän kommunikation i 
andra byggnader än småhus. ÖVA tillämpas till exempel vid planering, projektering, 
hyressättning, taxering, värdering, förvaltning och statistisk bearbetning. 

Nettoarea – NTA 
NTA utgörs av mätvärt utrymme begränsad av omslutande byggnadsdelars insida 
eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. NTA tillämpas huvudsakligen i 
samband med drift och underhåll. 

Konstruktionsarea – KA 
KA utgörs av mätvärda delar av väggar, pelare och slutna schakt. KA tillämpas för att 
ange differensen mellan BTA och NTA. 

Bruttovolym - BTV 
BTV utgörs av en byggnadsvolym begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. 
BTV tillämpas främst vid kalkyler som bygger på uppskattningar och bedömningar. 

Nettovolym – NTV 
NTV utgörs av ett eller flera utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars 
insida. NTV tillämpas till exempel vid bedömning av uppvärmnings- och 
ventilationsbehov. 

4.1.2 Area enligt BBR 

Temperad golvarea - A-temp 
FORTV tillämpar A-temp, enligt BBR avsnitt 9:12: 

• För energiberäkningar under projekteringen, se Projekteringsanvisning 
Energi och miljö. 

• För uppföljning av energianvändning, utifrån relationshandlingar. 
Med A-temp avses: 
Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 °C, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 
garage, inräknas inte. 
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4.2 Kalkyler 
Kalkyl på investeringsutgiften för projektets genomförande upprättas i slutet av 
respektive skede. Normalt redovisar konsult entreprenadkalkyl i samlad form till 
FORTV projektledare. FORTV projektledare färdigställer kalkylen för hela projektet. 

Kalkylbenämningar 
För respektive skede tillämpar FORTV normalt kalkylbenämningar enligt  
tabell 4.1 och tabell 4.2. 
 
Tabell 4.1: Kalkylbenämningar vid utförandeentreprenad 
 

Handling som kalkyl baseras på Kalkylbenämning 
Behovsanalys, BA 
 

Uppskattning 

Behovsunderlag, BU 
 

Uppskattning 

Programhandlingar 
 

Bedömning 

Systemhandlingar 
 

Bedömning 

Förfrågningshandlingar 
 

Beräkning 

 
Tabell 4.2: Kalkylbenämningar vid totalentreprenad 
 

Handling som kalkyl baseras på Kalkylbenämning 
Behovsanalys, BA 
 

Uppskattning 

Behovsunderlag, BU 
 

Uppskattning 

Programhandlingar 
 

Bedömning 

Ramhandlingar 
 

Bedömning 

 

Specifikation av kalkyler 
Kalkylmetod anpassas till respektive skedes handlingar. 
Kalkylen ska beroende på typ av projekt och skede specificeras i tillämpliga delar 
enligt tabell 4.3. 
 
Uppskattningar redovisas med detaljeringsgrad på byggdelsnivå enligt tabell 4.3. 
Mark samt Yttre teknisk försörjning redovisas dock på delområdesnivå. 
 
Bedömningar och beräkningar redovisas med detaljeringsgrad på delområdesnivå 
enligt tabell 4.3. 
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Tabell 4.3: Specifikation av kalkyler 
 

Byggdel Delområde Kommentar 
Mark och anläggning - Vägar och planer 

- Stängsel och grindar 
- Grundläggning 

Stängsel och grindar: innefattar 
maskindrivna grindar. 
Grundläggning: avser 
grundläggning för byggnad. 

Yttre teknisk 
försörjning, VA, 
Värme och kyla 

- Yttre VA, inklusive 
   spillvatten och dagvatten 
- Yttre Värme och kyla 
- Mark och anläggnings- 
   arbeten, som tillhör 

Fristående stationer ingår i 
respektive delområde. 

Yttre teknisk 
försörjning, El och 
tele 

- Yttre El och tele 
- Mark och anläggnings- 
   arbeten, som tillhör 

Fristående stationer ingår i 
respektive delområde. 
Yttre El och tele: innefattar även 
reservkraftaggregat, placerat i 
byggnad, som försörjer flera 
byggnader. 

Bygg - HUS - Byggnad yttre samt stomme 
- Yttre dörrar och fönster 
- Byggnad inre 

Yttre dörrar: innefattar även 
maskindrivna portar. 
Byggnad inre: avser lättväggar, 
ytskikt m m. 

VVS och kyla - HUS - VS och kyla 
- Luftbehandling 
- Torrluft 
- Brandsläckning 
- Tryckluftssystem 

Yttre VA samt Yttre Värme och 
kyla, se delområden inom Yttre 
teknisk försörjning. 

El och tele - HUS - El och tele - HUS Ingen specifik uppdelning i 
delområden. 
Reservkraft enbart avsedd för 
aktuell byggnad hör hit (men kan 
med fördel specificeras separat). 
Yttre El och tele, se delområde 
inom Yttre teknisk försörjning. 

Hiss - Hiss  
Kran - Traverser 

- Telfrar 
 

Styr och övervakning - Styr och övervakning  
Speciell byggdel Redovisas separat efter överenskommelse. 

Exempel på speciell byggdel är system för spolhall. 
Särskild utrustning Redovisas separat efter överenskommelse. 

Exempel på särskild utrustning är storkök. 
Rivningar Större rivningar särredovisas alltid. Observera att mindre 

rivningar i samband ROT-åtgärder och liknande ska ingå i 
respektive fack ovan. 

Anslutningsavgifter I de fall anslutnings/anläggningsavgifter (t ex Värme, VA, EL 
m m) är aktuella ska de tydligt anges var för sig. 
Om sådana avgifter bedömds vara aktuella men inte inräknats, 
ska det tydligt redovisas. 
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Livscykelkostnad (LCC) 
I vissa projekt kan LCC-kalkyler vara ett stöd. 
Beträffande LCC-kalkyler och andra LCC-verktyg, som stöd för hållbar upphandling, se 
Upphandlingsmyndighetens webbplats, www.upphandlingsmyndigheten.se. 
 
LCC tillämpas främst för utvärdering av alternativa lösningar samt för anpassning till 
kravställda nyttjandetider. 
 
För livscykelkostnadsberäkningar finns FORTV LCC-mall. 

4.3 Arbetsmiljöplaner 
För byggnads-och anläggningsprojekt ska det uppföras en arbetsmiljöplan enligt AML, 
AMF, AFS och branschens skyddsföreskrifter. 
 
Arbetsmiljöplanen ska anpassas till projektet och de eventuella förändringar som 
sker. Storleken och karaktären på det byggprojekt som ska samordnas är avgörande 
för arbetsmiljöplanens omfattning och detaljeringsgrad. 
Arbetsmiljöplanen upprättas enligt Arbetsmiljöplan-mall (amp-mall 2015) som finns 
på Fortifikationsverkets externa webbplats, www.fortifikationsverket.se, under: 
Upphandling/Generella dokument/Miljö. 
 
Arbetsmiljöplanen ska innehålla följande: 
A. De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
B. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
C. Vid arbeten med särskilda risker enligt AFS 1999:3 12a §, ska det finnas en 
beskrivning av de särskilda åtgärder som ska vidtas under byggskedet för att 
arbetsmiljön ska kunna uppfylla kraven i gällande författningar. 
D. Om arbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå 
samtidigt ska detta beaktas i planen. 

BAS-P 
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ska samordna så 
tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen 
och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som brukandet av 
byggnaden eller anläggningen. 
 
BAS-P ska upprätta en arbetsmiljöplan i vilken de risker som går att förutse 
identifieras, samt upprätta beskrivning av de förebyggande åtgärderna som krävs för 
att minimera eller eliminera riskerna, under byggskedet och brukarskedet. BAS-P 
samordnar arbetet så att antalet arbetsmiljörisker som hänskjuts till att lösas på plats 
under byggskedet minimeras. 
 
För att erhålla en projektanpassad arbetsmiljöplan ska BAS-P: 

• samordna planering och projektering i frågor som har betydelse för 
arbetsmiljön, 

• delta vid planerings- och projekteringsmöten,  
• tillse att inga arbetsmiljöfrågor förbises på grund av tveksamhet om vilken 

projektör som ska hantera dem,  
• verka för att varje projektör tar hänsyn till övrig projektering, i den mån det 

har betydelse för den egna projekteringen, 
• samordna, organisera och säkerställa kraven som framgår av gällande AML 

samt därtill hörande författningar och skyddsföreskrifter. 
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BAS-U 
Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av ett byggnads- eller anläggningsarbete 
(BAS-U) anpassar arbetsmiljöplanen för byggskedet samt för de eventuella ändringar 
som påverkar brukarskedet. 
 
BAS-U samordnar arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på 
arbetsstället och utför de uppgifter som framgår av Arbetsmiljölagen samt därtill 
hörande författningar och skyddsföreskrifter. 
 
BAS-U ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som 
kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella 
förändringar som ägt rum. BAS-U ska därvid anpassa planen till de arbetsmetoder 
som verkligen används och till de verkliga förutsättningarna för arbetets utförande. 
Även beskrivningen av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras ska vara uppdaterad. 
Vid alla ändringar i arbetets utförande av betydelse eller ändrade förutsättningar av 
betydelse för arbetsmiljön, ska en ny anpassning göras. 
 
BAS-U samordnar och säkerställer att den eller de som bedriver verksamhet på 
arbetsstället känner till och följer den projektanpassade arbetsmiljöplanen. 
 

ÖVERLÄMNING AV ARBETSMILJÖPLAN 
När projektet är färdigprojekterat ska arbetsmiljöplanen lämnas över från BAS-P till 
BAS-U. Överlämningen ska omfatta minst följande: 

• kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärdsförslag samt överlämning av 
skriftliga underlag, där det finns arbetsmiljörisker som inte är uppenbara, 

• lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön, 

• hur tillkommande projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation 
överlämnas till BAS-U, om projekteringen fortsätter, 

• avstämning av tidplanen och en eventuell justering av den. 
 
Ovanstående punkter gäller även om BAS-P eller BAS-U byts ut under pågående 
arbete. 

PROJEKTÖRER 
I Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 7 § föreskrivs att:  
Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom 
ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl 
byggskedet som det framtida brukandet. 
 
Projektörerna ska, inom ramen för sina uppdrag, projektera så att det blir möjligt att 
skapa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare som kan förutses komma att arbeta 
under byggtiden samt i, eller i anslutning till, den färdiga byggnaden eller 
anläggningen. 
Projektörerna ska se till att framtagna lösningar fungerar med andra projektörers 
lösningar, om det har betydelse för arbetsmiljön under byggtiden samt bruksskedet.  
Projektörerna ska informera BAS-P om relevanta arbetsmiljörisker som finns under 
byggskedet och brukandet så de inarbetas i arbetsmiljöplanen. 
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FAST DRIFTSTÄLLE 
BAS-P och BAS-U samordnar arbetsmiljöfrågor, som inverkar på det fasta driftstället 
under såväl byggskedet som det framtida brukandet, med den som råder över 
arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöplanen ska 
uppmärksamma moment och risker som kan påverka det fasta driftstället. 
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5 Projekthandlingar – Tidiga skeden 
Hyresgästen ansvarar för tidiga skeden, FORTV medverkar. 

5.1 Behovsanalysskede 
Hyresgästen/brukaren upprättar en Behovsanalys (BA). I BA analyserar 
hyresgästen/brukaren sina behov, ofta i samverkan med FORTV. 
 
Under behovsanalysskedet utreder hyresgästen och FORTV alternativa översiktliga 
förslag till lösning. Alternativen kan handla om lösning inom befintligt FORTV 
fastighetsbestånd utan ombyggnad, alternativ med om-, till- eller nybyggnad eller 
eventuellt alternativ genom att istället hyra/köpa av annan fastighetsägare. Beslut tas 
innan fortsättning av projektet. 
 
FORTV klarlägger huruvida respektive förslag medför speciellt tidskrävande eller 
kostnadsdrivande moment, till exempel: 

• Detaljplaneändring 
• Miljösanering 
• Klimatanpassning 
• Kulturmiljöutredningar 

 
FORTV kompletterar BA översiktligt avseende projektpåverkande delar till exempel: 
fastighets- och ägarrelaterade behov, översiktlig uppskattning angående byggnads 
bruttoarea och en uppskattning av erforderliga yttre arbeten. 
 
FORTV kompletterar BA med kalkyler visande uppskattade utgifter och tillför 
uppskattade tidplaner för de framtagna alternativen till genomförande. 
 
Hyresgästen (till exempel FM HKV) beslutar huruvida ett behovsunderlag ska 
upprättas och/eller en Teknisk och ekonomisk utredning ska beställas av FORTV. 

5.2 Behovsunderlagsskede 
Hyresgästen/brukaren upprättar ett Behovsunderlag (BU). I BU formulerar 
hyresgästen/brukaren sina verksamhetskrav i samverkan med FORTV. I BU ingår ofta 
en lokalförteckning. 
 
FORTV kompletterar BU översiktligt avseende projektpåverkande delar till exempel: 
fastighets- och ägarrelaterade behov, åtgärder för att uppfylla krav i författningar, 
åtgärder på grund av FORTV föreskrifter och praxis, översiktlig uppskattning 
angående byggnads bruttoarea, erforderliga yttre arbeten, avseende mark, vägar, 
teknisk försörjning med mera. 
 
FORTV kompletterar även BU med en kalkyl visande uppskattade utgifter och en 
tidplan visande uppskattade tider för projektets genomförande. 
 
Vid behov utför FORTV kompletterande Behovsutredningar samt Teknisk ekonomisk 
utredning (initierad av hyresgästen) före tecknandet av det preliminära 
investeringsavtalet. 
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6 Projekthandlingar – fasen Bereda projekt 
FORTV ansvarar för fasen Bereda projekt, hyresgästen medverkar. 

6.1 Projektberedningsskede 
En projektplan upprättas, som utgör FORTV projektledares dokumentation av 
planerat projekt (= internt dokument FORTV, som revideras inför varje nytt skede och 
vid större förändringar). Fortifikationsverkets projektplan upprättas med stöd av 
mall för projektplan i investeringsprojekt. 
 
Under projektberedningsskedet bereds det kommande projektarbetet, bland annat 
klarläggs: 

• Huruvida det finns behov av att FORTV initierar en teknisk och ekonomisk 
utredning och eller andra förarbeten 

• Huruvida det finns behov av att utföra LCC-kalkyler, speciellt om olika 
alternativa lösningar ska utvärderas samt anpassning till kravställda 
nyttjandetider 

• Vilka Fortifikationsverkets styrande dokument som specifikt inverkar på 
projektet. 

6.2 Programhandlingsskede 
Under programhandlingsskedet utförs förarbeten samt upprättas programhandlingar. 
Programhandlingarna baserar sig på behovsunderlag och/eller teknisk och 
ekonomisk utredning (initierad av hyresgästen). Programhandlingarna utgör den 
samlade förutsättningen för ett projekt och är samtidigt ett underlag för beslut om 
projektering. 

Förarbeten 
I vissa projekt är det lämpligt att utföra förarbeten såsom utredningar, 
undersökningar, inventeringar, uppmätningar, fältmätningar och dylikt i 
programhandlingsskedet. 

Texthandlingar och skisser 
Vissa förarbeten resulterar i texthandlingar med tillhörande skisser, såsom 
utredningar, undersökningar, inventeringar, uppmätningar och dylikt, till exempel: 

• Teknisk och ekonomisk utredning (initierad av FORTV) 
• Brandskyddsutredning 
• Kulturmiljöutredningar som till exempel antikvarisk förundersökning för SBM 

eller kommunala kulturmiljöer, arkeologiskt samråd/förundersökning för 
fornlämningar eller miljökonsekvensbeskrivning för riksintressen för 
kulturmiljövården 

• Energiutredning – översiktlig 
• Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 
• Geoteknisk undersökning / Markteknisk undersökning 
• Markradonmätning 
• Inventering av befintlig teknisk dokumentation, inklusive status på digital 

information 
• Inventering av befintliga objekt. 
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Övrigt 
Resultatet av vissa förarbeten redovisas enligt särskild ordning, till exempel: 

• Fältmätningar – inarbetas i FORTV GIS, se avsnitt 3.1 
• Inventeringar av befintliga tekniska system – inarbetas i scheman ingående i 

FORTV teknikinformation. 

Upprättande av programhandlingar 
I mindre projekt och projekt med låg komplexitet upprättas programhandlingar 
normalt av FORTV i egen regi. I större projekt och projekt med hög komplexitet 
upprättas programhandlingar normalt av utredningskonsult kontrakterad av FORTV 
(i nära samarbete med FORTV). 
 
Fortifikationsverkets generella krav utifrån styrande och stödjande dokument tillförs 
antingen genom hänvisningar till relevanta dokument eller genom direkt inarbetning 
i programhandlingarna. 
Exempel på styrande dokument: 

• Delöverenskommelser 
• Fortifikationsverkets energimål. 

Exempel på stödjande dokument: 
• Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar 
• Fortifikationsverkets tekniska handböcker. 

 
Programhandlingar nyttjas till exempel för följande: 

• Redovisning för hyresgästen/brukaren (Programhandlingar, inklusive Kalkyl 
och Tidplan) 

• Beslut om fortsatt inriktning 
• Vid beslut om projektering med sikte på utförandeentreprenad utgör 

programhandlingarna underlag för upphandling/avrop av 
projekteringskonsult för projektering av systemhandlingar och där så är 
lämpligt även för projektering av förfrågningshandlingar och bygghandlingar, 
se kapitel 7, samt upprättande av relationshandlingar, se kapitel 8. 

• Vid beslut om projektering med sikte på totalentreprenad utgör 
programhandlingarna underlag för upphandling/avrop avseende projektering 
av ramhandlingar, se kapitel 9. 

 
Redovisning av programhandlingar sker samordnat för samtliga i projektet ingående 
uppdragsområden. Där programhandlingar utgörs av mer än en handling dateras 
handlingarna samordnat samt upprättas en gemensam handlingsförteckning, där 
samtliga i projektet ingående programhandlingar förtecknas. 

Alternativ för upprättande av programhandlingar 
Två alternativ för upprättande av programhandlingar förekommer. Val av alternativ 
är beroende av huruvida behovsunderlaget är öppet eller sekretessbelagt. 
 
För båda alternativen gäller att ändrade eller kompletterande förutsättningar jämfört 
med behovsunderlaget, som erhållits under programhandlingsskedet, ska 
dokumenteras så att information utifrån gällande behov överförs till 
projekteringsskedet. 
 

• Alternativ – Utifrån öppet behovsunderlag: 
o I programhandlingar hänvisas till behovsunderlaget 
o I programhandlingar anges alla beslutade ändringar och kompletteringar 

av behovsunderlaget 
o Vid leverans av programhandlingar bifogas BU. 
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• Alternativ - Utifrån sekretessbelagt behovsunderlag 

o Programhandlingar upprättas där relevanta delar av behovsunderlagets 
material (grundtext och ändringar) arbetas in 

o I programhandlingar anges att väsentlig information är inarbetad från 
behovsunderlaget. 

Texthandlingar 
En gemensam handlingsförteckning som är innefattar samtliga uppdragsområden 
upprättas för utredningar, texthandlingar och skisser. Handlingsförteckning 
upprättas enligt Handbok DigProj. 
 
Beskrivningar struktureras enligt BSAB-systemets byggdelstabell, se aktuell AMA, där 
så är tillämpligt. För uppdragsområden där BSAB-systemet inte är tillämpligt 
upprättas beskrivningar enligt annan beprövad praxis. 
 
Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Skisser 
Skisser upprättas digitalt och redovisas främst i format A4 eller A3. Skisser redovisas i 
format A1 där så erfordras. 
 
Vid upprättande av skisser tillämpas Handbok DigProj i tillämpliga delar avseende 
ritningsram, namnruta handlingsnummer, skissers benämning etcetera. 

Granskning av programhandlingar 
Färdigställda programhandlingar granskas av FORTV. 
Granskningsresultat inarbetas i programhandlingar. 

Fastställande av programhandlingar 
Programhandlingar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av konsultens ansvar enligt avtal. 

Areor och volymer 
Under programhandlingsskedet tillämpas areor och volymer med syftet att vara ett 
stöd för planeringen och i kalkylarbetet. Exempel på areor och volymer att tillämpa 
under programhandlingsskedet är: 

• Bruttoarea – BTA 
• Bruttovolym – BTV 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 

Kalkyl 
Under programhandlingsskedet görs bedömningar av entreprenadutgifter, se avsnitt 
4.2. Entreprenadkalkyler redovisas separat i samlad form till FORTV projektledare, 
som färdigställer kalkylen för hela projektet. 
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Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive uppdragsområde att följande 
dokumenteras: 

• Kvalitets- och miljösäkring 
• Dimensionerande förutsättningar, överslagsmässiga beräkningar, 

dimensioneringar och dylikt 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning 
• Avvikelser gentemot avtalade förutsättningar, med angivande av 

upphovskälla 
• Avvikelser gentemot avtalade anvisningar, med angivande av orsak. 

Observera att avvikelser gentemot avtalade förutsättningar och anvisningar endast 
får förekomma utifrån beslut av FORTV projektledare. 

Följande avsnitt 
Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
uppdragsområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

6.2.1 Fortifikationsverkets projektplan 
Fortifikationsverkets projektplan upprättas med stöd av mall för projektplan i 
investeringsprojekt. 

6.2.2 Arbetsmiljöplan 
Arbetsmiljörisker noteras under programhandlingsskedet. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3 
o Uppgifter ska kunna föras vidare kvalitetssäkrat till arbetsmiljöplan BAS-P 

för fasen Genomföra projektering. 

6.2.3 Administrativa föreskrifter Konsult 

Avseende projekteringskonsult 
ABK 09 tillämpas. 
 
Administrativa föreskrifter Konsult upprättas, för projektering i 
systemhandlingsskedet, alternativt systemhandlingsskedet och/eller 
bygghandlingsskedet. 
 
Administrativa föreskrifter Konsult upprättas normalt av FORTV projektledare, med 
stöd av upphandlare och medarbetare inom projektstödsenheten samt i vissa fall med 
stöd av konsult. Administrativa föreskrifter Konsult upprättas utifrån FORTV mall AF 
Konsult. 
 
Relevanta uppgifter från projektplanen inarbetas i Administrativa föreskrifter 
Konsult. 
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6.2.4 Programhandlingar – Kulturmiljö 

Texthandlingar 
• Beskrivning redovisande SBM-krav samt andra kulturmiljöförutsättningar 

(inarbetas alternativt i projektplanen): 
o Upprättas av antikvarisk konsult i samråd med FORTV 

kulturarvsspecialist 
o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 

bilagor till beskrivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.5 Programhandlingar – Brandskydd 
Se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

Texthandling 
• Beskrivning Brandskydd (inarbetas alternativt i projektplanen): 

o Inriktning brandskydd - Krav avseende FM och FORTV brandskydd 
o Brandskyddsprinciper för speciella funktioner. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.6 Programhandlingar – Energi och miljö 

Texthandlingar 
• Beskrivning Energi och miljö utgörs normalt av en texthandling som 

innefattar rekommenderade indikatorbetyg med stöd av 
Projekteringsanvisning Energi och miljö. (Beskrivning Energi och miljö 
inarbetas alternativt i projektplanen). 

• Kortfattad miljökonsekvensbeskrivning – Yttre miljö: 
o Avstämning gentemot Riskanalys yttre miljö, upprättad under tidigt skede, 

se kapitel 5 
o Enkel riskbedömning utifrån kända föroreningar, områdesbestämmelser 

och naturskydd, enligt Miljöbalken. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.7 Programhandlingar – Mark och anläggning 
Programhandlingar Mark och Anläggning avser landskapsarkitektur, mark- och 
anläggningsarbeten inklusive Yttre VA samt Yttre Värme och kyla. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning Mark och Anläggning, Yttre VA samt Yttre Värme och 

kyla, strukturerad enligt BSAB-systemet: 
o Kortfattade beskrivningar av respektive anläggningsdel och system. 
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Skisser 
• Situationsplan. 

Skala 1:1000 och/eller 1:500 och/eller 1:400. 
Situationsplaner utförs på (grund)karta med höjdkurvor och norrpil och 
redovisar: 
o Gränser för projektets läge 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för projektets läge 
o Befintliga installationer i mark, för teknisk försörjning, 

Uppdelning: Yttre VA, Yttre Värme och kyla respektive Yttre El och tele 
o Grov markering av planerade större rivningar 
o Grov markering av konturer av planerade byggnader och dess 

huvudentréer 
o Grova markeringar av andra planerade objekt 
o Grov markering av planerade hård- och gröngjorda ytor. 

För områden där det finns FORTV GIS inhämtas grundkarta från FORTV Arkiv. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende: 
o Byggdel ”Mark och anläggning” 
o Byggdel ”Yttre teknisk försörjning, VA, Värme och kyla” 
o Delområde ”Mark och anläggningsarbeten”, som tillhör byggdel ”Yttre 

teknisk försörjning, El och tele” 
o Rivningar 
o Anslutningsavgifter VA 
o Anslutningsavgifter Värme och kyla. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.8 Programhandlingar – Arkitektur och Byggnadskonstruktion 
Programhandlingar Arkitektur och Byggnadskonstruktion innefattar hus och andra 
byggnadsobjekt. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Kortfattade beskrivningar av respektive byggdel 

Skisser 
• Nybyggnad: 

o Grov skiss visande byggnads (objekts) konturer och byggnads funktioner. 
Skiss även visande läge för byggnads huvudentré, lägen för anslutningar 
av teknisk försörjning samt preliminära placeringar av driftutrymmen. 

o Vid behov: Enkla, översiktliga skisser HUS i form av planer och sektion. 
• Ombyggnad/tillbyggnad: 

o Grov skiss visande rivningar i befintlig byggnad (objekt) 
o Grov skiss visande befintlig byggnad samt avgränsningar/konturer för 

ombyggnad/tillbyggnad och dess funktioner. Skiss även visande läge för 
byggnads huvudentré, lägen för anslutningar av teknisk försörjning samt 
preliminära placeringar av driftutrymmen. 

o Vid behov: Enkla, översiktliga skisser HUS i form av planer och sektion 
visande ombyggd/tillbyggd del. 
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Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende: 
o Byggdel ”Bygg – HUS” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.9 Programhandlingar – VVS och kyla – HUS 
Programhandlingar VVS och kyla HUS: 

• innefattar förestående entreprenaddel VVS och kyla –HUS 
• beskrivs med stöd av Projekteringsanvisning VVS och kyla. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Kortfattade beskrivningar av respektive system 
o Översiktliga utrymmesbehov avseende driftutrymmen, installationsschakt 

och dylikt. 
o Bedömt effektbehov värme och kyla 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”VVS och kyla – HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.10 Programhandlingar – El och tele 
Programhandlingar El och tele: 

• är gemensamma för förestående entreprenaddelar El och tele - HUS samt 
Yttre El och tele 

• beskrivs med stöd av Projekteringsanvisning El och tele. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Kortfattade beskrivningar av respektive system 
o Översiktliga utrymmesbehov avseende driftutrymmen, installationsschakt 

och dylikt 
o Bedömt effektbehov el (som underlag för FORTV elförsörjning samt 

FORTV information till elnätsföretag). 

Skisser 
• Översiktsschema högspänning, visande befintligt högspänningsnät samt 

planerad förändring: 
o Mottagningsstation 
o Berörda nätstationer 
o Kabelnät högspänning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende: 
o Delområde ”Yttre El och tele” inom byggdel ”Yttre teknisk försörjning” 
o Byggdel ”El och tele – HUS”. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 
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6.2.11 Programhandlingar – Transport 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Kortfattade beskrivningar av respektive system, hissar, kranar med flera, 
samt placering, driftutrymmen, hisschakt, hissmaskinrum och 
motsvarande 

o Översiktlig bedömning av laster på byggnadskonstruktioner. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende: 
o Byggdel ”Hiss” 
o Byggdel ”Kran”. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 

6.2.12 Programhandlingar – Styr och övervakning 
Programhandlingar Styr och övervakning 

• är gemensamma för förestående entreprenaddelar Styr och övervakning - 
HUS samt Styr- och övervakningskapitel i Yttre El och tele, 

• beskrivs med stöd av Projekteringsanvisning Styr och övervakning samt 
Projekteringsanvisning El och tele. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Kortfattade beskrivningar av respektive system 
o Uppgifter om vilka system som ska anslutas till styr- och 

övervakningssystemet 
o Uppgifter om yttre styr- och övervakningsnät 
o Uppgifter om överordnat styrsystem/SCADA. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Styr och 
övervakning” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 
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6.2.13 Programhandlingar – Speciellt uppdragsområde 
Med speciellt uppdragsområde avses uppdragsområde som redovisas skilt från 
ovannämnda uppdragsområden, till exempel storköksutrustning, 
processinstallationer i spolhall samt drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad utifrån praxis för speciellt 

uppdragsområde: 
o Kortfattade beskrivningar av respektive arbete/byggdel/system 
o Huvudsakliga gränssnitt, och därmed huvudsakliga samordningsbehov, 

gentemot andra byggdelar/system. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende 
o Byggdel ”Speciell byggdel” (till exempel processinstallationer i spolhall, 

drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning och dylikt) 
o Byggdel ”Särskild utrustning” (till exempel storköksutrustning). 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 6.2. 
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7 Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering 
– Utförandeentreprenad 
FORTV ansvarar för fasen Genomföra projektering, hyresgästen medverkar. 
Följande är avsett att tillämpas vid utförandeentreprenad, enligt AB 04. 

7.1 Systemhandlingsskede 
Under systemhandlingsskedet upprättas systemhandlingar. 
 
Arbetsmoment avseende samordning och dylikt, tillhörande systemhandlingsskedet, 
utförs normalt i samtliga projekt. I mindre projekt och projekt med låg komplexitet 
har FORTV möjlighet att besluta om att systemhandlingar inte ska redovisas. 
 
Projekthandlingar tillhörande systemhandlingsskedet upprättas normalt av 
projekteringskonsult kontrakterad av FORTV. 
 
Under systemhandlingsskedet utförs samordning avseende systemval, funktion, laster 
och utrymmen. Under systemhandlingsskedet utförs samordning mellan de 
uppdragsområden som förekommer i projektet. Samordning utförs även gentemot de 
leveranser som anskaffas av hyresgästen. Hyresgästen anskaffar normalt (och 
planerar därmed för) så kallad lös egendom (enligt Delöverenskommelse Fast och Lös 
egendom) till exempel möbler och inbrottslarmsystem. Samordning utförs även 
gentemot parallellt pågående andra projekt samt gentemot befintligheter. Den 
dokumenterade samordningen i systemhandlingsskedet utgör ett underlag för 
detaljsamordning i bygghandlingsskedet. 
 
I projekteringsuppdrag avseende systemhandlingsskedet ingår projekteringsledning 
och samordning, till exempel att: 

• Läsa och tillägna sig fastställda projekthandlingar från föregående skeden, 
exempelvis behovsunderlag och programhandlingar 

• Upprätta och ajourhålla adress- och distributionslistor 
• Samordna respektive uppdragsområdes projekteringsarbete 
• Genomföra BIM-startmöte, enligt handbok DigProj 
• Utföra digital samordning, enligt handbok DigProj 
• Upprätta och ajourhålla projekteringstidplan 
• Leda och genomföra projekteringsmöten 
• Genomföra samgranskningsmöten tillsammans med konsulter inom samtliga 

uppdragsområden samt med andra konsulter vars projektering inverkar (till 
exempel FMV) 

• Genomföra granskningsmöten tillsammans med FORTV 
• Upprätta och distribuera mötesanteckningar 
• Följa upp, sammanställa och redovisa entreprenadkalkyler från respektive 

uppdragsområde 
• Utföra sammanhållen kvalitets- och miljösäkring avseende projektering samt 

sammanställa samtliga uppdragsområdens kvalitets- och miljöplaner 
• Bevaka och verifiera att Fortifikationsverkets krav från 

projekteringsanvisningar och handböcker tillämpas 
• Sammanställa och kvalitetssäkra leverans av handlingar samt upprätta 

verifikat för leverans. 
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Upprättande av systemhandlingar 
Systemhandlingar upprättas utifrån projekthandlingar från föregående skeden samt 
med stöd av FORTV anvisningar (projekteringsanvisningar, tekniska handböcker och 
motsvarande). Avgörande avvikelser, gentemot föregående skeden och avtalade 
anvisningar, ska överenskommas med FORTV projektledare samt dokumenteras. 
 
Systemhandlingar redovisar byggnadens (eller annat objekts) gestaltning, 
utformning, principiella planlösning samt tekniska systemlösningar. 
 
Fortifikationsverkets generella krav utifrån styrande och stödjande dokument tillförs 
antingen genom hänvisningar till relevanta dokument eller genom direkt inarbetning 
i systemhandlingarna. 
Exempel på styrande dokument: 

• Delöverenskommelser med hyresgäster 
• Fortifikationsverkets energimål. 

Exempel på stödjande dokument: 
• Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar 
• Fortifikationsverkets tekniska handböcker. 

 
Systemhandlingar nyttjas till exempel till följande: 

• Dokumentation av samordnade systemlösningar 
• Redovisning för hyresgästen/brukaren (Systemhandlingar, inklusive 

Entreprenadkalkyl och Tidplan) 
• Beslut om fortsatt inriktning 
• Upprättande av bygglovshandlingar 
• Anmälningar och ansökningar gentemot myndigheter 
• Underlag för upphandling/avrop av projekteringskonsult för projektering av 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt upprättande av 
relationshandlingar (såvida inte projekteringskonsult för projektering i 
bygghandlingsskedet redan är kontrakterad) 

• Observera att handlingar med status SYSTEMHANDLING inte används som 
förfrågningsunderlag vid upphandling av entreprenad (varken för 
utförandeentreprenad eller för totalentreprenad). 

 
Redovisning av systemhandlingar sker med samordnad datering av samtliga i 
projektet ingående uppdragsområden. Normalt upprättas en separat 
handlingsförteckning för respektive uppdragsområde med tillhörande handlingar. 

Texthandlingar 
I handlingsförteckning redovisas texthandlingar, ritningar och andra 
projekthandlingar som utgör systemhandlingar, till exempel utredningar. Oftast är det 
lämpligt att ritningarna indelas i rubriksatta delblock. Handlingsförteckning upprättas 
enligt Handbok DigProj. 
 
Beskrivningar struktureras enligt BSAB-systemets byggdelstabell, se aktuell AMA, där 
så är tillämpligt. 
Koder och rubriker samt texter i beskrivning ska vara formaterade, liknande den 
beskrivningsmall som är framtagen av AB Svensk Byggtjänst. 
För uppdragsområden där BSAB-systemet inte är tillämpligt upprättas beskrivningar 
enligt annan beprövad praxis. 
 
Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 
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Ritningar 
Ritningar redovisas normalt i format A1. Eventuellt behov av avsteg beslutas av 
FORTV projektledare. Restriktivitet ska råda beträffande avsteg. Ritningar ska utföras 
så att läsbara utskrifter/kopior kan erhållas vid förminskning från A1-format till A3-
format. 
 
CAD/BIM-modell upprättas enligt Handbok DigProj. Ritningar genereras från 
CAD/BIM-modell, med ritningsram, namnruta etcetera enligt Handbok DigProj. 
Beträffande ritningars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Granskning av systemhandlingar 
Färdigställda systemhandlingar granskas av FORTV. 
Granskningsresultat inarbetas i systemhandlingar. 

Remiss av systemhandlingar 
Systemhandlingar sänds för remiss till: 

• Objektledare 
• Samrådsmyndigheter 
• Internt inom FORTV. 

Fastställande av systemhandlingar 
Texthandlingar och ritningar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av konsultens ansvar enligt avtal. 

Areor och volymer 
Under systemhandlingsskedet tillämpas areor och volymer med syftet att vara ett 
stöd för projekteringen och i kalkylarbetet. Exempel på areor och volymer att tillämpa 
under systemhandlingsskedet är: 

• Byggnadsarea – BYA 
• Bruttoarea – BTA 
• Bruksarea – BRA 
• Boarea – BOA (endast avseende bostäder) 
• Biarea – BIA (endast avseende bostäder) 
• Lokalarea – LOA 
• Övrig area – ÖVA 
• Bruttovolym – BTV 
• Nettovolym – NTV 
• Temperad golvarea - A-temp. 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 

Kalkyl 
Under systemhandlingsskedet görs bedömningar av entreprenadutgifter, se avsnitt 
4.2. Entreprenadkalkyler redovisas separat i samlad form till FORTV projektledare, 
som färdigställer kalkylen för hela projektet. 

Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive uppdragsområde att följande 
dokumenteras: 

• Projektets kvalitets- och miljöfrågor 
• Projektets arbetsmiljöfrågor 
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• Kvalitetssäkring att planer och underlag följs genom skedet 
• Dimensionerande förutsättningar, beräkningar, dimensioneringar och dylikt 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning 
• Avvikelser gentemot avtalade förutsättningar, med angivande av 

upphovskälla 
• Avvikelser gentemot avtalade anvisningar, med angivande av orsak. 

Observera att avvikelser gentemot avtalade förutsättningar och anvisningar endast 
får förekomma utifrån beslut av FORTV projektledare. 

Följande avsnitt 
Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
uppdragsområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

7.1.1 Fortifikationsverkets projektplan 
Fortifikationsverkets projektplan upprättas med stöd av mall för projektplan i 
investeringsprojekt, i samråd med FORTV projektledare. 
Där en projektplan upprättats i tidigare skede: -Betydande förändringar gentemot 
projektplan från tidigare skede inarbetas i samråd med FORTV projektledare. 

7.1.2 Arbetsmiljöplan 

Texthandlingar 
Arbetsmiljöplan upprättas. Arbetsmiljörisker som noterats under föregående skeden 
arbetas in i planen. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3 
o Uppgifter ska ligga till grund för fortsatt projektering inom berörda 

uppdragsområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.3 Administrativa föreskrifter Konsult 

Avseende projekteringskonsult 
ABK 09 tillämpas. 
 
Administrativa föreskrifter Konsult upprättas, för projektering i bygghandlingsskedet 
(såvida sådan projekteringskonsult inte redan är kontrakterad). 
 
Administrativa föreskrifter Konsult upprättas normalt av FORTV projektledare, med 
stöd av upphandlare och medarbetare inom projektstödsenheten samt i vissa fall med 
stöd av konsult. Administrativa föreskrifter Konsult upprättas utifrån FORTV mall AF 
Konsult. 
 
Relevanta uppgifter från projektplanen inarbetas i Administrativa föreskrifter 
Konsult. 
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7.1.4 Systemhandlingar – Kulturmiljö 

Texthandlingar 
• Beskrivning redovisande krav kopplade till SBM eller övriga kulturmiljöer 

enligt Checklista kulturmiljö, upprättas av antikvarisk konsult, i samråd med 
FORTV kulturarvsspecialist 
o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 

bilagor till beskrivning 
o Färdigställd beskrivning utgör underlag för detaljprojektering inom 

arkitektur och teknik. 

Ritningar 
• Upprättas vid behov, för att beskriva skyddade delar i en SBM-byggnad 
• I förekommande fall: situationsplan som redovisar kulturmiljöförutsättningar. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.5 Systemhandlingar – Brandskydd 
Systemhandlingar Brandskydd upprättas med stöd av Projekteringsanvisning 
Brandskydd. 

Texthandling 
• Handlingsförteckning 
• Brandskyddsbeskrivning 

o Inklusive brandskyddsprinciper för speciella funktioner. 

Ritningar 
• Brandskyddsritningar. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.6 Systemhandlingar – Energi och miljö 

Byggmiljö 
Systemhandlingar Energi och miljö är normalt en texthandling som innefattar 
projektets fastställda krav på indikatorbetyg och totalbetyg med stöd av 
Projekteringsanvisning Energi och miljö. Systemhandlingar Energi och miljö baseras 
på ritningar Arkitektur (enligt avsnitt 7.1.8). 
 
De dokumenterade kraven säkerställs genom beräkningar och simuleringar och ska 
ligga till grund för fortsatt projektering inom berörda uppdragsområden. 

Yttre miljö 
Miljödokument - Resultat av utredningar, inventeringar och undersökningar, som 
bilagor till beskrivning 

• Utförd miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 
• Samlad dokumentation inför prövning enligt Miljöbalken (anmälan, tillstånd 

och dispens) 
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• Materialinventering vid rivning eller ombyggnation med tillhörande 
kontrollplan för rivning, enligt PBL 

• Dagvattenutredning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.7 Systemhandlingar – Mark och anläggning 
Systemhandlingar Mark och anläggning innefattar landskapsarkitektur, mark- och 
anläggningsarbeten inklusive Yttre VA samt Yttre Värme och kyla. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
gestaltning, systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs till exempel samordning av objektens 
lägen samt anpassningar till aktuella geologiska förhållanden, miljöförhållanden och 
dylikt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning 
• Byggdelsbeskrivning Mark och anläggning, strukturerad enligt BSAB-systemet 

o Beskrivningar av respektive anläggningsdel och system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
För områden där det finns FORTV GIS inhämtas grundkarta från FORTV Arkiv. I annat 
fall utförs fältmätning och upprättas grundkarta för blivande FORTV GIS. 
Situationsplan baseras på grundkarta och redovisas i skala 1:1000 och/eller 1:500 
och/eller 1:400. (Vid ytmässigt stora projekt är det dessutom lämpligt med 
översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000.) 

• Situationsplan Befintligheter: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Gränser för planerade huvudsakliga entreprenadarbeten 
o Befintliga höjdförhållanden (höjdkurvor eller plushöjder) 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark för: ”Yttre VA” och ”Yttre Värme och kyla” 
o Befintliga byggnader, delar av byggnader och andra objekt som ska rivas 
o Befintliga stationer och andra infrastrukturobjekt som ska rivas 
o Skyddade områden, utifrån skydd av naturen 
o Skyddade träd 
o Fornlämningar 
o Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 

• Situationsplan Mark och anläggning: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
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o Höjduppgifter för entréer och andra anslutningar mot omkringliggande 
mark 

o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor med 

angivna ytskikt 
o Översiktlig höjdsättning grundad på geotekniska förutsättningar och 

översiktlig massberäkning 
o Preliminära plushöjder på planer 
o Läge för grund- eller ytvattentäkt 
o Ledningssystem för tappvatten (servisledningar och huvudledningar) 
o Brandposter 
o Ledningssystem dagvatten (huvudledningar) 
o Dagvattenbrunnar 
o Avskiljare dagvatten 
o Konturer av pumpstationer dagvatten 
o Ledningssystem avlopp 
o Konturer av pumpstationer avlopp 
o Reningsanläggningar 
o Recipienter för spill- och dagvatten 
o Undercentraler värme 
o Ledningssystem värme 
o Ledningssystem kyla 
o Ledningssystem drivmedel 
o Cisterner för drivmedel. 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda uppdragsområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separerad avseende: 
o Byggdel ”Mark och anläggning” 
o Byggdel ”Yttre teknisk försörjning, VA, Värme och kyla” 
o Delområde ”Mark och anläggningsarbeten”, som tillhör byggdel ”Yttre 

teknisk försörjning, El och tele” 
o Rivningar 
o Anslutningsavgifter VA 
o Anslutningsavgifter Värme och kyla. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.8 Systemhandlingar – Arkitektur 
Systemhandlingar Arkitektur innefattar byggnader och andra byggnadsobjekt. 
 
Detta avsnitt utgår ifrån att det i Arkitektur ingår att vara samordningsansvarig och 
sammanhållande avseende kvalitet och miljö, till exempel genom att vara 
generalkonsult. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
gestaltning, systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs samordning avseende systemval, 
funktion och utrymmen. För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade 
typrum. 
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Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Arkitektur 
• Byggdelsbeskrivning HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Beskrivningar av respektive byggdel 
o Funktionsdata för typrum, med detaljuppgifter 
o Funktionsdata för rum med speciella funktioner, med detaljuppgifter 

Ritningar 
Systemhandlingar upprättas som färdiggestaltade planer och sektioner, med 
huvudmåttsättning och littera inritade. I förekommande fall inritas modulnät, 
stomlinjer och sekundärlinjer. Befintlig gestaltningsplans förutsättningar beaktas i 
förekommande fall. Skala och innehåll anpassas till respektive objekt, nedanstående 
angivelser gäller som inriktning: 

• HUS Planer, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Komplett planlösning 
o Modulsystem 
o Kommunikationssystem 
o Stomsystem 
o Installationsutrymmen (mediakulvertar, schakt, nischer, apparatrum, 

undercentraler, fläktrum, elrum, driftrum och dylikt) 
o Huvudmått 
o Dimensionerande inrednings-, och utrustningskomponenter. 

• HUS Sektioner 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Befintlig och planerad marknivå 
o Byggnadens höjdmått, till exempel 

- Plushöjd på färdigt golv i respektive plan 
- Takfotshöjd 
- Bröstningshöjder 
- Rumshöjder 

o Taklutningar 
o Principer för takavvattning, inklusive omhändertagande av vatten 
o Utrymmen för installationer. 

• HUS Principsektioner 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar, installationsschakt och hisschakt, för säkerställande 
av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

• HUS Fasader 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Väsentliga gestaltningsfaktorer som volymer, öppningar, material, 

struktur, färgsättning och dylikt 
o Befintlig och planerad marknivå 
o Anslutande byggnader. 

• Perspektiv (om så avtalats). 
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• Enskilda rumsstudier (om så avtalats), 
skala 1:50, samordnat med rumsfunktionsdatablad för viktigare rum, 
rumsgrupper och dylikt. Där så bedöms erforderligt studeras kritiska 
funktioner mer detaljerat genom funktionsanalys, miljöstudier, måttstudier 
och dylikt för till exempel: 
o Typrum 
o Speciella rum 
o Speciella krav 
o Speciell inredning och utrustning. 

• Bygglovshandlingar: 
Upprättas vid tidpunkt enligt tidplan. Bygglovshandlingar upprättas normalt 
med systemhandlingar som grund. För bygglovshandlingar upprättas en 
separat handlingsförteckning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Visualisering av byggnaden/objektet (om så avtalats) 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separerad avseende 

o Byggdel ”Bygg – HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.9 Systemhandlingar – Byggnadskonstruktion 
Systemhandlingar Byggnadskonstruktion innefattar hus och andra byggnadsobjekt. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel aktuella 
laster, stomsystemets anpassning till aktuella grundförhållanden, stomsystemets 
rumspåverkan och dylikt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Byggnadskonstruktion 
• Underlag till byggdelsbeskrivning - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Byggnadskonstruktion med stöd av underlag från 
ritningar Arkitektur. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:100 alternativt 1:200 

• Sektioner, 
skala 1:100 alternativt 1:200 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar, installationsschakt och hisschakt, för säkerställande 
av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 
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Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Konstruktionsberäkningar. Beräkningarna ska redovisa erforderliga uppgifter 
om till exempel: 
o Lastantaganden 
o Antagna beräkningsmodeller 
o Mark- och materialförutsättningar 
o Krafter och moment av betydelse för dimensionsval och stabilitet 
o Deformationer och uppdelning med dilatationsfogar 
o Risker. 

• Underlag till entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende 
byggdel ”Bygg – HUS”. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.10 Systemhandlingar – VVS och kyla – HUS 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram med stöd av 
Projekteringsanvisning VVS och kyla. Systemhandlingarna upprättas utifrån 
samordnade studier avseende installationstäta utrymmen till exempel fläktrum, 
undercentraler, huvudstråk och schakt för rör och kanaler och dylikt. Uppgifter som 
är dimensionerande inom andra uppdragsområden, till exempel preliminära större 
laster (som belastar byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade typrum. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning VVS och kyla - HUS 
• Byggdelsbeskrivning VVS och kyla - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar VVS och kyla - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar VVS och kyla - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive 
projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Fläktrum och undercentraler, med preliminär uppställning av aggregat 

och större komponenter, samt erforderliga serviceytor som påverkar 
rummets dimensioner 

o Huvudstråk och schakt för rör och kanaler 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
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• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar och installationsschakt, för säkerställande av 
utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Typrum, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
Samordnade i projektet. 

• Flödesscheman: 
Principflödesschema upprättas som totalflödesschema eller scheman för 
respektive system och innehåller preliminära effekter, temperaturnivåer, 
flöden och dylikt. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”VVS och kyla - HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.11 Systemhandlingar – El och tele 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion och skyddsbehov. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram med stöd av 
Projekteringsanvisning El och tele. Systemhandlingarna upprättas utifrån 
samordnade studier avseende installationstäta utrymmen till exempel driftrum, 
elrum, telerum, nischer, huvudstråk, schakt, installationsgolv och dylikt. Uppgifter 
som är dimensionerande inom andra uppdragsområden, till exempel preliminära 
större laster (som belastar byggnadsstomme) samt behov av installationsgolv 
dokumenteras. För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade typrum. 
 
Följande utgår ifrån att redovisningen uppdelas i ”Yttre El och tele” respektive 
”El och tele - HUS”. Samredovisning i lämpliga delar kan till exempel vara aktuell om 
”Yttre El och tele” eller ”El och tele - HUS” endast utgör en mycket liten andel. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar / Yttre El och tele 
• Handlingsförteckning Yttre El och tele 
• Byggdelsbeskrivning Yttre El och tele, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner 

Ritningar / Yttre El och tele 
I tillämpliga delar baseras ritningar Yttre El och tele på underlag från 
Systemhandlingar Mark och anläggning. Ritningar Yttre El och tele redovisas efter 
behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga 
uppdragsområden inom respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt 
följande: 
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• Situationsplaner/Installationsritningar, 
skala 1:1000 och/eller 1:500 och/eller 1:400, 
(vid ytmässigt stora projekt - översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark, för teknisk försörjning: Yttre El och tele 
o Befintliga byggnader, delar av byggnader och andra objekt som ska rivas 
o Befintliga stationer och andra infrastrukturobjekt som ska rivas 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor 
o Mottagningsstation/Nätstationer, preliminära placeringar, konturer 
o Kabelskåp, preliminära placeringar 
o Kanalisationsstråk i mark (huvudstråk) 
o Högspänning, preliminära kabelvägar 
o Lågspänning, preliminära kabelvägar huvudledningar 
o Vägbelysning, preliminära placeringar av vägbelysningsstolpar 
o Tele, ställ 
o Fiberoptiska nät och datanät med noder och skåp 
o Kabelstråk (för dimensionering av kanalisation i mark) 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda uppdragsområden. 

• Översiktsscheman: 
o Översiktsschema högspänning, med kopplingsapparater redovisade i 

respektive högspänningsställverk samt med beteckning angiven för 
respektive station 

o Översiktsschema/huvudledningsschema avseende yttre lågspänningsnät, 
med beteckning angiven för respektive kopplingsutrustning 

o Nätschema tele, för respektive yttre telesystem 
o Nätschema styr och övervakning. 

Övrigt / Yttre El och tele 
Följande redovisas separat: 

• Bedömda effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Preliminär selektivplan 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende delområde ”Yttre El och tele” 

inom byggdel ”Yttre teknisk försörjning” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

Texthandlingar / El och tele - HUS 
• Handlingsförteckning El och tele - HUS 
• Byggdelsbeskrivning El och tele - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 
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Ritningar / El och tele - HUS 
I tillämpliga delar baseras ritningar El och tele - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar El och tele - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt svensk 
praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive projekt. 
Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Kanalisation: huvudstråk med kanaler, kabelstegar, kabelrännor och 

trådstegar 
o Elkraft: krafttransformatorer, utrustning för faskompensering, omriktare, 

reservkraftaggregat, UPS, hjälpspänningsutrustning, batterier 
o Elkraft: kopplingsutrustningar såsom ställverk, centraler, apparatskåp (till 

exempel för styr och övervakning samt för hiss) och 
kanalskenfördelningar 

o Elkraft: huvudledningar 
o Belysning: centralutrustningar 
o Tele: centralutrustningar 
o Spänningsutjämning och elektrisk separation: huvudjordningsskena, 

jordningsskenor, ventilavledare 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar och installationsschakt, för säkerställande av 
utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer: 
Skala 1:20 alternativt 1:50. 

• Typrum, 
skala 1:20 alternativt 1:50, 
samordnade i projektet. 

• Översiktsscheman 
med markering av respektive plan: 
o Huvudledningsschema med beteckning angiven för respektive 

kopplingsutrustning 
o Nätschema tele, för respektive telesystem. 

Övrigt / El och tele – HUS 
Följande redovisas separat: 

• Bedömda effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”El och tele - HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.12 Systemhandlingar – Hiss 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning och funktion. 
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Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel utrymmen 
och byggnadskonstruktioner för hissar. Uppgifter som är dimensionerande inom 
andra uppdragsområden, till exempel preliminära större laster (som belastar 
byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Hiss 
• Byggdelsbeskrivning Hiss, strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 
samtliga i projektet förekommande system 

o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Hiss på underlag från ritningar Arkitektur. 
Ritningar Hiss redovisas efter behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Hisschakt med kontur av hisskorg 
o Hissmaskinrum/Plats för apparatskåp hiss 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för till exempel för hisschakt, för 

säkerställande av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. 
Principsektioner upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Hiss” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.13 Systemhandlingar – Kran 
Exempel på kranar är traverser och telfrar. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning och funktion. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel utrymmen 
och byggnadskonstruktioner för traverser och telfrar. Uppgifter som är 
dimensionerande inom andra uppdragsområden, till exempel preliminära större 
laster (som belastar byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
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Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Kran 
• Byggdelsbeskrivning Kran, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system. 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Kran på underlag från ritningar Arkitektur. 
Ritningar Kran redovisas efter behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Traverser 
o Telfrar 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för traverser och telfrar, för säkerställande av utrymmen samt åtkomst för 
drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade med berörda 
uppdragsområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Kran” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.14 Systemhandlingar – Styr och övervakning 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion och skyddsbehov. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs inledande funktionssamordning 
gentemot de uppdragsområden som ska styras och övervakas i projektet samt 
gentemot befintligheter. Placering av apparatskåp samordnas med berörda 
uppdragsområden. För funktioner som förekommer frekvent redovisas samordnade 
typlösningar. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 
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Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Styr och övervakning 
• Byggdelsbeskrivning Styr och övervakning, strukturerad enligt BSAB-

systemets byggdelstabell: 
o Beskrivning av systemlösningar samordnade med fabrikat och typer av 

befintliga system - DUC/PLC/Överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av vilka system som ska styras och övervakas av styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av vilka system som ska integreras i styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av från vilka system larm ska tas in i styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av operatörlösning för styr- och övervakningssystem 
o Beskrivning av huruvida styr- och övervakningssystem ska integreras i 

nytt eller befintligt överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av hur (eller av vem) integration av styr- och 

övervakningssystem ska ske i överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av vilka system som ska integreras i överordnat 

styrsystem/SCADA. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Styr och 
övervakning” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.15 Systemhandlingar – Speciellt uppdragsområde 
Med speciellt uppdragsområde avses uppdragsområde som redovisas skilt från 
ovannämnda uppdragsområden, till exempel storköksutrustning, 
processinstallationer i spolhall samt drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad utifrån praxis för speciellt 

uppdragsområde: 
o Beskrivningar av respektive arbete/byggdel/system 
o Gränssnitt, och därmed samordningsbehov, gentemot andra 

byggdelar/system. 

Ritningar 
• Utifrån aktuellt speciellt uppdragsområde 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende 
o Byggdel ”Speciell byggdel” (till exempel processinstallationer i spolhall, 

drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning och dylikt) 
o Byggdel ”Särskild utrustning” (till exempel storköksutrustning). 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.1. 

7.1.16 Byggledning och kontroll 
I vissa stora och komplexa projekt kan det vara aktuellt att anlita konsulter för 
byggledning och kontroll, se avsnitt 8.1.1, redan i systemhandlingsskedet. 
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7.2 Bygghandlingsskede 
Under bygghandlingsskedet upprättas förfrågningshandlingar. Efter att entreprenör 
kontrakterats inarbetas ändringar, och status för ett flertal av 
förfrågningshandlingarna ändras till bygghandling. 
 
Projekthandlingar tillhörande bygghandlingsskedet upprättas normalt av 
projekteringskonsult kontrakterad av FORTV. 
 
Under upprättandet av förfrågningshandlingar utförs detaljerad samordning 
avseende funktion, laster och utrymmen mellan samtliga uppdragsområden i 
projektet. Detaljerad samordning utförs även gentemot de leveranser som anskaffas 
av hyresgästen. Hyresgästen anskaffar normalt så kallad lös egendom (enligt 
Delöverenskommelse Fast och Lös egendom) till exempel möbler och 
inbrottslarmsystem. Detaljerad samordning utförs även gentemot parallellt pågående 
andra projekt samt gentemot befintligheter. 
 
I projekteringsuppdrag avseende bygghandlingsskedet ingår projekteringsledning 
och samordning, till exempel att: 

• Läsa och tillägna sig fastställda projekthandlingar från föregående skeden, till 
exempel behovsunderlag, programhandlingar och systemhandlingar 

• Upprätta och ajourhålla adress- och distributionslistor 
• Upprätta projektanpassad gränsdragningslista för projektering 
• Samordna respektive uppdragsområdes projekteringsarbete 
• Genomföra BIM-startmöte, enligt handbok DigProj 
• Utföra digital samordning, enligt handbok DigProj 
• Upprätta och ajourhålla projekteringstidplan 
• Leda och genomföra projekteringsmöten 
• Genomföra samgranskningsmöten tillsammans med konsulter inom samtliga 

uppdragsområden samt med andra konsulter vars projektering inverkar (till 
exempel FMV) 

• Genomföra granskningsmöten tillsammans med FORTV 
• Upprätta och distribuera mötesanteckningar 
• Följa upp, sammanställa och redovisa entreprenadkalkyler från respektive 

uppdragsområde 
• Upprätta projektanpassat program för samordnad kontroll 
• Utföra sammanhållen kvalitets- och miljösäkring avseende projektering samt 

sammanställa samtliga uppdragsområdens kvalitets- och miljöplaner 
• Bevaka och verifiera att Fortifikationsverkets krav från 

projekteringsanvisningar och handböcker tillämpas 
• Sammanställa och kvalitetssäkra leverans av handlingar samt upprätta 

verifikat för leverans. 

Gränsdragningslista 
Initialt under bygghandlingsskedet upprättas en gränsdragningslista som är 
gemensam för samtliga berörda uppdragsområden inom aktuellt projekt. 
Gränsdragningslistan kompletteras successivt under projekteringsarbetet. 
Gränsdragningslistan upprättas i samordningssyfte för att klarlägga gränser mellan 
samtliga beskrivningsdelar, gentemot sidoentreprenader, gentemot andra arbeten 
samt gentemot befintligheter. Därmed klargörs arbetsfördelningen inom och mellan 
respektive projekteringskonsults uppdragsområde samt läggs en grund för 
funktionssamordningen samt upprättande av program för samordnad kontroll. 
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Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
varandra redovisas i gränsdragningslistan. 
 
Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
befintligheter redovisas med tillägget ”(Bef)” i gränsdragningslistan. 
 
Berörda beskrivningsdelar samt sidoentreprenader och övriga arbeten ges en 
lättförståelig beteckning och förklaras i gränsdragningslista. 
 
Berörda beskrivningsdelar samt sidoentreprenader och övriga arbeten redovisas i 
gränsdragningslista, till exempel: 

• Projektets beskrivningsdelar, avseende blivande entreprenad 
o Mark och anläggning 
o Bygg 
o Rör - Hus 
o Luftbehandling – HUS 
o Yttre El och tele 
o El och tele - HUS 
o Hiss 
o Styr och övervakning – HUS. 

• Sidoentreprenader (som beställs av FORTV och kommer att inverka) 
• Andra arbeten (som beställs av annan beställare än FORTV och kommer att 

inverka, till exempel FMV installationer). 
 
För respektive gränssnitt noteras följande: 

• Leverans L 
• Montage M 
• Elanslutning E 
• Annan anslutning A 
• Märkning/Skyltning S 
• Funktionsansvar F 

 
Gränsdragningslista upprättas med en anmärkningskolumn för fritext. Där anges till 
exempel vilken elanslutning som avses. 
 
Gränsdragningslistan kommuniceras internt inom projektgruppen samt redovisas 
separat till FORTV. Gränsdragningslistan ingår inte som förfrågningsunderlag. 
Överenskomna gränssnitt ligger till grund för det som skrivs i respektive 
beskrivningsdel med tillhörande handlingar samt ligger till grund för upprättandet av 
program för samordnad kontroll. 

Upprättande av förfrågningshandlingar/bygghandlingar 
Förfrågningshandlingar upprättas utifrån projekthandlingar från föregående skeden 
samt med stöd av FORTV anvisningar (projekteringsanvisningar, tekniska 
handböcker och motsvarande). Avgörande avvikelser, gentemot föregående skeden 
och avtalade anvisningar, ska överenskommas med FORTV projektledare samt 
dokumenteras. 
 
Förfrågningshandlingar ska vara så detaljerade att utförande, material och omfattning 
entydigt framgår. Handlingar uppdelas efter vad som ska förtillverkas respektive 
tillverkas på platsen. Om etappindelningar tillämpas ska etappgränser tydligt 
redovisas. 
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Fortifikationsverkets generella krav utifrån styrande och stödjande dokument tillförs 
genom direkt inarbetning i förfrågningshandlingarna. 
Exempel på styrande dokument: 

• Delöverenskommelser 
• Fortifikationsverkets energimål. 

Exempel på stödjande dokument: 
• Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar 
• Fortifikationsverkets tekniska handböcker, till exempel: 

o Handbok Märkning och skyltning 
o Handbok Teknisk dokumentation. 

Förfrågningshandlingar ska upprättas för, samt innehålla samtliga uppgifter som är 
nödvändiga för: 

• Granskning enligt krav i författningar (till exempel PBL och Miljöbalken) 
• Komplettering av anmälan/ansökan till tillsyns- och tillståndsmyndighet 
• Kvalitets- och miljösäkring 
• Att utgöra förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad 
• Kalkylering 
• Tillverkning och byggande 
• Vid prefabricerade byggdelar samt tekniska utrustningar och dylikt, underlag 

för entreprenörens, till exempel tillverkarens, projektering av dessa 
• Att, för detaljkonstruerade sammansatta maskiner, utgöra underlag för CE-

märkning 
• Att utgöra underlag för drift- och underhållsinstruktioner 
• Att utgöra underlag för geografiskt informationssystem (GIS) 
• Att användas för upprättande av underlag för relationshandlingar. 

 
Lämplig uppdelning inom och mellan respektive uppdragsområdes redovisning 
varierar mellan olika projekt och klarläggs därför inför upprättandet av 
förfrågningshandlingar. Val av skalor samordnas för de planer och sektioner som ska 
utgöra underlag för respektive uppdragsområdes ritningar. 
 
För aspekter som saknar anvisningar från FORTV gäller utförande enligt 
Bygghandlingar 90. 

Texthandlingar 
I handlingsförteckning redovisas upprättade förfrågningshandlingar, som ska ingå i 
förfrågningsunderlaget, under rubriker i ordningsföljd enligt Administrativa 
föreskrifter AFB.22. Oftast är det lämpligt att ritningsdelen indelas i rubriksatta 
delblock. Handlingsförteckningen ska även redovisa ingående typhandlingar, 
ritningar visande befintligheter och dylika handlingar som ska ingå i 
förfrågningsunderlaget. 
 
Efter statusändring till bygghandlingar redovisas i handlingsförteckning de 
bygghandlingar som gäller för entreprenaden. 
 
Administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar samordnas. Speciellt 
samordnas avsnitt AFB.22 med handlingsförteckningar samt AFC.242 med kapitel Y i 
beskrivningar. 
 
För uppdragsområden där AMA är tillämpliga upprättas beskrivningar enligt AMA. 
För uppdragsområden där AMA inte är tillämpliga upprättas beskrivningar enligt 
annan beprövad praxis. 
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För mängdförteckning med beskrivande text, teknisk beskrivning, rambeskrivning 
och dylikt, som upprättas enligt AMA gäller: 

• Beskrivning ska ansluta till aktuell utgåva av AMA 
• Som stöd i arbetet med projektspecifika krav samt ändringar av AMA:s texter 

ska aktuell utgåva av Råd och anvisningar samt senast utgivna AMA-nytt 
tillämpas 

• Koder och rubriker samt texter i beskrivning ska vara formaterade, liknande 
den beskrivningsmall som är framtagen av AB Svensk Byggtjänst. 

 
Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Ritningar 
Ritningar redovisas normalt i format A1. Eventuellt behov av avsteg beslutas av 
FORTV projektledare. Restriktivitet ska råda beträffande avsteg. Ritningar ska utföras 
så att läsbara utskrifter/kopior kan erhållas vid förminskning från A1-format till A3-
format. 
 
CAD/BIM-modell upprättas enligt Handbok DigProj. Ritningar genereras från 
CAD/BIM-modell, med ritningsram, namnruta etcetera enligt Handbok DigProj. 
Beträffande ritningars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Driftkort 
Driftkort upprättas i CAD-system, enligt svensk branschpraxis, för ritning av 
handlingar som schematiskt visar funktionssamband, flödesscheman, 
översiktsscheman, huvudledningsscheman och dylikt. 
 
Driftkort upprättas med försättssida med namnruta, handlingsnummer och 
sidnummer. Driftkort med koppling till varandra läggs under samma 
försättssida/handlingsnummer. 
 
Filer i original filformat av driftkort överlämnas till FORTV projektledare, som i sin tur 
överlämnar till entreprenör. Entreprenör upprättar bygghandlingar och 
relationshandlingar, avseende driftkort. 

Program för samordnad kontroll 
Under projekteringen upprättas ett program för samordnad kontroll som är 
gemensamt för samtliga berörda uppdragsområden inom aktuellt projekt. Program 
för samordnad kontroll upprättas för att användas av entreprenören vid samordnad 
kontroll. 
 
Program för samordnad kontroll ska innefatta kontroll av det totala 
funktionssambandet - utförd utefter hela kedjan – mellan respektive beskrivningsdel, 
gentemot sidoentreprenader, gentemot andra arbeten samt funktionssamband 
gentemot befintliga system och förhållanden. 
 
Exempel på innehåll i program för samordnad kontroll samt dess struktur: 

• Program redovisande kontroller i matrisform 
• Projektuppgifter 
• Datum, Deltagares namn och roll, Företag 
• För respektive kontroll 
o Löpnummer 
o Objekt, system respektive komponenter, som ska kontrolleras 
o Funktioner och funktionssamband som ska kontrolleras 
o Simulering, eller motsvarande 
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o Förväntat resultat 
o Plats för - Resultat, med hantering av eventuella anmärkningar 
o Plats för – Ansvarigs namn med signaturfält. 

 
Program för samordnad kontroll ingår som förfrågningsunderlag som övrig handling. 
 
Entreprenören ska vid entreprenadtidens start överta program för samordnad 
kontroll och införa förändringar som uppkommer under tiden fram till samordnad 
kontroll. 

Granskning av förfrågningshandlingar 
Färdigställda förfrågningshandlingar granskas av FORTV. 
Färdigställda förfrågningshandlingar sänds även till objektledaren (verksamheten) 
för granskning. 
Granskningsresultat inarbetas i förfrågningshandlingar. 

Remiss av förfrågningshandlingar 
Remiss sker normal i systemhandlingsskedet, se avsnitt 7.1. Om sådan remiss inte är 
genomförd beslutar FORTV i bygghandlingsskedet huruvida förfrågningshandlingar 
ska sändas på remiss. 

Fastställande av förfrågningshandlingar/bygghandlingar 
Texthandlingar och ritningar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av konsultens ansvar enligt avtal. 

Ändring av förfrågningshandlingar 
Vid ändring av förfrågningshandlingar, som publicerats för/distribuerats till 
anbudsgivare, upprättas kompletterande förfrågningsunderlag (KFU). 
KFU upprättas för respektive beskrivningsdel, av projekteringskonsult för respektive 
uppdragsområde, och fastställs av FORTV projektledare. Normalt 
publicerar/distribuerar FORTV upphandlare KFU med tillhörande 
förfrågningshandlingar. Distribution av sekretessbelagda handlingar sker alltid via 
FORTV registrator (verkställs ofta av FORTV Arkiv) initierat av FORTV projektledare. 
 
För upprättande av KFU se även Handbok DigProj. 

Statusändring av förfrågningshandlingar till bygghandlingar 
Ändringar gentemot förfrågningshandlingar förs in. 
 
Status för förfrågningshandlingar som är detaljprojekterade ändras till 
BYGGHANDLING. Förfrågningshandlingar som är principiella och visar/beskriver 
sådant som utgör underlag för entreprenörens/tillverkarens detaljprojektering ges 
inte status bygghandling. 
 
Vid leverans av bygghandlingar till entreprenören upprättas Ändrings-PM (Bet A) för 
respektive beskrivningsdel. I Ändrings-PM redovisas ändringar gentemot 
förfrågningshandlingar samt ändring av status. Handlingarna behåller datum för 
fastställda förfrågningshandlingar. 

Ändring av handlingar som levererats till kontrakterad entreprenör 
Vid ändring av handlingar som levererats till kontrakterad entreprenör upprättas 
Ändrings-PM. 



Handbok ProjLok 2022  Sida 46 av 122 
Version 1.0  Informationsklass 1 

 

 
Ändrings-PM upprättas av projekteringskonsult för respektive beskrivningsdel och 
fastställs av FORTV projektledare. I respektive projekt beslutas om det är konsulten 
eller FORTV projektledare som ska ansvara för distribution. Distribution av 
sekretessbelagda handlingar sker alltid via FORTV registrator (verkställs ofta av 
FORTV Arkiv) initierat av FORTV projektledare. 
 
För respektive projekt upprättas en fast sändlista för utskick av Ändrings-PM med 
tillhörande projekthandlingar. 
 
För upprättande av Ändrings-PM se även Handbok DigProj. Sändlista utformas enligt 
FORTV projektledares anvisning. 
 
Vid smärre ändringar: Som alternativ till upprättande av Ändrings-PM beskrivs 
ändringar under byggmöte och noteras i byggmötesprotokoll. 

Areor och volymer 
Under bygghandlingsskedet tillämpas areor och volymer med syftet att vara ett stöd 
för projekteringen och i kalkylarbetet. Exempel på areor och volymer att tillämpa 
under bygghandlingsskedet är: 

• Byggnadsarea – BYA 
• Öppenarea - OPA 
• Bruttoarea – BTA 
• Bruksarea – BRA 
• Boarea – BOA (endast avseende bostäder) 
• Biarea – BIA (endast avseende bostäder) 
• Lokalarea – LOA 
• Övrig area – ÖVA 
• Nettoarea – NTA 
• Konstruktionsarea – KA 
• Bruttovolym – BTV 
• Nettovolym – NTV 
• Temperad golvarea - A-temp 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 

Kalkyl 
Under bygghandlingsskedet görs beräkningar av entreprenadutgifter. Beräkningarna 
baserar sig på kompletta förfrågningshandlingar, se avsnitt 4.2. Entreprenadkalkyl 
ges begränsad spridning och redovisas separat i samlad form till FORTV 
projektledare, som färdigställer kalkylen för hela projektet. 

Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive uppdragsområde att följande 
dokumenteras: 

• Projektets kvalitets- och miljöfrågor. 
• Projektets arbetsmiljöfrågor. 
• Kvalitetssäkring att planer och underlag följs genom skedet. 
• Dimensionerande förutsättningar, beräkningar, dimensioneringar och dylikt. 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om. 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning. 
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• Avvikelser gentemot avtalade förutsättningar, med angivande av 
upphovskälla. 

• Avvikelser gentemot avtalade anvisningar, med angivande av orsak. 
Observera att avvikelser gentemot avtalade förutsättningar och anvisningar endast 
får förekomma utifrån beslut av FORTV projektledare. 

Följande avsnitt 
Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
uppdragsområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

7.2.1 Fortifikationsverkets projektplan 
Fortifikationsverkets projektplan upprättas med stöd av mall för projektplan i 
investeringsprojekt, i samråd med FORTV projektledare. 
Där en projektplan upprättats i tidigare skede: -Betydande förändringar gentemot 
projektplan från tidigare skede inarbetas i samråd med FORTV projektledare. 

7.2.2 Arbetsmiljöplan 

Texthandlingar 
Arbetsmiljöplan färdigställs genom samordning, gentemot samtliga 
uppdragsområden i projektet. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.3 Administrativa föreskrifter 

Avseende utförandeentreprenad 
AB 04 tillämpas. 
 
Administrativa föreskrifter upprättas normalt av FORTV projektledare, med stöd av 
upphandlare och medarbetare inom projektstödsenheten samt i vissa fall med stöd av 
konsult. Administrativa föreskrifter upprättas utifrån FORTV mall AF 
Utförandeentreprenad. 
 
Relevanta uppgifter från projektplanen inarbetas i Administrativa föreskrifter. 
 
Arbetsområdet redovisas i text i Administrativa föreskrifter, vid behov kompletterat 
med en situationsplan, se avsnitt 7.2.6. 

7.2.4 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Kulturmiljö 
Handlingar upprättas med stöd av antikvarisk konsult i samråd med FORTV 
kulturarvsspecialist. Vilka handlingar som ska ingå som förfrågningsunderlag för 
upphandling av entreprenad bestäms i samråd med FORTV kulturarvsspecialist. 
 
Handlingar som inte ska ingå som förfrågningsunderlag för upphandling av 
entreprenad utgör underlag för projektering inom berörda uppdragsområden. 
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Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Beskrivning redovisande SBM- eller andra kulturmiljökrav 

o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 
bilagor till beskrivning. 

Ritningar 
• Ritningar som redovisar kulturhistoriskt skyddade delar eller områden där 

särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöfrågor. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.5 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Brandskydd 
Brandskyddskrav enligt texthandlingar och ritningar utgör underlag för projektering 
inom berörda uppdragsområden. 
 
Texthandlingar och ritningar tas normalt med som övriga handlingar i upphandling 
av entreprenad. Vilka handlingar som ska ingå som förfrågningsunderlag för 
upphandling av entreprenad bestäms i samråd med FORTV projektledare. 

Texthandling 
• Handlingsförteckning 
• Brandskyddsbeskrivning, se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

Ritningar 
• Brandskyddsritningar, se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.6 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Mark och anläggning 
Mark och anläggning innefattar landskapsarkitektur, mark- och anläggningsarbeten 
inklusive Yttre VA samt Yttre Värme och kyla. 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Förfrågningshandlingar 
upprättas anpassade till aktuella geologiska förhållanden, miljöförhållanden och 
dylikt. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning 
• Förteckning över reglerbara mängder 
• Mängdförteckning Mark och anläggning med beskrivande text, som ansluter 

till aktuell AMA 
• Formulär till à-prislista 
• Riskanalys - Vid sprängnings- och vibrationspackningsarbeten. 
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Ritningar 
För områden där det finns FORTV GIS inhämtas grundkarta från FORTV Arkiv. I annat 
fall utförs fältmätning och upprättas grundkarta för blivande FORTV GIS. 
Situationsplan baseras på grundkarta och redovisas i skala 1:1000 och/eller 1:500 
och/eller 1:400. (Vid ytmässigt stora projekt är det dessutom lämpligt med 
översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000.) 
 
Ritningar upprättas färdiggestaltade, med detaljmåttsättning och littera inritade. 
Skala och innehåll anpassas till respektive objekt, nedanstående angivelser gäller som 
inriktning: 

• Situationsplan Arbetsområde, 
förtecknas som Övrig handling i Administrativa föreskrifter, se avsnitt 7.2.3: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Befintliga stängsel och grindar 
o Befintliga vägar och planer 
o Konturer av befintliga byggnader och andra objekt 
o Konturer av tillkommande byggnader och andra objekt 
o Arbetsområdets gränser - Gränser för huvudsakliga planerade 

entreprenadarbeten 
o Placering av allmänna hjälpmedel: Till exempel bodar, tillfälliga vägar, 

tillfälliga planer och tillfälliga inhägnader. 
• Situationsplan Befintligheter: 

o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Befintliga höjdförhållanden (höjdkurvor eller plushöjder) 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga ytskikt 
o Befintliga byggnader, delar av byggnader och andra objekt som ska rivas 
o Befintliga stationer och andra infrastrukturobjekt som ska rivas 
o Skyddade områden, utifrån skydd av naturen 
o Skyddade träd 
o Skyddade kulturmiljöer: till exempel SBM-område, riksintresse 

kulturmiljö, kommunal kulturmiljö 
o Fornlämningar 
o Byggnadsanknuten konst och minnesstenar. 

• Situationsplan Mark och anläggning: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Byggnader och dess entréer och varuintag samt tillbyggnadsmöjligheter 
o Höjduppgifter för entréer och andra anslutningar mot omkringliggande 

mark 
o Andra objekt 
o Ytskikt hårdgjorda ytor: såsom vägar och planer 
o Ytskikt gröngjorda ytor 
o Vegetation: såsom träd, buskar, häckar och planteringar 
o Höjdsättning: baserad på geotekniska förutsättningar och massberäkning 
o Plushöjder på planer. 
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• Situationsplan Yttre VA: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Läge för grund- eller ytvattentäkt 
o Pumpstationer tryckstegringsstationer och dylika stationer 
o Avskiljare 
o Ledningssystem inklusive tillhörande installationer, med dimensioner och 

måttsättning i plan och höjd 
o Dagvattenbrunnar 
o Brandposter 
o Reningsanläggningar 
o Recipienter för spill- och dagvatten 
o Ledningssystem i mark, för drivmedel inklusive tillhörande installationer, 

med dimensioner och måttsättning i plan och höjd. 
• Situationsplan Yttre Värme och kyla: 

o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Installationer i mark 
o Undercentraler och dylika stationer 
o Markarbeten för Yttre El och tele (utifrån underlag från uppdragsområde 

Yttre El och tele). 
• Profiler och sektioner, i lämpliga skalor: 

o Schakt, fyllning 
o Vägar, planer och dylikt. 

• Samordningssektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Visande snitt av stråk av installationer, till exempel för markschakt och 

mediakulvertar, som är avgörande för utrymmessamordningen av 
installationer samt åtkomst för drift och underhåll. Samordningssektioner 
upprättas samordnade med berörda uppdragsområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2 
• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 

fastställs 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separerad avseende: 

o Respektive delområde inom byggdel ”Mark och anläggning” 
o Respektive delområde inom byggdel ”Yttre teknisk försörjning VA, Värme 

och kyla” 
o Delområde ”Mark och anläggningsarbeten”, som tillhör byggdel ”Yttre 

teknisk försörjning, El och tele” 
o Rivningar 
o Anslutningsavgifter VA 
o Anslutningsavgifter Värme och kyla. 

7.2.7 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Arkitektur 
Arkitektur innefattar byggnad, anläggning och andra objekt. 
 
Detta avsnitt utgår ifrån att det i Arkitektur ingår att vara samordningsansvarig och 
sammanhållande avseende kvalitet och miljö, till exempel genom att vara 
generalkonsult. 
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Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, utformning, funktion, 
konstruktion och skyddsbehov. Förfrågningshandlingar upprättas anpassade till 
aktuella förhållanden. Under upprättandet av förfrågningshandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i projektet, avseende system, 
funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Arkitektur 
• Beskrivning HUS, som ansluter till aktuell AMA. 

o Upprättas gemensamt med uppdragsområde Byggnadskonstruktion 
o Fasadbeskrivning 
o Rumsbeskrivning 
o Kulörbeskrivning 
o Låsschema. 

• Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsplan 
• Resultat av utredningar, inventeringar och undersökningar, som bilagor till 

beskrivning 
o Utförd miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 
o Materialinventering vid rivning eller ombyggnation med tillhörande 

kontrollplan för rivning, enligt PBL 
o Kontrollplan avseende projektspecifika miljöprovtagningar, 

områdesbestämmelser, villkor i beslut och egna försiktighetsåtgärder 
under entreprenaden. 

Ritningar 
Ritningar upprättas färdiggestaltade, med detaljmåttsättning och littera inritade. I 
förekommande fall inritas modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer. Befintlig 
gestaltningsplans förutsättningar beaktas i förekommande fall. Skala och innehåll 
anpassas till respektive objekt, nedanstående angivelser gäller som inriktning: 

• HUS Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• HUS Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Marknivåer 
o Byggnadens höjdmått till exempel 

- Plushöjd på färdigt golv i respektive plan 
- Takfotshöjd 
- Bröstningshöjder 
- Rumshöjder 

o Taklutningar 
o Takavvattning, inklusive omhändertagande av vatten. 

• HUS Fasader, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Gestaltningsfaktorer som volymer, öppningar, material, struktur, 

färgsättning och dylikt 
o Marknivåer 
o Anslutande byggnader. 
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• Planer Yttertak, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med uppgifter om taktäckningsmaterial 
o Med huvar och dylikt 
o Med skyddsanordningar. 

• Detaljer Yttertak, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Ytterväggssektioner, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Fönster, 
skala 1:50 alternativt 1:20 
o Med erforderliga detaljer. 

• Ytterdörrar, partier och portar, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer. 

• Innertak Planer, 
skala lika HUS Planer. 

• Innertak Detaljer, 
skala 1:10 och/eller 1:5. 

• Invändiga trappor – Uppställningar, 
skala 1:50 alternativt 1:20. 

• Innerdörrar – Uppställningar, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer. 

• Invändiga vägg- och dörrpartier – Uppställning, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer, skala 1:10 alternativt 1:5. 

• Invändiga ytskikt: 
o Golv 
o Väggar 
o Tak. 

• Inredningar - Uppställningar och föreskrifter, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Kök och pentry 
o Skåp. 

• In- och utvändig kulörsättning. 
• Samordningssektioner, 

skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Visande snitt av utrymmen som är avgörande för utrymmessamordningen 

av installationer samt åtkomst för drift och underhåll. 
Samordningssektioner upprättas samordnade med berörda 
uppdragsområden. 

Ritningar – Sanering, flyttning, demontering och rivning 
Redovisning samordnas med uppdragsområde Byggnadskonstruktion. 

• Planer: 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas 
• Sektioner: 

o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 
rivas. 

• Detaljer: 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 
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Bygglovshandlingar 
• Upprättas vid tidpunkt enligt tidplan. Bygglovshandlingar upprättas normalt 

med systemhandlingar som grund, se avsnitt 7.1.8. För bygglovshandlingar 
upprättas en separat handlingsförteckning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Kvalitets- och miljöplan 
• Texthandling som redovisar en sammanställning av uppfyllda indikatorbetyg 

enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö. Sammanställningen ska även 
omfatta redovisning av projektets totalbetyg, avsteg och genomförda 
beräkningar. 

• Föreskrivna byggvaror registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen, 
enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö 

• Visualisering av byggnaden/objektet (om så avtalats) 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separat avseende respektive delområde 

inom byggdel ”Bygg - HUS” 
o Upprättas gemensamt med uppdragsområde Byggnadskonstruktion. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.8 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Byggnadskonstruktion 
Byggnadskonstruktion innefattar byggnad, anläggning eller annat objekt. 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, utformning, funktion, 
konstruktion och skyddsbehov. Förfrågningshandlingar upprättas anpassade till 
aktuella förhållanden. Under upprättandet av förfrågningshandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i projektet, avseende system, 
funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Byggnadskonstruktion 
• Beskrivning HUS, som ansluter till aktuell AMA 

o Upprättas gemensamt med uppdragsområde Arkitektur. 

Ritningar 
Ritningar upprättas med redovisning av färdigställda konstruktioner, med 
detaljmåttsättning och littera inritade. Skala och innehåll anpassas till respektive 
objekt, nedanstående angivelser gäller som inriktning: 

• Grundläggning Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Schaktplaner 
o Grundplaner 
o Pålplaner. 

• Grundläggning Sektioner, 
skala 1:20 (alternativt 1:10): 
o Grundsektioner. 

• Grundläggning Detaljer, 
skala 1:10 och/eller 1:5: 
o Grunddetaljer. 
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• Stomme Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Stomplaner under mark 
o Stomplaner ovan mark 
o Takplaner. 

• Stomme Sektioner och Elevationer, 
skala 1:50 (alternativt 1:20): 
o Stomsektioner 
o Stomelevationer. 

• Stomme Detaljer och dylikt: 
o Stomdetaljer 
o Trappor 
o Balkonger 
o Skärmtak 
o Räcken. 

• Byggnadsfysik: 
o Avvattning 
o Dränering. 

Ritningar – Sanering, flyttning, demontering och rivning 
Redovisning samordnas med uppdragsområde Arkitektur. 

• Planer 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 
• Sektioner 

o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 
rivas. 

• Detaljer 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separat avseende respektive delområde 
inom byggdel ”Bygg - HUS” 
o Upprättas gemensamt med uppdragsområde Arkitektur. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.9 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – VVS och kyla - HUS 
VVS och kyla - HUS innefattar VVS- och kylsystem tillhörande byggnad eller 
motsvarande objekt. 
(Beträffande Yttre VA samt Yttre Värme och kyla, se avsnitt 7.2.6.) 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
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Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Rörsystem (VS- och kylsystem samt 

Brandsläckningssystem) 
• Handlingsförteckning Luftbehandlingssystem 
• Beskrivning Rörsystem (VS- och kylsystem samt Brandsläckningssystem), 

som ansluter till aktuell AMA 
• Beskrivning Luftbehandlingssystem, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar VVS och kyla - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar VVS och kyla - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive 
projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100) 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50 
o Fläktrum 
o Undercentral 
o Apparatrum. 

• Flödesschema: 
o Upprättas som totalflödesschema för respektive system och innehåller 

huvudkomponenter, effekter, temperaturnivåer, flöden och dylikt. 
• Samordningsritningar, 

skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel i huvudstråk, schakt, mediakulvertar, fläktrum och 
undercentraler, där VVS- och kylinstallationer förekommer 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Ritningar – Sanering, flyttning, demontering och rivning 
• Ritningar: 

o Om lämpligt. baserade på äldre relationshandlingar 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separat avseende respektive delområde 
inom byggdel ”VVS och kyla - HUS” 
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• Föreskrivna byggvaror registrerade i Byggvarubedömningen, enligt 
Projekteringsanvisning Energi och miljö 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.10 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Yttre El och tele 
Yttre El och tele innefattar el- och telesystem i och på mark, utanför byggnad. 
Fristående nätstationer samt el- och telesystem i fristående pumpstationer och dylikt 
ingår i Yttre El och tele. 
 
I projekt som innefattar stor andel ”Yttre El och tele” och endast mycket liten andel 
”El och tele – HUS” kan dessa två uppdragsområden i lämpliga delar samredovisas, 
efter beslut från FORTV projektledare. 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Yttre El och tele 
• Beskrivning Yttre El och tele, som ansluter till aktuell AMA 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Yttre El och tele på underlag från ritningar Mark 
och anläggning. Ritningar Yttre El och tele redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive 
projekt. 
 
Installationer i och på mark littereras med beteckningar enligt Handbok Märkning och 
skyltning. 
 
Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Situationsplaner/Installationsritningar, 
skala 1:1000 och/eller 1:500 och/eller 1:400: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark, för teknisk försörjning: Yttre El och tele 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor 
o Mottagningsstation och Nätstationer 
o Kabelbrunnar och kanalisationsstråk i mark 
o Högspänning, kablar 
o Lågspänning, kabelskåp och kablar 
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o Vägbelysning, vägbelysningsstolpar och kablar 
o Tele, ställ 
o Fiberoptiska nät och datanät, noder och ställ. 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda uppdragsområden. 

Ritningar – Sanering, flyttning, demontering och rivning 
• Situationsplaner/Installationsritningar: 

o Om lämpligt. baserade på äldre relationshandlingar 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 

Driftkort 
• Selektivplan: 

o Med inställningsvärden. 
• Översiktsschema högspänningsnät: 

o Kopplingsapparater redovisade i respektive högspänningsställverk 
o Högspänningsställverk redovisade med beteckningar 
o Kopplingsapparater i högspänningsställverk redovisade med driftlittera. 

• Översiktsschema/huvudledningsschema avseende yttre lågspänningsnät: 
o Kopplingsutrustningar redovisade med beteckningar 
o Kopplingsapparater redovisade med driftlittera. 

• Nätschema tele: 
o För respektive yttre telenät. 

• Nätschema styr och övervakning: 
o För yttre styr- och övervakningsnät. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Beräknade effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende delområde ”Yttre El och tele” 

inom byggdel ”Yttre teknisk försörjning, El och tele” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.11 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – El och tele - HUS 
El och tele - HUS innefattar el- och telesystem i och på byggnad eller motsvarande 
objekt. 
 
I projekt som innefattar stor andel ”El och tele – HUS” och endast mycket liten andel 
”Yttre El och tele” kan dessa två uppdragsområden i lämpliga delar samredovisas, 
efter beslut från FORTV projektledare. 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
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Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 
 
För detaljlösningar som är fabrikatspecifika (till exempel scheman för 
kopplingsutrustningar) är det ofta lämpligt att 
entreprenören/leverantören/tillverkaren upprättar bygghandlingar. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning El och tele – HUS 
• Beskrivning El och tele – HUS, som ansluter till aktuell AMA 

o Inklusive kablar för styr- och övervakningssystem, kablar till 
komponenter utanför apparatrum. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar El och tele - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar El och tele - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt svensk 
praxis. Utöver svensk praxis upprättas dessutom inom detta uppdragsområde planer 
som redovisar kablar för styr- och övervakningssystem, kablar till komponenter 
utanför apparatrum. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom 
respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Driftrum 
o Elrum 
o Apparatrum. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel i huvudstråk, schakt, mediakulvertar, fläktrum och 
undercentraler, där el- och teleinstallationer förekommer 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Ritningar – Sanering, flyttning, demontering och rivning 
• Ritningar: 

o Om lämpligt. baserade på äldre relationshandlingar 
o Med markeringar av vad som ska saneras, flyttas, demonteras respektive 

rivas. 

Driftkort 
• Huvudledningsschema: 

o För respektive byggnad eller motsvarande objekt. 
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Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”El och tele - HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.12 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Hiss 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 
 
För detaljlösningar som är fabrikatspecifika är det ofta lämpligt att 
entreprenören/leverantören/tillverkaren upprättar bygghandlingar. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Hiss 
• Beskrivning Hiss, som ansluter till aktuell AMA 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Hiss på underlag från ritningar Arkitektur och 
Byggnadskonstruktion. Skalor väljs enhetligt för samtliga uppdragsområden inom 
respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Hissfronter, 
skala 1:20. 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Hisschakt 
o Hissmaskinrum. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel hisschakt 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
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Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Hiss” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.13 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Kran 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 
 
För detaljlösningar som är fabrikatspecifika är det ofta lämpligt att 
entreprenören/leverantören/tillverkaren upprättar bygghandlingar. 

Texthandlingar 
Texthandlingar Kran redovisas efter behov uppdelade till exempel avseende Travers 
respektive Telfer. 

• Handlingsförteckning Kran 
• Beskrivning Kran, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Kran på underlag från ritningar Arkitektur och 
Byggnadskonstruktion. Ritningar Kran redovisas efter behov uppdelade till exempel 
avseende Travers respektive Telfer. Skalor väljs enhetligt för samtliga 
uppdragsområden inom respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt 
följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel rum med travers 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 
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• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separat avseende respektive delområde 
inom byggdel ”Kran” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 

7.2.14 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Styr och övervakning - HUS 
Bygghandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om objektets systemlösningar, 
utformning, funktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga berörda 
uppdragsområden i projektet, avseende system, funktion och utrymme. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Styr och övervakning 
• Beskrivning Styr och övervakning, som ansluter till aktuell AMA: 

o Beskrivningar av respektive system, med dess funktioner samordnade 
med samtliga i projektet förekommande system, inklusive fabrikat och 
typer av befintliga system - DUC/PLC/Överordnat styrsystem/SCADA. 

o Beskrivning av systemlösningar samordnade med fabrikat och typer av 
befintliga system - DUC/PLC/Överordnat styrsystem/SCADA 

o Beskrivning av system och komponenter som ska styras och övervakas av 
styr- och övervakningssystem 

o Beskrivning av system och komponenter som ska integreras i styr- och 
övervakningssystem 

o Beskrivning av från vilka system och komponenter larm ska tas in i styr- 
och övervakningssystem 

o Beskrivning av operatörlösning för styr- och övervakningssystem 
o Beskrivning av huruvida styr- och övervakningssystem ska integreras i 

nytt eller befintligt överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av hur (eller av vem) integration av styr- och 

övervakningssystem ska ske i överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av vilka system och komponenter som ska integreras i 

överordnat styrsystem/SCADA. 

Driftkort 
• Driftkort redovisas med funktionsbeskrivningar och funktionsscheman 
• Funktionsbeskrivningar redovisande, funktionsöversikt, styrning, reglering, 

säkerhetsfunktioner, larm, inställningsvärden, indikering, mätning och 
tekniska data 

• Funktionsscheman redovisande flödesscheman: flödesschema redovisande 
system och komponenter i inbördes ordning i flödesriktningen 

• System och komponenter redovisade med beteckningar 
• Separat driftkort för apparatskåp redovisande anslutna funktioner samt 

FORTV ePort med mätare och M-Busslinga. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Styr och 
övervakning” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 
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7.2.15 Förfrågningshandlingar/Bygghandlingar – Speciellt uppdragsområde 
Med speciellt uppdragsområde avses uppdragsområde som redovisas skilt från 
ovannämnda uppdragsområden, till exempel storköksutrustning, 
processinstallationer i spolhall samt drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning. 
 
Förfrågningshandlingar och bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och 
färdiglösta uppgifter om det slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, 
utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av 
förfrågningshandlingar utförs samordning, gentemot samtliga uppdragsområden i 
projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 
 
För detaljlösningar som är fabrikatspecifika är det ofta lämpligt att 
entreprenören/leverantören/tillverkaren upprättar bygghandlingar. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Beskrivning, som (om tillämpligt) ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar på underlag från ritningar Arkitektur. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga uppdragsområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag eller bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, separat avseende respektive delområde 
inom 
o Byggdel ”Speciell byggdel” (till exempel processinstallationer i spolhall, 

drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning och dylikt) 
o Byggdel ”Särskild utrustning” (till exempel storköksutrustning). 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 7.2. 
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7.2.16 Byggledning och kontroll 
I vissa stora och komplexa projekt kan det vara aktuellt att anlita konsulter för 
byggledning och kontroll, se avsnitt 8.1.1, redan i bygghandlingsskedet. 
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8 Projekthandlingar – fasen Genomföra byggnation 
– Utförandeentreprenad 
FORTV ansvarar för fasen Genomföra byggnation, hyresgästen medverkar. 
Följande är avsett att tillämpas vid utförandeentreprenad, enligt AB 04. 

8.1 Byggskede 
Entreprenadarbeten genomförs. 
I entreprenadarbetena ingår tillhandahållande av projekthandlingar, enligt kontrakt. 

8.1.1 Byggledning och kontroll 
Under byggskedet utförs byggledning och kontroll. 
 
Byggledning och kontroll utförs utifrån entreprenadhandlingar  
(= kontraktshandlingar, mellan entreprenör och FORTV, jämte handlingar som 
tillkommit från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt 
kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser ska gälla för entreprenaden). 

Generellt 
I uppdraget ingår till exempel att: 

• Deltaga och/eller leda Möten: 
o Startmöte, enligt AFC.331 
o Byggmöten, enligt AFC.333 
o Ekonomimöten, enligt AFC.338 
o Samordningsmöten, enligt AFC.338. 

• Kontrollera att entreprenören redovisat kontraktsenliga handlingar och 
uppgifter under startmötet, se AFC.331. 

• Vara sammanhållande i arbetsmiljöfrågor i det egna arbetet med byggledning 
och kontroll. 

• Vara kontrollansvarig enligt PBL. 
• Följa verksamheten på byggarbetsplatsen. 
• Genomföra kontakter och samverkan med 

o tillsynsmyndigheter, till exempel kommun, 
o av FORTV anlitade sidokonsulter, till exempel utredningskonsulter, 

projekteringskonsulter, GIS-konsulter och teknikinformationskonsulter, 
o av hyresgästen anlitade leverantörer, till exempel FMV, 
o kommande brukare inom FM, FRA, FOI med flera. 

• Kontrollera att entreprenören kontraktsenligt tillhandahåller bygghandlingar 
(aktuellt för detaljlösningar som är fabrikatspecifika, där 
entreprenören/leverantören/tillverkaren upprättar bygghandlingar). 

• Kontrollera att entreprenörens program för egenkontroll, ingående i kvalitets- 
och miljöplan, efterlevs. 

• Utföra beställarens kontroll, enligt AFC.36: 
o Kontroll av att entreprenaden utförs enligt entreprenadhandlingarna 
o Kontroll av samtliga i projektet förekommande teknikområde, till 

exempel: 
- Mark och anläggning 
- Hus 
- VVS och kyla 
- El och tele 
- Hiss och Kran 
- Styr och övervakning. 

• Redovisa resultat av beställarens kontroller till FORTV projektledare. 
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• Följa upp att anmärkningar noterade under beställarens kontroller blir 
åtgärdade. 

• Fortlöpande rapportera till FORTV projektledare hur entreprenadarbetena 
framskrider och stämma av gentemot tidplan. 

• Granska entreprenörens fakturor. 
• Genomföra ekonomisk redovisning. 
• Utvärdera frågor avseende ÄTA-arbeten. 
• Inför samordnad kontroll (se AFC.282) tillse att ett program för samordnad 

kontroll finns samt att entreprenören har 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig egenkontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid samordnad kontroll, se AFC.282. 
• Inför utbildning och information till drift- och underhållspersonal tillse att 

entreprenören har 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal. 
• Inför utbildning och information till brukare tillse att entreprenören har 

o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid utbildning och information till brukare. 
• Tillse att besiktningsman erhåller entreprenadhandlingar. 
• Medverka vid entreprenadbesiktningar, se AFC.71. 
• Följa upp att fel noterade under entreprenadbesiktningar blir åtgärdade. 
• Medverka vid övriga besiktningar, se AFC.79, till exempel: 

o OVK 
o Säkerhetsbesiktningar av tryckkärl 
o Säkerhetsbesiktningar av hissar 
o Säkerhetsbesiktningar av lyftanordningar (kranar) 
o Säkerhetsbesiktningar enligt BVKF 
o Säkerhetsbesiktningar enligt IFTEX. 

Specifikt – Möten 
Följande utgör exempel avseende möten. 

Startmöte 
FORTV projektledare kallar till och leder startmötet. Byggledaren bistår samt svarar 
för upprättande och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen 
sändlista. 

Byggmöten 
Byggledaren kallar till och leder regelbundna byggmöten samt svarar för upprättande 
och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen sändlista. Manér och 
indelning av punkter i dagordning och byggmötesanteckningar tillämpas enligt 
överenskommelse med FORTV projektledare. 

Ekonomimöten 
Byggledaren kallar till och leder regelbundna ekonomimöten med entreprenör samt 
svarar för upprättande och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen 
sändlista. 
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Samordningsmöten 
Vid behov kallar byggledaren till samordningsmöten där samordning gentemot 
sidoentreprenader (till exempel angränsande entreprenader kontrakterade av 
FORTV) samt andra arbeten (till exempel leveranser från FMV kontrakterade av FM) 
erfordras. 

Specifikt – Kvalitets- och miljösäkring 
I uppdraget ingår till exempel att: 

• Upprätta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan för det egna bygglednings- och 
kontrollarbetet samt för samarbetet mellan projektledning och byggledning 

• Medverka i utvärderingen av entreprenörens förslag till kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplan 

• Medverka i utvärderingen av entreprenörens förslag till material- och 
avfallshanteringsplan 

• Följa upp och kontrollera entreprenörens kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplanearbete 

• Följa upp och kontrollera att byggvaror är registrerade och bedömda i 
Byggvarubedömningen, enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö. 

Specifikt – Beslut avseende ÄTA 
Uppkomna förslag till ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten tillställs 
FORTV projektledare, som beslutar avseende beställning och genomförande. 
Byggledares och kontrollants beslutsrätt avtalas specifikt för respektive projekt. 

Specifikt – Fakturagranskning 
För granskning av entreprenörsfakturor gäller rutiner enligt överenskommelse med 
FORTV projektledare. 

Specifikt – Ekonomisk redovisning 
Redovisning av entreprenadutgifter utförs enligt överenskommelse med FORTV 
projektledare. 
För redovisning gäller till exempel: 

• Månadsvis 
• Uppdelad respektive delprojekt 
• Uppdelad respektive entreprenaddel 
• Uppdelad avseende kontrakt respektive ÄTA 
• Summeringar enligt överenskommelse med FORTV projektledare. 

 
För ändringar, tillägg och avgående specificeras huruvida det rör sig om reglerbar 
mängd. 
 
Ändringar, tillägg och avgående specificeras om möjligt utifrån: 

• ÄTA p g a avvikelse gentemot projekterad handling 
• ÄTA p g a krav från FORTV 
• ÄTA p g a krav från hyresgästen/brukaren. 

Specifikt - Sprängning och vibrationspackning 
I uppdraget ingår till till exempel att: 

• Leda syn före påbörjande av arbete, se AFC.122: 
o Syn utförs med stöd av SS 4604860 Vibration och stöt - Syneförrättning - 

Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband 
med vibrationsalstrande verksamhet, utförs med fotodokumentation, 
såväl före som efter arbetena på byggnad/objekt.  
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• Vibrationsmätning: 
o Tillse att erforderlig utrustning för vibrationsmätning finns 
o Kontrollera mätdata 
o Kontrollera entreprenörens sprängjournal 
o Sammanställa registrerade vibrationer i en rapport, som överlämnas till 

FORTV projektledare. 
• Kontroll av entreprenadarbeten: 

o Kontrollera att erforderlig riskanalys med stöd av SS 4604866 Vibration 
och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, 
är genomförd 

o Kontrollera förstärkningsåtgärder i anslutning till befintlig byggnad och 
andra objekt 

o Kontrollera borr-, ladd- och tändplatser 
o Kontrollera vibrationsisolering. 

Specifikt - Slutbesiktning 
I uppdraget ingår att inför slutbesiktning, till exempel: 

• Tillse att entreprenören 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation, 
o utfört kontraktsenlig utbildning och information till drift- och 

underhållspersonal. 
 
I uppdraget ingår att snarast möjligt, efter att entreprenaden godkänts, sammanställa 
teknisk dokumentation och särskilja underlag till konsulter som har uppdrag i 
dokumentationsskedet, till exempel: 

• Tillse att projekteringskonsult erhåller underlag för relationshandlingar, för 
upprättande av relationshandlingar 

• Tillse att brandskyddskonsult erhåller erforderlig teknisk dokumentation, för 
upprättande av brandskyddsdokumentation 

• Tillse att GIS-konsult erhåller erforderlig teknisk dokumentation, för 
upprättande av GIS 

• Tillse att teknikinformationskonsult erhåller erforderlig teknisk 
dokumentation, för upprättande av driftinstruktioner och annan i projektet 
ingående teknikinformation. 

 
I uppdraget ingår att snarast möjligt, efter att alla fel är åtgärdade, till exempel: 

• Om behov uppkommit, komplettera teknisk dokumentation till konsulter som 
utför uppdrag i dokumentationsskedet. 

• Upprätta slutrapport som redovisar: 
o Att slutbesiktningen är genomförd 
o Att alla fel är åtgärdade 
o Synpunkter avseende erfarenhetsåterföring, för respektive teknikområde 
o Hänvisning till det utlåtande över slutbesiktning, som visar att 

entreprenaden är godkänd. 
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8.1.2 Kulturmiljö 
För ändringar i statliga byggnadsminnen kräver Riksantikvarieämbete i regel 
medverkan av antikvarisk konsult även i byggskedet. Den antikvariske konsulten ska 
dokumentera ändringsprocessen och finnas till hands för att kunna ge råd och stöd 
under projektets gång om det uppstår frågor kring ändringen eller andra åtgärder 
som kan påverka byggnaden eller områdets kulturhistoriska värden. Exempel på 
åtgärder som kan påverka värdet är: ändrad färgsättning, håltagningar, utbyte av 
material, markarbeten, trädfällningar med mera. 
 
Även för projekt som rör andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer bör 
antikvarisk konsult anlitas för att säkerställa att byggnaden eller miljö inte förvanskas 
enligt PBL 8 kap 13§. 
 
Den antikvariske konsulten är också ett stöd i kontakterna med berörda myndigheter 
som beroende på vilken typ av kulturmiljö det handlar om kan vara kommunen, 
länsstyrelsen och /eller Riksantikvarieämbetet. För mer info se: Checklista 
kulturmiljö. 

8.1.3 Entreprenadbesiktningar 
Normalt verkställs entreprenadbesiktningar enligt AB 04 av konsult kontrakterad av 
FORTV. 

8.2 Dokumentationsskede 
Under dokumentationsskedet upprättas och färdigställs den dokumentation och 
information som erfordras i processen Bibehålla. 

8.2.1 Relationshandlingar 
Under dokumentationsskedet upprättas relationshandlingar utifrån underlag för 
relationshandlingar. Dessa relationshandlingar upprättas och levereras enligt 
Handbok DigProj. Normalt upprättas dessa relationshandlingar av 
projekteringskonsult kontrakterad av FORTV. 

8.2.2 Brandskyddsdokumentation 
Brandskyddsdokumentation baseras på relationshandlingar. 
 
Beträffande brandskyddsdokumentation, se FORTV Projekteringsanvisning 
Brandskydd. Normalt upprättas brandskyddsdokumentation av brandskyddskonsult 
kontrakterad av FORTV. 

8.2.3 Energideklaration 
FORTV bestånd omfattas generellt av Förordning (2006:1592) om energideklaration 
för byggnader. Undantag gäller för byggnader som är avsedda för totalförsvaret och 
som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av 
hemlig natur, se SFS 2016:7 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om 
energideklaration för byggnader. 
 
Hyresgästen levererar erforderlig klassificering för bedömning enligt ovan. 
 
I projekt där bygglov sökts och slutbevis ska utfärdas har tillsynsmyndighet möjlighet 
att bestämma huruvida kravet på energideklaration ska framgå av kontrollplanen 
enligt PBL. 
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8.2.4 GIS 
Under dokumentationsskedet upprättas GIS inklusive dess databaser. 
 
GIS upprättas och levereras enligt Handbok GIS. Normalt upprättas GIS av GIS-konsult 
kontrakterad av FORTV. 
 
För projekt inom etablissement där FORTV GIS redan finns, revideras befintligt GIS. 
För projekt inom etablissement som saknar FORTV GIS upprättas nytt GIS. 
 
Underlag för GIS är: 

• Teknisk dokumentation som tillhandahålls av entreprenör. 
• Relationshandlingar, enligt avsnitt 8.2.1. 

 
Normalt gör GIS-konsult stickkontroller av entreprenörens färdigställda 
produktionsresultat. Om avvikelser mellan underlag för GIS och färdigställt 
produktionsresultat påträffas meddelas detta till FORTV projektledare för inarbetning 
i den tekniska dokumentationen. 
 
Beträffande FORTV GIS som planeringsinstrument, se avsnitt 3.1. 

8.2.5 Teknikinformation 
Under dokumentationsskedet upprättas teknikinformation. 
Exempel på teknikinformation är: 

• Driftinstruktioner (för ett objekt, till exempel en byggnad) 
• Elförsörjningsinstruktioner (för till exempel en garnison) 
• Brukarinstruktioner. 

 
Teknikinformation upprättas och levereras enligt Handbok Teknikinformation. 
Normalt upprättas teknikinformation av teknikinformationskonsult kontrakterad av 
FORTV. 
 
Vid om- och tillbyggnad revideras befintlig teknikinformation. Vid nybyggnation 
upprätta ny teknikinformation. 
 
Underlag för teknikinformation är: 

• Teknisk dokumentation som tillhandahålls av entreprenör 
• Relationshandlingar, enligt avsnitt 8.2.1. 

 
Normalt gör teknikinformationskonsult stickkontroller av entreprenörens 
färdigställda produktionsresultat. Om avvikelser mellan underlag för 
teknikinformation och färdigställt produktionsresultat påträffas meddelas detta till 
FORTV projektledare för inarbetning i den tekniska dokumentationen. 
 
Vid upprättande av teknikinformation görs en samordning gentemot den information 
som är planerad att tillföras FORTV fastighetsstödsystem. 
 
Beträffande FORTV Teknikinformation som planeringsinstrument, se avsnitt 3.2. 

8.2.6 Kulturmiljö - dokumentation 
Vid ändring/ombyggnad av statligt byggnadsminne där Riksantikvarieämbetet krävt 
antikvarisk medverkan ska antikvarisk slutrapport skickas in till RAÄ inom tid 
angiven i tillståndet till ändring av SBM. 
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Dokumentation, drift- och skötselanvisningar kring ny byggnadsanknuten konst, från 
Statens konstråd diarieförs av FORTV och FORTV kulturarvsspecialist informeras om 
konstverkets färdigställande för registrering som Anläggning/komponent i FORTV 
fastighetsstödsystem. 
 
Beträffande Gestaltningsprogram, arkitektur och konstnärlig gestaltning som 
planeringsinstrument, se avsnitt 3.5. 

8.2.7 Förvaltningsinformation avseende areor och volymer - dokumentation 
Under dokumentationsskedet tillgängliggörs förvaltningsinformation avseende areor 
och volymer, från relationshandlingar, inför överföring till Fortifikationsverkets 
fastighetsstödsystem. 
 
I Handbok DigProj framgår kravstyrning avseende digitala informationsleveranser 
från projekthandlingar, för vidare hantering i FORTV fastighetsstödsystem. 
 
Exempel på areor och volymer att överföra är: 

• Bruttoarea – BTA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Bruksarea – BRA 
o För respektive byggnad. 

• Boarea – BOA (endast avseende bostäder) 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Biarea – BIA (endast avseende bostäder) 
o För respektive byggnad 

• Lokalarea – LOA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Övrig area – ÖVA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Nettoarea – NTA 
o För respektive byggnad 
o För respektive utrymme 

• Nettovolym – NTV 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Temperad golvarea - A-temp 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 
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9 Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering 
– Totalentreprenad 
FORTV ansvarar för fasen Genomföra projektering, hyresgästen medverkar. 
Följande är avsett att tillämpas vid totalentreprenad, enligt ABT 06. 

Byggledning och kontroll 
Redan under fasen Genomföra projektering kan det vara lämpligt att anlita konsult för 
byggledning och kontroll, se avsnitt 10.1.1. 

9.1 Ramhandlingsskede 
Under ramhandlingsskedet upprättas ramhandlingar, normalt av 
projekteringskonsult kontrakterad av FORTV. Ramhandlingar upprättas utifrån 
projekthandlingar från föregående skeden samt med stöd av FORTV anvisningar 
(projekteringsanvisningar, tekniska handböcker och motsvarande). Avgörande 
avvikelser, gentemot föregående skeden och avtalade anvisningar, ska 
överenskommas med FORTV projektledare samt dokumenteras. 
 
I projekteringsuppdrag avseende ramhandlingsskedet ingår projekteringsledning och 
samordning, till exempel att: 

• Läsa och tillägna sig fastställda projekthandlingar från föregående skeden, till 
exempel behovsunderlag och programhandlingar 

• Upprätta och ajourhålla adress- och distributionslistor 
• Upprätta projektanpassad gränsdragningslista för projektering 
• Samordna respektive uppdragsområdes projekteringsarbete 
• Genomföra BIM-startmöte, enligt handbok DigProj (i den mån BIM-

projektering ingår i detta skede) 
• Utföra digital samordning, enligt handbok DigProj 
• Upprätta och ajourhålla projekteringstidplan 
• Leda och genomföra projekteringsmöten 
• Genomföra samgranskningsmöten tillsammans med konsulter inom samtliga 

uppdragsområden samt med andra konsulter vars projektering inverkar (till 
exempel FMV) 

• Genomföra granskningsmöten tillsammans med FORTV 
• Upprätta och distribuera mötesanteckningar 
• Följa upp, sammanställa och redovisa entreprenadkalkyler från respektive 

uppdragsområde 
• Utföra sammanhållen kvalitets- och miljösäkring avseende projektering samt 

sammanställa samtliga uppdragsområdens kvalitets- och miljöplaner 
• Bevaka och verifiera att Fortifikationsverkets krav från 

projekteringsanvisningar och handböcker tillämpas 
• Sammanställa och kvalitetssäkra leverans av handlingar samt upprätta 

verifikat för leverans. 

Gränsdragningslista 
Under projekteringen i ramhandlingsskedet upprättas en gränsdragningslista som är 
gemensam för samtliga berörda uppdragsområden inom aktuellt projekt. 
Gränsdragningslistan upprättas i samordningssyfte för att klarlägga gränser mellan 
samtliga beskrivningsdelar, gentemot sidoentreprenader, gentemot andra arbeten 
samt gentemot befintligheter. Därmed klargörs arbetsfördelningen inom och mellan 
respektive projekteringskonsults uppdragsområde. 
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Gränsdragningslistans detaljeringsgrad är beroende av på vilken nivå 
ramhandlingarna ska ”styra” utförandet. 
 
Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
varandra redovisas i gränsdragningslistan. 
 
Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
befintligheter redovisas med tillägget ”(Bef)” i gränsdragningslistan. 
 
Berörda rambeskrivningsdelar samt sidoentreprenader och övriga arbeten ges en 
lättförståelig beteckning och förklaras i gränsdragningslista. 
 
Berörda rambeskrivningsdelar samt sidoentreprenader och övriga arbeten redovisas 
i gränsdragningslista, till exempel: 

• Projektets rambeskrivningar: 
o Mark och anläggning 
o Bygg 
o Rör - Hus 
o Luftbehandling – HUS 
o Yttre El och tele 
o El och tele - HUS 
o Hiss 
o Styr och övervakning – HUS. 

• Sidoentreprenader (som beställs av FORTV och kommer att inverka). 
• Andra arbeten (som beställs av annan beställare än FORTV och kommer att 

inverka, till exempel FMV installationer). 
För respektive gränssnitt noteras följande: 

• Leverans L 
• Montage M 
• Elanslutning E 
• Annan anslutning A 
• Märkning/Skyltning S 
• Funktionsansvar F 

 
Gränsdragningslistan kommuniceras internt inom projektgruppen samt redovisas 
separat till FORTV. Gränsdragningslistan ingår inte som förfrågningsunderlag. 
Överenskomna gränssnitt ligger till grund för det som skrivs i respektive 
rambeskrivning inklusive tillhörande handlingar. 

Upprättande av ramhandlingar 
Ramhandlingar innehåller erforderlig information så att krav på funktion entydigt 
framgår. Uppgifter om befintliga förutsättningar redovisas detaljerat. Om 
etappindelningar tillämpas ska etappgränser tydligt redovisas. 
 
Fortifikationsverkets generella krav utifrån styrande och stödjande dokument tillförs 
genom direkt inarbetning i ramhandlingarna. 
Exempel på styrande dokument: 

• Delöverenskommelser 
• Fortifikationsverkets energimål. 

Exempel på stödjande dokument: 
• Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar 
• Fortifikationsverkets tekniska handböcker, till exempel: 

o Handbok Märkning och skyltning 
o Handbok Teknisk dokumentation. 
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Vid utpräglad funktionsentreprenad eller vid partnering kan det vara relevant att 
stödjande dokument tillförs genom hänvisning till aktuella stödjande dokument. 
 
FORTV projektledare beslutar om vilka styrningar i övrigt som ska tillföras. 
 
Ramhandlingar ska upprättas för, samt innehålla samtliga uppgifter som är 
nödvändiga för: 

• Granskning enligt krav i författningar 
• Komplettering av anmälan/ansökan till tillsyns- och tillståndsmyndighet 
• Kvalitets- och miljösäkring 
• Kalkylering 
• Upprättande av bygglovshandlingar (om bygglovshandlingar ska upprättas i 

ramhandlingsskedet) 
• Samlad dokumentation inför prövning enligt Miljöbalken (anmälan, tillstånd 

och dispens) 
• Att utgöra förfrågningsunderlag för totalentreprenad enligt ABT 06. 

 
Lämplig uppdelning inom och mellan respektive uppdragsområdes redovisning 
varierar mellan olika projekt och klarläggs därför inför upprättandet av 
ramhandlingar. 

Texthandlingar 
I handlingsförteckning redovisas upprättade ramhandlingar, som ska ingå i 
förfrågningsunderlaget, under rubriker i ordningsföljd enligt Administrativa 
föreskrifter AFB.22. Oftast är det lämpligt att ritningsdelen indelas i rubriksatta 
delblock. Handlingsförteckningen ska även redovisa ingående typhandlingar, 
ritningar visande befintligheter och dylika handlingar som ska ingå i 
förfrågningsunderlaget. 
 
I större projekt upprättas en separat handlingsförteckning för respektive 
rambeskrivning med tillhörande handlingar. I mindre projekt upprättas en gemensam 
handlingsförteckning för hela projektet. Handlingsförteckning upprättas enligt 
Handbok DigProj. 
 
Administrativa föreskrifter och rambeskrivningar samordnas. Speciellt samordnas 
avsnitt AFB.22 med handlingsförteckningar samt AFD.242 med kapitel Y i 
rambeskrivningar. 
 
Rambeskrivningar struktureras enligt BSAB-systemets byggdelstabell, se aktuell 
AMA, där så är tillämpligt samt kompletteras normalt med kapitel Y Märkning, 
kontroll, dokumentation m m. 
 
Koder och rubriker samt texter i beskrivning ska vara formaterade, liknande den 
beskrivningsmall som är framtagen av AB Svensk Byggtjänst. 
För uppdragsområden där BSAB-systemet inte är tillämpligt upprättas beskrivningar 
enligt annan beprövad praxis. 
 
Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 
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Ritningar 
Ritningar redovisas normalt i format A1. Eventuellt behov av avsteg beslutas av 
FORTV projektledare. Restriktivitet ska råda beträffande avsteg. Ritningar ska utföras 
så att läsbara utskrifter/kopior kan erhållas vid förminskning från A1-format till A3-
format. 
 
CAD/BIM-modell upprättas enligt Handbok DigProj. Ritningar genereras från 
CAD/BIM-modell, med ritningsram, namnruta etcetera enligt Handbok DigProj. 
Beträffande ritningars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Krav på systemhandlingar 
Under ramhandlingsskedet beslutas, i samråd med FORTV projektledare, huruvida 
den förestående entreprenaden ska innefatta ett systemhandlingsskede samt i så fall 
dess innehåll och omfattning. 
 
För projekt där beslut tagits att entreprenören ska upprätta systemhandlingar, finns 
stödjande text för upprättande av ramhandlingar i avsnitt 9.2. 

Krav på bygghandlingar 
Vid totalentreprenad upprättar entreprenören bygghandlingar. Stödjande text för 
upprättande av ramhandlingar finns i avsnitt 9.3. 

Granskning av ramhandlingar 
Färdigställda ramhandlingar granskas av FORTV. 
Granskningsresultat inarbetas i ramhandlingar. 

Remiss av ramhandlingar 
Ramhandlingar sänds för remiss till: 

• Objektledare 
• Samrådsmyndigheter 
• Internt inom FORTV 

Fastställande av ramhandlingar 
Texthandlingar och ritningar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av konsultens ansvar enligt avtal. 

Ändring av ramhandlingar 
Vid ändring av ramhandlingar, som publicerats för/distribuerats till anbudsgivare, 
upprättas kompletterande förfrågningsunderlag (KFU). 
 
KFU upprättas som ett gemensamt dokument för samtliga uppdragsområden och 
fastställs av FORTV projektledare. Normalt publicerar/distribuerar FORTV 
upphandlare KFU med tillhörande ramhandlingar. Distribution av sekretessbelagda 
handlingar sker alltid via FORTV registrator (verkställs ofta av FORTV Arkiv) initierat 
av FORTV projektledare. 
 
För upprättande av KFU se även Handbok DigProj. 

Ändring av handlingar som levererats till kontrakterad entreprenör 
Vid ändring av handlingar som levererats till kontrakterad entreprenör upprättas 
Ändrings-PM. 
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Ändrings-PM upprättas av projekteringskonsult för respektive rambeskrivningsdel 
och fastställs av FORTV projektledare. I respektive projekt beslutas om det är konsult 
eller FORTV projektledare som ska ansvara för distribution. Distribution av 
sekretessbelagda handlingar sker alltid via FORTV registrator (verkställs ofta av 
FORTV Arkiv) initierat av FORTV projektledare. 
 
För respektive projekt upprättas en fast sändlista för utskick av Ändrings-PM med 
tillhörande projekthandlingar. 
 
För upprättande av Ändrings-PM se även Handbok DigProj. Sändlista utformas enligt 
FORTV projektledares anvisning. 
 
Som alternativ till upprättande av Ändrings-PM beskrivs ändringar under byggmöte 
och noteras i byggmötesprotokoll. 

Bygglovshandlingar 
Det är ofta lämpligt att upprätta bygglovshandlingar under ramhandlingsskedet. 
Kommunens krav på detaljerad redovisning balanseras mot hur ”styrd” 
totalentreprenaden bör vara. För bygglovshandlingar upprättas en separat 
handlingsförteckning. 

Areor och volymer 
Under ramhandlingsskedet tillämpas areor och volymer med syftet att vara ett stöd 
för projekteringen av ramhandlingar och i kalkylarbetet. Exempel på areor och 
volymer att tillämpa under ramhandlingsskedet är: 

• Bruttoarea – BTA 
• Bruttovolym – BTV 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 

Kalkyl 
Under ramhandlingsskedet görs bedömningar av entreprenadutgifter. 
Bedömningarna baserar sig på kompletta ramhandlingar, se avsnitt 4.2. 
Entreprenadkalkyl ges begränsad spridning och redovisas separat i samlad form till 
FORTV projektledare, som färdigställer kalkylen för hela projektet. 

Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive uppdragsområde att följande 
dokumenteras: 

• Projektets kvalitets- och miljöfrågor 
• Projektets arbetsmiljöfrågor 
• Kvalitetssäkring att planer och underlag följs genom skedet 
• Dimensionerande förutsättningar, överslagsmässiga beräkningar, 

dimensioneringar och dylikt 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning 
• Avvikelser gentemot avtalade förutsättningar, med angivande av 

upphovskälla 
• Avvikelser gentemot avtalade anvisningar, med angivande av orsak. 

Observera att avvikelser gentemot avtalade förutsättningar och anvisningar endast 
får förekomma utifrån beslut av FORTV projektledare. 
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Följande avsnitt 
Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
uppdragsområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

9.1.1 Fortifikationsverkets projektplan 
Fortifikationsverkets projektplan upprättas med stöd av mall för projektplan i 
investeringsprojekt, i samråd med FORTV projektledare. 
Där en projektplan upprättats i tidigare skede: -Betydande förändringar gentemot 
projektplan från tidigare skede inarbetas i samråd med FORTV projektledare. 

9.1.2 Arbetsmiljöplan 

Texthandlingar 
Arbetsmiljöplan upprättas. Arbetsmiljörisker som noterats under föregående skeden 
arbetas in i planen. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3 
o Uppgifter ska ligga till grund för fortsatt projektering inom berörda 

uppdragsområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.3 Administrativa föreskrifter 

Avseende totalentreprenad 
ABT 06 tillämpas. 
 
Administrativa föreskrifter upprättas normalt av FORTV projektledare, med stöd av 
upphandlare och medarbetare inom projektstödsenheten samt i vissa fall med stöd av 
konsult. Administrativa föreskrifter upprättas utifrån FORTV mall AF 
Totalentreprenad. 
 
Relevanta uppgifter från projektplanen inarbetas i Administrativa föreskrifter. 
 
Arbetsområdet redovisas i text i Administrativa föreskrifter, vid behov kompletterat 
med en situationsplan, se avsnitt 9.1.7. 
 
För projekt där FORTV beslutat att entreprenören ska genomföra ett 
systemhandlingsskede innan bygghandlingsskedet beaktas avsnitt 9.2, med 
underliggande avsnitt, i tillämpliga delar. 
 
För entreprenörens bygghandlingsskede beaktas avsnitt 9.3, med underliggande 
avsnitt, i tillämpliga delar. Observera att avsnitt 9.3 bygger på att samordning på 
systemhandlingsnivå avseende systemval, funktion, laster och utrymmen är utförd 
enligt avsnitt 9.2. 

9.1.4 Ramhandlingar – Kulturmiljö 
Ramhandlingar upprättas med stöd av antikvarisk konsult i samråd med FORTV 
kulturarvsspecialist. Ramhandlingar utgör krav på totalentreprenörens projektering 
och arbeten inom berörda teknikområden. 
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Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Beskrivning redovisande SBM- eller andra kulturmiljökrav 

o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 
bilagor till beskrivning. 

9.1.5 Ramhandlingar – Brandskydd 
Ramhandlingar utgör krav på totalentreprenörens projektering och arbeten inom 
berörda teknikområden. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Brandskyddsbeskrivning, se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

o Principer för brandskydd 

Ritningar 
• Principiella brandskyddsritningar, se FORTV Projekteringsanvisning 

Brandskydd. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.6 Ramhandlingar – Energi och miljö 
Ramhandlingar utgör krav på totalentreprenörens projektering och arbeten inom 
berörda teknikområden. 

Byggmiljö 
Ramhandlingar Energi och miljö är normalt en texthandling som innefattar projektets 
fastställda krav på indikatorbetyg och totalbetyg med stöd av Projekteringsanvisning 
Energi och miljö. 

Yttre miljö 
Miljödokument - Resultat av utredningar, inventeringar och undersökningar, som 
bilagor till beskrivning 

• Utförd miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 
• Samlad dokumentation inför prövning enligt Miljöbalken (anmälan, tillstånd 

och dispens) 
• Materialinventering vid rivning eller ombyggnation med tillhörande 

kontrollplan för rivning, enligt PBL 
• Dagvattenutredning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.7 Ramhandlingar – Mark och anläggning 
Vid totalentreprenad förbättras ramhandlingarnas kalkylerbarhet vad gäller 
markarbeten, till exempel genom att bifoga markteknisk undersökningsrapport eller 
att ange fiktiva mängder eller att i rambeskrivningen undanta vissa arbeten. 
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Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning. 
• Rambeskrivning Mark och anläggning, som ansluter till aktuell AMA. 
• Markteknisk undersökningsrapport. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

• Situationsplan Arbetsområde, 
förtecknas som Övrig handling i Administrativa föreskrifter, se avsnitt 9.1.3: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Befintliga stängsel och grindar 
o Befintliga vägar och planer 
o Konturer av befintliga byggnader och andra objekt 
o Konturer av tillkommande byggnader och andra objekt 
o Arbetsområdets gränser - Gränser för huvudsakliga planerade 

entreprenadarbeten 
o Placering av allmänna hjälpmedel: till exempel bodar, tillfälliga vägar, 

tillfälliga planer och tillfälliga inhägnader. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende 
o Byggdel ”Mark och anläggning” 
o Byggdel ”Yttre teknisk försörjning, VA, Värme och kyla” 
o Delområde ”Mark och anläggningsarbeten”, som tillhör byggdel ”Yttre 

teknisk försörjning, El och tele” 
o Rivningar 
o Anslutningsavgifter VA 
o Anslutningsavgifter Värme och kyla. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.8 Ramhandlingar – Bygg 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Bygg. 
• Rambeskrivning Bygg, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar. 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Bygg - Hus” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 



Handbok ProjLok 2022  Sida 79 av 122 
Version 1.0  Informationsklass 1 

 

9.1.9 Ramhandlingar – VVS och kyla - HUS 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning VVS och kyla – Hus. 
• Rambeskrivning VVS och kyla - Hus, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”VVS och kyla - HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.10 Ramhandlingar – Yttre El och tele 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Yttre El och tele. 
• Rambeskrivning Yttre El och tele, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende delområde ”Yttre El och tele” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.11 Ramhandlingar – El och tele - HUS 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning El och tele – Hus. 
• Rambeskrivning El och tele - Hus, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”El och tele - HUS” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 
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9.1.12 Ramhandlingar – Hiss 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Hiss. 
• Rambeskrivning Hiss, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar. 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Hiss” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.13 Ramhandlingar – Kran 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Kran. 
• Rambeskrivning Kran, som ansluter till aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Kran” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.14 Ramhandlingar – Styr och övervakning - HUS 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Styr och övervakning – HUS 
• Rambeskrivning Styr och övervakning - HUS, som ansluter till aktuell AMA: 

o Beskrivning av systemlösningar samordnade med fabrikat och typer av 
befintliga system - DUC/PLC/Överordnat styrsystem/SCADA 

o Beskrivning av vilka system som ska styras och övervakas av styr- och 
övervakningssystem 

o Beskrivning av vilka system som ska integreras i styr- och 
övervakningssystem 

o Beskrivning av från vilka system larm ska tas in i styr- och 
övervakningssystem 

o Beskrivning av operatörlösning för styr- och övervakningssystem 
o Beskrivning av huruvida styr- och övervakningssystem ska integreras i 

nytt eller befintligt överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av hur (eller av vem) integration av styr- och 

övervakningssystem ska ske i överordnat styrsystem/SCADA 
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o Beskrivning av vilka system som ska integreras i överordnat 
styrsystem/SCADA. 

Ritningar/Driftkort 
• Principiella ritningar/driftkort 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Styr och 
övervakning” 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.1.15 Ramhandlingar – Speciellt uppdragsområde 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Speciellt uppdragsområde. 
• Rambeskrivning Speciellt uppdragsområde, som (om tillämpligt) ansluter till 

aktuell AMA. 

Ritningar 
• Principiella ritningar 
• Ritningar befintligheter: 

o Förutsättningar som inverkar på entreprenaden 
o Ritningar Sanering, flyttning, demontering och rivning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte förfrågningsunderlag): 

• Entreprenadkalkyl, enligt avsnitt 4.2, avseende byggdel ”Speciell byggdel” 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.1. 

9.2 Systemhandlingsskede 
Vid totalentreprenad utför entreprenören projektering i systemhandlingsskedet. 
Entreprenören tillhandahåller projekthandlingar, enligt kontrakt. 
 
Detta avsnitt avser projekt där FORTV beslutat att entreprenören ska genomföra ett 
systemhandlingsskede innan bygghandlingsskedet. Projektör som upprättar 
ramhandlingar (se avsnitt 9.1) beaktar tillämpliga delar av detta avsnitt. 
 
Detta avsnitt beaktas i tillämpliga delar, under ramhandlingsskedet. Det avser projekt 
där FORTV beslutat att entreprenören ska genomföra ett systemhandlingsskede 
innan bygghandlingsskedet. 
 
Speciellt i stora projekt, och i projekt med hög komplexitet, är det lämpligt att tillämpa 
ett systemhandlingsskede fullt ut, med redovisning av systemhandlingar. 
 
Projekthandlingar tillhörande systemhandlingsskedet upprättas av entreprenören 
eller av konsult kontrakterad av entreprenören. 
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Under systemhandlingsskedet utförs samordning avseende systemval, funktion, laster 
och utrymmen. Under systemhandlingsskedet utför entreprenören samordning 
mellan de teknikområden som ska ingå i entreprenaden. Samordning utförs även 
gentemot de leveranser som anskaffas av hyresgästen. Hyresgästen anskaffar normalt 
(och planerar därmed för) så kallad lös egendom (enligt Delöverenskommelse Fast 
och Lös egendom) till exempel möbler och inbrottslarmsystem. Samordning utförs 
även gentemot parallellt pågående andra projekt samt gentemot befintligheter. Den 
dokumenterade samordningen i systemhandlingarna utgör ett underlag för 
detaljsamordning i bygghandlingsskedet. 
 
Under systemhandlingsskedet ingår projekteringsledning och samordning, till 
exempel att: 

• Upprätta och ajourhålla adress- och distributionslistor 
• Samordna respektive teknikområdes projekteringsarbete 
• Genomföra BIM-startmöte, enligt handbok DigProj 
• Utföra digital samordning, enligt handbok DigProj 
• Upprätta och ajourhålla projekteringstidplan 
• Leda och genomföra projekteringsmöten 
• Genomföra samgranskningsmöten tillsammans med andra vars projektering 

inverkar (till exempel FMV) 
• Genomföra granskningsmöten tillsammans med FORTV 
• Upprätta och distribuera mötesanteckningar 
• Utföra sammanhållen kvalitets- och miljösäkring avseende projektering samt 

sammanställa samtliga kvalitets- och miljöplaner 
• Bevaka och verifiera att kontrakterade krav utifrån FORTV 

projekteringsanvisningar och handböcker tillämpas 
• Sammanställa och kvalitetssäkra leverans av handlingar samt upprätta 

verifikat för leverans. 

Upprättande av systemhandlingar 
Systemhandlingar redovisar byggnadens (eller annat objekts) gestaltning, 
utformning, principiella planlösning samt tekniska systemlösningar. 
 
Systemhandlingar nyttjas normalt till följande: 

• Dokumentation av samordnade systemlösningar 
• Entreprenörens redovisning för FORTV 
• FORTV Redovisning för sin hyresgäst/brukare (Systemhandlingar, inklusive 

Tidplan). 
 
Redovisning av systemhandlingar sker med samordnad datering av samtliga i 
entreprenaden ingående teknikområden. Normalt upprättas en separat 
handlingsförteckning för respektive teknikområde. 

Texthandlingar 
I handlingsförteckning redovisas texthandlingar, ritningar och andra handlingar som 
utgör systemhandlingar. Oftast är det lämpligt att ritningarna indelas i rubriksatta 
delblock. 
 
Systembeskrivningar struktureras enligt BSAB-systemets byggdelstabell, se aktuell 
AMA, där så är tillämpligt. 
Koder och rubriker samt texter i beskrivning ska vara formaterade, liknande den 
beskrivningsmall som är framtagen av AB Svensk Byggtjänst. 
För teknikområden där BSAB-systemet inte är tillämpligt upprättas beskrivningar 
enligt annan beprövad praxis. 
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Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Ritningar 
Ritningar redovisas normalt i format A1. Eventuellt behov av avsteg beslutas av 
FORTV projektledare. Restriktivitet ska råda beträffande avsteg. Ritningar ska utföras 
så att läsbara utskrifter/kopior kan erhållas vid förminskning från A1-format till A3-
format. 
 
CAD/BIM-modell upprättas enligt Handbok DigProj. Ritningar genereras från 
CAD/BIM-modell, med ritningsram, namnruta etcetera enligt Handbok DigProj. 
Beträffande ritningars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Granskning av systemhandlingar 
Färdigställda systemhandlingar granskas av FORTV. 
Färdigställda systemhandlingar sänds även till objektledaren för granskning. 
Granskningsresultat inarbetas i systemhandlingar. 

Fastställande av systemhandlingar 
Texthandlingar och ritningar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av entreprenörens ansvar. 

Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive teknikområde att följande 
dokumenteras: 

• Projektets kvalitets- och miljöfrågor 
• Projektets arbetsmiljöfrågor 
• Kvalitetssäkring att planer och underlag följs genom skedet 
• Dimensionerande förutsättningar, beräkningar, dimensioneringar och dylikt 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning 
• Ändringar, tillägg och avgående. 

Systemhandlingar – Respektive teknikområde 
I ramhandlingarna redovisas: 

• Ramar avseende den indelning i teknikområden, som entreprenören ska 
redovisa projekthandlingar. 

• Ramar avseende projekthandlingar, som entreprenören ska redovisa inom 
respektive teknikområde. 
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Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
teknikområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

9.2.1 Arbetsmiljöplan 

Texthandlingar 
Arbetsmiljöplan upprättas. Arbetsmiljörisker som noterats i arbetsmiljöplan från 
ramhandlingsskedet arbetas in i planen. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3 
o Uppgifter ska ligga till grund för fortsatt projektering inom berörda 

teknikområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.2 Systemhandlingar – Kulturmiljö 

Texthandlingar 
• Beskrivning redovisande krav kopplade till SBM eller övriga kulturmiljöer 

enligt Checklista kulturmiljö, upprättas av antikvarisk konsult, i samråd med 
FORTV kulturarvsspecialist 
o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 

bilagor till beskrivning 
o Färdigställd beskrivning utgör underlag för detaljprojektering inom 

arkitektur och teknik. 

Ritningar 
• Upprättas vid behov, för att beskriva skyddade delar i en SBM-byggnad 
• I förekommande fall: situationsplan som redovisar kulturmiljöförutsättningar. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.3 Systemhandlingar – Brandskydd 
Systemhandlingar Brandskydd upprättas med stöd av Projekteringsanvisning 
Brandskydd. 

Texthandling 
• Handlingsförteckning 
• Brandskyddsbeskrivning 

o Inklusive brandskyddsprinciper för speciella funktioner. 

Ritningar 
• Brandskyddsritningar. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 
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9.2.4 Systemhandlingar – Energi och miljö 

Byggmiljö 
Systemhandlingar Energi och miljö är normalt en texthandling som innefattar 
projektets fastställda krav på indikatorbetyg och totalbetyg med stöd av 
Projekteringsanvisning Energi och miljö. Systemhandlingar Energi och miljö baseras 
på ritningar Arkitektur (enligt avsnitt 9.2.6). 
 
De dokumenterade kraven säkerställs genom beräkningar och simuleringar och ska 
ligga till grund för fortsatt projektering inom berörda teknikområden. 

Yttre miljö 
Miljödokument - Resultat av utredningar, inventeringar och undersökningar som 
inverkar på projektet, inarbetas eller bifogas som bilagor till miljödokument. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.5 Systemhandlingar – Mark och anläggning 
Systemhandlingar Mark och anläggning innefattar landskapsarkitektur, mark- och 
anläggningsarbeten inklusive Yttre VA samt Yttre Värme och kyla. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
gestaltning, systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs till exempel samordning av objektens 
lägen samt anpassningar till aktuella geologiska förhållanden, miljöförhållanden och 
dylikt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning 
• Byggdelsbeskrivning Mark och anläggning, strukturerad enligt BSAB-systemet 

o Beskrivningar av respektive anläggningsdel och system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
För områden där det finns FORTV GIS inhämtas grundkarta från FORTV Arkiv. I annat 
fall utförs fältmätning och upprättas grundkarta för blivande FORTV GIS. 
Situationsplan baseras på grundkarta och redovisas i skala 1:1000 och/eller 1:500 
och/eller 1:400. (Vid ytmässigt stora projekt är det dessutom lämpligt med 
översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000.) 

• Situationsplan Befintligheter: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Gränser för planerade huvudsakliga entreprenadarbeten 
o Befintliga höjdförhållanden (höjdkurvor eller plushöjder) 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark för: ”Yttre VA” och ”Yttre Värme och kyla” 
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o Befintliga byggnader, delar av byggnader och andra objekt som ska rivas 
o Befintliga stationer och andra infrastrukturobjekt som ska rivas 
o Skyddade områden, utifrån skydd av naturen 
o Skyddade träd 
o Fornlämningar 
o Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 

• Situationsplan Mark och anläggning: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
o Höjduppgifter för entréer och andra anslutningar mot omkringliggande 

mark 
o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor med 

angivna ytskikt 
o Översiktlig höjdsättning grundad på geotekniska förutsättningar och 

översiktlig massberäkning 
o Preliminära plushöjder på planer 
o Läge för grund- eller ytvattentäkt 
o Ledningssystem för tappvatten (servisledningar och huvudledningar) 
o Brandposter 
o Ledningssystem dagvatten (huvudledningar) 
o Dagvattenbrunnar 
o Avskiljare dagvatten 
o Konturer av pumpstationer dagvatten 
o Ledningssystem avlopp 
o Konturer av pumpstationer avlopp 
o Reningsanläggningar 
o Recipienter för spill- och dagvatten 
o Undercentraler värme 
o Ledningssystem värme 
o Ledningssystem kyla 
o Ledningssystem drivmedel 
o Cisterner för drivmedel. 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda teknikområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.6 Systemhandlingar – Arkitektur 
Systemhandlingar Arkitektur innefattar byggnader och andra byggnadsobjekt. 
 
Detta avsnitt utgår ifrån att det i Arkitektur ingår att vara samordningsansvarig och 
sammanhållande avseende kvalitet och miljö. 
 

  



Handbok ProjLok 2022  Sida 87 av 122 
Version 1.0  Informationsklass 1 

 

Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
gestaltning, systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs samordning avseende systemval, 
funktion och utrymmen. För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade 
typrum. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Arkitektur 
• Byggdelsbeskrivning HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Beskrivningar av respektive byggdel 
o Funktionsdata för typrum, med detaljuppgifter 
o Funktionsdata för rum med speciella funktioner, med detaljuppgifter 

Ritningar 
Systemhandlingar upprättas som färdiggestaltade planer och sektioner, med 
huvudmåttsättning och littera inritade. I förekommande fall inritas modulnät, 
stomlinjer och sekundärlinjer. Befintlig gestaltningsplans förutsättningar beaktas i 
förekommande fall. Skala och innehåll anpassas till respektive objekt, nedanstående 
angivelser gäller som inriktning: 

• HUS Planer, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Komplett planlösning 
o Modulsystem 
o Kommunikationssystem 
o Stomsystem 
o Installationsutrymmen (mediakulvertar, schakt, nischer, apparatrum, 

undercentraler, fläktrum, elrum, driftrum och dylikt) 
o Huvudmått 
o Dimensionerande inrednings-, och utrustningskomponenter. 

• HUS Sektioner 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Befintlig och planerad marknivå 
o Byggnadens höjdmått, till exempel 

- Plushöjd på färdigt golv i respektive plan 
- Takfotshöjd 
- Bröstningshöjder 
- Rumshöjder 

o Taklutningar 
o Principer för takavvattning, inklusive omhändertagande av vatten 
o Utrymmen för installationer. 

• HUS Principsektioner 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar, installationsschakt och hisschakt, för säkerställande 
av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda teknikområden. 
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• HUS Fasader 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Väsentliga gestaltningsfaktorer som volymer, öppningar, material, 

struktur, färgsättning och dylikt 
o Befintlig och planerad marknivå 
o Anslutande byggnader. 

• Perspektiv (där så erfordras). 
• Enskilda rumsstudier (där så erfordras), 

skala 1:50, samordnat med rumsfunktionsdatablad för viktigare rum, 
rumsgrupper och dylikt. Där så bedöms erforderligt studeras kritiska 
funktioner mer detaljerat genom funktionsanalys, miljöstudier, måttstudier 
och dylikt för till exempel: 
o Typrum 
o Speciella rum 
o Speciella krav 
o Speciell inredning och utrustning. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Visualisering av byggnaden/objektet (där så erfordras) 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.7 Systemhandlingar – Byggnadskonstruktion 
Systemhandlingar Byggnadskonstruktion innefattar hus och andra byggnadsobjekt. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel aktuella 
laster, stomsystemets anpassning till aktuella grundförhållanden, stomsystemets 
rumspåverkan och dylikt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Byggnadskonstruktion 
• Underlag till byggdelsbeskrivning - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Byggnadskonstruktion med stöd av underlag från 
ritningar Arkitektur. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:100 alternativt 1:200 

• Sektioner, 
skala 1:100 alternativt 1:200 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar, installationsschakt och hisschakt, för säkerställande 
av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda teknikområden. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 
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Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Konstruktionsberäkningar. Beräkningarna ska redovisa erforderliga uppgifter 
om till exempel: 
o Lastantaganden 
o Antagna beräkningsmodeller 
o Mark- och materialförutsättningar 
o Krafter och moment av betydelse för dimensionsval och stabilitet 
o Deformationer och uppdelning med dilatationsfogar 
o Risker. 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.8 Systemhandlingar – VVS och kyla – HUS 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om det slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram med stöd av 
Projekteringsanvisning VVS och kyla. Systemhandlingarna upprättas utifrån 
samordnade studier avseende installationstäta utrymmen till exempel fläktrum, 
undercentraler, huvudstråk och schakt för rör och kanaler och dylikt. Uppgifter som 
är dimensionerande inom andra teknikområden, till exempel preliminära större 
laster (som belastar byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade typrum. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning VVS och kyla - HUS 
• Byggdelsbeskrivning VVS och kyla - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar VVS och kyla - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar VVS och kyla - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive 
projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Fläktrum och undercentraler, med preliminär uppställning av aggregat 

och större komponenter, samt erforderliga serviceytor som påverkar 
rummets dimensioner 

o Huvudstråk och schakt för rör och kanaler 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
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• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar och installationsschakt, för säkerställande av 
utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda teknikområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Typrum, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
Samordnade i projektet. 

• Flödesscheman: 
Principflödesschema upprättas som totalflödesschema eller scheman för 
respektive system och innehåller preliminära effekter, temperaturnivåer, 
flöden och dylikt. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.9 Systemhandlingar – El och tele 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion och skyddsbehov. 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram med stöd av 
Projekteringsanvisning El och tele. Systemhandlingarna upprättas utifrån 
samordnade studier avseende installationstäta utrymmen till exempel driftrum, 
elrum, telerum, nischer, huvudstråk, schakt, installationsgolv och dylikt. Uppgifter 
som är dimensionerande inom andra teknikområden, till exempel preliminära större 
laster (som belastar byggnadsstomme) samt behov av installationsgolv 
dokumenteras. För rum som förekommer frekvent redovisas samordnade typrum. 
 
Följande utgår ifrån att redovisningen uppdelas i ”Yttre El och tele” respektive 
”El och tele - HUS”. Samredovisning i lämpliga delar kan till exempel vara aktuell om 
”Yttre El och tele” eller ”El och tele - HUS” endast utgör en mycket liten andel. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar / Yttre El och tele 
• Handlingsförteckning Yttre El och tele 
• Byggdelsbeskrivning Yttre El och tele, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner 
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Ritningar / Yttre El och tele 
I tillämpliga delar baseras ritningar Yttre El och tele på underlag från 
Systemhandlingar Mark och anläggning. Ritningar Yttre El och tele redovisas efter 
behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga 
teknikområden inom respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt 
följande: 

• Situationsplaner/Installationsritningar, 
skala 1:1000 och/eller 1:500 och/eller 1:400, 
(vid ytmässigt stora projekt - översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark, för teknisk försörjning: Yttre El och tele 
o Befintliga byggnader, delar av byggnader och andra objekt som ska rivas 
o Befintliga stationer och andra infrastrukturobjekt som ska rivas 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor 
o Mottagningsstation/Nätstationer, preliminära placeringar, konturer 
o Kabelskåp, preliminära placeringar 
o Kanalisationsstråk i mark (huvudstråk) 
o Högspänning, preliminära kabelvägar 
o Lågspänning, preliminära kabelvägar huvudledningar 
o Vägbelysning, preliminära placeringar av vägbelysningsstolpar 
o Tele, ställ 
o Fiberoptiska nät och datanät med noder och skåp 
o Kabelstråk (för dimensionering av kanalisation i mark) 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda teknikområden. 

• Översiktsscheman: 
o Översiktsschema högspänning, med kopplingsapparater redovisade i 

respektive högspänningsställverk samt med beteckning angiven för 
respektive station 

o Översiktsschema/huvudledningsschema avseende yttre lågspänningsnät, 
med beteckning angiven för respektive kopplingsutrustning 

o Nätschema tele, för respektive yttre telesystem 
o Nätschema styr och övervakning. 

Övrigt / Yttre El och tele 
Följande redovisas separat: 

• Bedömda effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Preliminär selektivplan 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 
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Texthandlingar / El och tele - HUS 
• Handlingsförteckning El och tele - HUS 
• Byggdelsbeskrivning El och tele - HUS, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar / El och tele - HUS 
I tillämpliga delar baseras ritningar El och tele - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar El och tele - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt svensk 
praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive projekt. Till 
exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Kanalisation: huvudstråk med kanaler, kabelstegar, kabelrännor och 

trådstegar 
o Elkraft: krafttransformatorer, utrustning för faskompensering, omriktare, 

reservkraftaggregat, UPS, hjälpspänningsutrustning, batterier 
o Elkraft: kopplingsutrustningar såsom ställverk, centraler, apparatskåp (till 

exempel för styr och övervakning samt för hiss) och 
kanalskenfördelningar 

o Elkraft: huvudledningar 
o Belysning: centralutrustningar 
o Tele: centralutrustningar 
o Spänningsutjämning och elektrisk separation: huvudjordningsskena, 

jordningsskenor, ventilavledare 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för mediakulvertar och installationsschakt, för säkerställande av 
utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner 
upprättas samordnade med berörda teknikområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer: 
Skala 1:20 alternativt 1:50. 

• Typrum, 
skala 1:20 alternativt 1:50, 
samordnade i projektet. 

• Översiktsscheman 
med markering av respektive plan: 
o Huvudledningsschema med beteckning angiven för respektive 

kopplingsutrustning 
o Nätschema tele, för respektive telesystem. 

Övrigt / El och tele – HUS 
Följande redovisas separat: 

• Bedömda effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 
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9.2.10 Systemhandlingar – Hiss 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning och funktion. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel utrymmen 
och byggnadskonstruktioner för hissar. Uppgifter som är dimensionerande inom 
andra teknikområden, till exempel preliminära större laster (som belastar 
byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Hiss 
• Byggdelsbeskrivning Hiss, strukturerad enligt BSAB-systemets byggdelstabell: 

o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 
samtliga i projektet förekommande system 

o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Hiss på underlag från ritningar Arkitektur. 
Ritningar Hiss redovisas efter behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Hisschakt med kontur av hisskorg 
o Hissmaskinrum/Plats för apparatskåp hiss 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för till exempel för hisschakt, för 

säkerställande av utrymmen samt åtkomst för drift och underhåll. 
Principsektioner upprättas samordnade med berörda teknikområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.11 Systemhandlingar – Kran 
Exempel på kranar är traverser och telfrar. 
 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning och funktion. 
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Under upprättandet av systemhandlingar tas principiella lösningar fram. 
Systemhandlingarna upprättas utifrån samordnade studier av till exempel utrymmen 
och byggnadskonstruktioner för traverser och telfrar. Uppgifter som är 
dimensionerande inom andra teknikområden, till exempel preliminära större laster 
(som belastar byggnadsstomme) samt preliminära eleffekter dokumenteras. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Kran 
• Byggdelsbeskrivning Kran, strukturerad enligt BSAB-systemets 

byggdelstabell: 
o Beskrivningar av respektive system, med systemval samordnade med 

samtliga i projektet förekommande system. 
o Beskrivningar av systemens funktioner. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Kran på underlag från ritningar Arkitektur. 
Ritningar Kran redovisas efter behov uppdelade enligt svensk praxis. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer/Installationsritningar, 
skala 1:100 alternativt 1:200: 
o Traverser 
o Telfrar 
o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 

dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 
• Principsektioner, 

skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för traverser och telfrar, för säkerställande av utrymmen samt åtkomst för 
drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade med berörda 
teknikområden. 

o Preliminära större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods och 
dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

• Principdetaljer, 
skala 1:20 alternativt 1:50. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 
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9.2.12 Systemhandlingar – Styr och övervakning 
Systemhandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om slutliga objektets 
systemlösningar, utformning, funktion och skyddsbehov. 
 
Under upprättandet av systemhandlingar utförs inledande funktionssamordning 
gentemot de teknikområden som ska styras och övervakas i projektet. Placering av 
apparatskåp samordnas med berörda teknikområden. För funktioner som 
förekommer frekvent redovisas samordnade typlösningar. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Styr och övervakning 
• Byggdelsbeskrivning Styr och övervakning, strukturerad enligt BSAB-

systemets byggdelstabell: 
o Beskrivning av systemlösningar samordnade med fabrikat och typer av 

befintliga system - DUC/PLC/Överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av vilka system som ska styras och övervakas av styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av vilka system som ska integreras i styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av från vilka system larm ska tas in i styr- och 

övervakningssystem 
o Beskrivning av operatörlösning för styr- och övervakningssystem 
o Beskrivning av huruvida styr- och övervakningssystem ska integreras i 

nytt eller befintligt överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av hur (eller av vem) integration av styr- och 

övervakningssystem ska ske i överordnat styrsystem/SCADA 
o Beskrivning av vilka system som ska integreras i överordnat 

styrsystem/SCADA. 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 

9.2.13 Systemhandlingar – Speciellt teknikområde 
Med speciellt teknikområde avses teknikområde som redovisas skilt från 
ovannämnda teknikområden, till exempel storköksutrustning, processinstallationer i 
spolhall samt drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning. 

Texthandlingar 
• Byggdelsbeskrivning strukturerad utifrån praxis för speciellt teknikområde: 

o Beskrivningar av respektive arbete/byggdel/system 
o Gränssnitt, och därmed samordningsbehov, gentemot andra 

byggdelar/system. 

Ritningar 
• Utifrån aktuellt speciellt teknikområde 

Övrigt 
Följande redovisas separat: 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.2. 
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9.3 Bygghandlingsskede 
Entreprenören utför projektering i bygghandlingsskedet. 
Entreprenören tillhandahåller projekthandlingar, enligt kontrakt. 
 
Detta avsnitt beaktas i tillämpliga delar, under ramhandlingsskedet. Det bygger på att 
samordning på systemhandlingsnivå avseende systemval, funktion, laster och 
utrymmen är utförd enligt avsnitt 9.2. 
 
Projekthandlingar tillhörande bygghandlingsskedet upprättas av entreprenören eller 
av konsult kontrakterad av entreprenören. 
Under bygghandlingsskedet utförs detaljerad samordning avseende funktion, laster 
och utrymmen mellan samtliga teknikområden i projektet. Detaljerad samordning 
utförs även gentemot de leveranser som anskaffas av hyresgästen. Hyresgästen 
anskaffar normalt så kallad lös egendom (enligt Delöverenskommelse Fast och Lös 
egendom) till exempel möbler och inbrottslarmsystem. Detaljerad samordning utförs 
även gentemot parallellt pågående andra projekt samt gentemot befintligheter. 
 
Projekthandlingar tillhörande bygghandlingsskedet upprättas av entreprenören eller 
av konsult kontrakterad av entreprenören. 
 
Under bygghandlingsskedet ingår projekteringsledning och samordning, till exempel 
att: 

• Upprätta och ajourhålla adress- och distributionslistor 
• Upprätta projektanpassad gränsdragningslista för projektering 
• Samordna respektive teknikområdes projekteringsarbete 
• Genomföra BIM-startmöte, enligt handbok DigProj 
• Utföra digital samordning, enligt handbok DigProj 
• Upprätta och ajourhålla projekteringstidplan 
• Leda och genomföra projekteringsmöten 
• Genomföra samgranskningsmöten tillsammans med andra vars projektering 

inverkar (till exempel FMV) 
• Genomföra granskningsmöten tillsammans med FORTV 
• Upprätta och distribuera mötesanteckningar 
• Utföra sammanhållen kvalitets- och miljösäkring avseende projektering samt 

sammanställa samtliga kvalitets- och miljöplaner 
• Bevaka och verifiera att kontrakterade krav utifrån FORTV 

projekteringsanvisningar och handböcker tillämpas 
• Sammanställa och kvalitetssäkra leverans av handlingar samt upprätta 

verifikat för leverans. 

Gränsdragningslista 
Initialt under bygghandlingsskedet upprättas en gränsdragningslista som är 
gemensam för samtliga berörda teknikområden inom aktuellt projekt. 
Gränsdragningslistan kompletteras successivt under projekteringsarbetet. 
Gränsdragningslistan upprättas i samordningssyfte för att klarlägga gränser mellan 
samtliga teknikområden, gentemot sidoentreprenader, gentemot andra arbeten samt 
gentemot befintligheter. Därmed klargörs arbetsfördelningen inom och mellan 
respektive intressent samt läggs en grund för funktionssamordningen samt 
upprättande av program för samordnad kontroll. 
 
Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
varandra redovisas i gränsdragningslistan. 
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Produktionsresultat som har ett gränssnitt med funktionssamband gentemot 
befintligheter redovisas med tillägget ”(Bef)” i gränsdragningslistan. 
 
Berörda teknikområden samt sidoentreprenader och övriga arbeten ges en 
lättförståelig beteckning och förklaras i gränsdragningslista. 
 
Berörda teknikområden samt sidoentreprenader och övriga arbeten redovisas i 
gränsdragningslista, till exempel: 

• Entreprenadens teknikområden: 
o Mark och anläggning 
o Bygg 
o Rör - Hus 
o Luftbehandling – HUS 
o Yttre El och tele 
o El och tele - HUS 
o Hiss 
o Styr och övervakning – HUS. 

• Sidoentreprenader (som beställs av FORTV och kommer att inverka). 
• Andra arbeten (som beställs av annan beställare än FORTV och kommer att 

inverka, till exempel FMV installationer). 
För respektive gränssnitt noteras följande: 

• Leverans L 
• Montage M 
• Elanslutning E 
• Annan anslutning A 
• Märkning/Skyltning S 
• Funktionsansvar F 

 
Gränsdragningslista upprättas med en anmärkningskolumn för fritext. Där anges till 
exempel vilken elanslutning som avses. 
 
Gränsdragningslistan kommuniceras internt inom entreprenaden samt redovisas 
separat till FORTV. Överenskomna gränssnitt ligger till grund för upprättandet av 
program för samordnad kontroll. 

Upprättande av bygghandlingar 
Bygghandlingar ska vara så detaljerade att utförande, material och omfattning 
entydigt framgår. 
 
Bygghandlingar ska upprättas för, samt innehålla samtliga uppgifter som är 
nödvändiga för: 

• Granskning enligt krav i författningar (till exempel PBL och Miljöbalken) 
• Komplettering av anmälan/ansökan till tillsyns- och tillståndsmyndighet 
• Kvalitets- och miljösäkring 
• Utförande 
• Att utgöra underlag för geografiskt informationssystem (GIS) 
• Att utgöra underlag för teknikinformation, till exempel driftinstruktioner. 

 
Lämplig uppdelning inom och mellan respektive teknikområdes redovisning varierar 
mellan olika projekt och klarläggs därför inför upprättandet av bygghandlingar. Val av 
skalor samordnas för de planer och sektioner som ska utgöra underlag för respektive 
teknikområdes ritningar. 
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För aspekter som saknar anvisningar från FORTV gäller utförande enligt 
Bygghandlingar 90. 

Texthandlingar 
I handlingsförteckning redovisas bygghandlingar under rubriker i ordningsföljd: 
texthandlingar, ritningar, driftkort. Oftast är det lämpligt att ritningsdelen indelas i 
rubriksatta delblock. 
 
Texthandlingar upprättas digitalt, med försättssida enligt Handbok DigProj. 
Beträffande texthandlingars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Ritningar 
Översiktsplaner, situationsplaner, planritningar, fasadritningar, sektionsritningar, 
schaktritningar, uppställningsritningar, förteckningsritningar, detaljritningar 
totalflödesscheman och motsvarande ritningar upprättas digitalt utifrån krav enligt 
Handbok DigProj. Normalt utförs sådana ritningar för utskrift i format A1 och så att 
läsbara utskrifter/kopior kan erhållas vid förminskning från A1-format till A3-format. 
Restriktivitet ska råda beträffande avsteg. 
 
CAD/BIM-modell upprättas enligt Handbok DigProj. Ritningar genereras från 
CAD/BIM-modell, med ritningsram, namnruta etcetera enligt Handbok DigProj. 
Beträffande ritningars handlingsnummer och benämning, se Handbok DigProj. 

Driftkort 
Driftkort upprättas i CAD-system, enligt svensk branschpraxis, för ritning av 
handlingar som schematiskt visar funktionssamband, flödesscheman, 
översiktsscheman, huvudledningsscheman och dylikt. 
 
Driftkort upprättas med försättssida med namnruta, handlingsnummer och 
sidnummer. Driftkort med koppling till varandra läggs under samma 
försättssida/handlingsnummer. 

Fabrikatsberoende bygghandlingar 
Beträffande bygghandlingar avseende fabrikstillverkade hisskorgar, 
kopplingsutrustningar och dylika fabrikatsberoende bygghandlingar, se Handbok 
Teknisk dokumentation. 

Program för samordnad kontroll 
Under projekteringen upprättas ett program för samordnad kontroll som är 
gemensamt för samtliga berörda teknikområden inom aktuellt projekt. Program för 
samordnad kontroll upprättas för att användas vid samordnad kontroll. 
 
Program för samordnad kontroll ska innefatta kontroll av det totala 
funktionssambandet - utförd utefter hela kedjan – mellan entreprenadens olika 
teknikområden, gentemot sidoentreprenader, gentemot andra arbeten samt 
funktionssamband gentemot befintliga system och förhållanden. 
 
Exempel på innehåll i program för samordnad kontroll samt dess struktur: 

• Program redovisande kontroller i matrisform 
• Projektuppgifter 
• Datum, Deltagares namn och roll, Företag 
• För respektive kontroll 
o Löpnummer 
o Objekt, system respektive komponenter, som ska kontrolleras 
o Funktioner och funktionssamband som ska kontrolleras 
o Simulering, eller motsvarande 
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o Förväntat resultat 
o Plats för - Resultat, med hantering av eventuella anmärkningar 
o Plats för – Ansvarigs namn med signaturfält. 

Granskning av bygghandlingar 
Färdigställda bygghandlingar granskas av FORTV. 
Färdigställda bygghandlingar sänds även till objektledaren för granskning. 
Granskningsresultat inarbetas i bygghandlingar. 

Fastställande av bygghandlingar 
Texthandlingar och ritningar fastställs av FORTV projektledare. 
FORTV fastställande innebär att handlingen är fastställd för vidare nyttjande. 
Fastställandet innebär inte någon begränsning av entreprenörens ansvar. 

Dokumentation av eget arbete 
Generellt under skedet gäller inom respektive teknikområde att följande 
dokumenteras: 

• Projektets kvalitets- och miljöfrågor 
• Projektets arbetsmiljöfrågor 
• Kvalitetssäkring att planer och underlag följs genom skedet 
• Dimensionerande förutsättningar, beräkningar, dimensioneringar och dylikt 
• Resultat av inventeringar och undersökningar, till exempel befintligheter 

avseende teknisk försörjning och objekt som ska byggas om 
• Samverkan med FORTV organisation för drift och förvaltning 
• Ändringar, tillägg och avgående. 

Bygghandlingar – Respektive teknikområde 
I ramhandlingarna redovisas: 

• Ramar avseende den indelning i teknikområden, som entreprenören ska 
redovisa projekthandlingar. 

• Ramar avseende projekthandlingar, som entreprenören ska redovisa inom 
respektive teknikområde. 

 
Följande avsnitt utgör en checklista uppdelad i vanligt förekommande 
teknikområden. I respektive projekt görs en projektanpassning. 

9.3.1 Arbetsmiljöplan 

Texthandlingar 
Arbetsmiljöplan färdigställs genom samordning, gentemot samtliga teknikområden i 
projektet. 

• Arbetsmiljöplan, BAS-P 
o Se avsnitt 4.3. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.2 Bygghandlingar – Kulturmiljö 
Handlingar upprättas med stöd av antikvarisk konsult i samråd med FORTV 
kulturarvsspecialist. 
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Handlingar ska utgöra underlag för projektering av bygghandlingar inom berörda 
teknikområden. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Beskrivning redovisande SBM- eller andra kulturmiljökrav 

o Resultat av utredningar, inventeringar och förundersökningar, som 
bilagor till beskrivning. 

Ritningar 
• Ritningar som redovisar kulturhistoriskt skyddade delar eller områden där 

särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöfrågor. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.3 Bygghandlingar – Brandskydd 
Brandskyddskrav enligt texthandlingar och ritningar utgör underlag för projektering 
av bygghandlingar inom berörda teknikområden. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
• Brandskyddsbeskrivning, se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

Ritningar 
• Brandskyddsritningar, se FORTV Projekteringsanvisning Brandskydd. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.4 Bygghandlingar – Mark och anläggning 
Mark och anläggning innefattar landskapsarkitektur, mark- och anläggningsarbeten 
inklusive Yttre VA samt Yttre Värme och kyla. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, utformning, funktion, konstruktion och 
skyddsbehov. Bygghandlingar upprättas anpassade till aktuella geologiska 
förhållanden, miljöförhållanden och dylikt. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Mark och anläggning 
• Produktförteckning Mark och anläggning 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel brunnar, 
avstängningsventiler och pumpar 
o Etablissementnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 
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• Riskanalys - Vid sprängnings- och vibrationspackningsarbeten. 

Ritningar 
För områden där det finns FORTV GIS inhämtas grundkarta från FORTV Arkiv. I annat 
fall utförs fältmätning och upprättas grundkarta för blivande FORTV GIS. 
Situationsplan baseras på grundkarta och redovisas i skala 1:1000 och/eller 1:500 
och/eller 1:400. (Vid ytmässigt stora projekt är det dessutom lämpligt med 
översiktsplan i skala 1:2000 alternativt 1:4000.) 
 
Ritningar upprättas färdiggestaltade, med detaljmåttsättning och littera inritade. 
Skala och innehåll anpassas till respektive objekt, nedanstående angivelser gäller som 
inriktning: 

• Situationsplan Mark och anläggning: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Byggnader och dess entréer och varuintag samt tillbyggnadsmöjligheter 
o Höjduppgifter för entréer och andra anslutningar mot omkringliggande 

mark 
o Andra objekt 
o Ytskikt hårdgjorda ytor: såsom vägar och planer 
o Ytskikt gröngjorda ytor 
o Vegetation: såsom träd, buskar, häckar och planteringar 
o Höjdsättning: baserad på geotekniska förutsättningar och massberäkning 
o Plushöjder på planer. 

• Situationsplan Yttre VA: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Läge för grund- eller ytvattentäkt 
o Pumpstationer tryckstegringsstationer och dylika stationer 
o Avskiljare 
o Ledningssystem inklusive tillhörande installationer, med dimensioner och 

måttsättning i plan och höjd 
o Dagvattenbrunnar 
o Brandposter 
o Reningsanläggningar 
o Recipienter för spill- och dagvatten 
o Ledningssystem i mark, för drivmedel inklusive tillhörande installationer, 

med dimensioner och måttsättning i plan och höjd. 
• Situationsplan Yttre Värme och kyla: 

o Norrpil 
o Skalstock 
o Fastighetsgränser 
o Installationer i mark 
o Undercentraler och dylika stationer 
o Markarbeten för Yttre El och tele (utifrån underlag från teknikområde 

Yttre El och tele). 
• Profiler och sektioner, i lämpliga skalor: 

o Schakt, fyllning 
o Vägar, planer och dylikt. 

• Samordningssektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
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o Visande snitt av stråk av installationer, till exempel för markschakt och 
mediakulvertar, som är avgörande för utrymmessamordningen av 
installationer samt åtkomst för drift och underhåll. Samordningssektioner 
upprättas samordnade med berörda teknikområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3 
• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 

fastställs. 

9.3.5 Bygghandlingar – Arkitektur 
Arkitektur innefattar byggnad, anläggning och andra objekt. 
 
Detta avsnitt utgår ifrån att det i Arkitektur ingår att vara samordningsansvarig och 
sammanhållande avseende kvalitet och miljö. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Bygghandlingar upprättas anpassade till aktuella förhållanden. Under upprättandet 
av bygghandlingar utförs samordning, gentemot samtliga teknikområden i projektet, 
avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Arkitektur 
• Beskrivning HUS, - alternativt som information på ritning 

o Fasadbeskrivning 
o Rumsbeskrivning 
o Kulörbeskrivning 
o Låsschema. 

• Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsplan 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning HUS 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel dörrar, lås och fönster 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning. 

Ritningar 
Ritningar upprättas färdiggestaltade, med detaljmåttsättning och littera inritade. I 
förekommande fall inritas modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer. Befintlig 
gestaltningsplans förutsättningar beaktas i förekommande fall. Skala och innehåll 
anpassas till respektive objekt, nedanstående angivelser gäller som inriktning: 

• HUS Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 
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• HUS Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Marknivåer 
o Byggnadens höjdmått till exempel 

- Plushöjd på färdigt golv i respektive plan 
- Takfotshöjd 
- Bröstningshöjder 
- Rumshöjder 

o Taklutningar 
o Takavvattning, inklusive omhändertagande av vatten. 

• HUS Fasader, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Gestaltningsfaktorer som volymer, öppningar, material, struktur, 

färgsättning och dylikt 
o Marknivåer 
o Anslutande byggnader. 

• Planer Yttertak, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med uppgifter om taktäckningsmaterial 
o Med huvar och dylikt 
o Med skyddsanordningar. 

• Detaljer Yttertak, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Ytterväggssektioner, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Fönster, 
skala 1:50 alternativt 1:20 
o Med erforderliga detaljer. 

• Ytterdörrar, partier och portar, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer. 

• Innertak Planer, 
skala lika HUS Planer. 

• Innertak Detaljer, 
skala 1:10 och/eller 1:5. 

• Invändiga trappor – Uppställningar, 
skala 1:50 alternativt 1:20. 

• Innerdörrar – Uppställningar, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer. 

• Invändiga vägg- och dörrpartier – Uppställning, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Med erforderliga detaljer, skala 1:10 alternativt 1:5. 

• Invändiga ytskikt: 
o Golv 
o Väggar 
o Tak. 

• Inredningar - Uppställningar och föreskrifter, 
skala 1:50 alternativt 1:20: 
o Kök och pentry 
o Skåp. 

• In- och utvändig kulörsättning. 
  



Handbok ProjLok 2022  Sida 104 av 122 
Version 1.0  Informationsklass 1 

 

• Samordningssektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Visande snitt av utrymmen som är avgörande för utrymmessamordningen 

av installationer samt åtkomst för drift och underhåll. 
Samordningssektioner upprättas samordnade med berörda 
teknikområden. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Kvalitets- och miljöplan 
• Texthandling som redovisar en sammanställning av uppfyllda indikatorbetyg 

enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö. Sammanställningen ska även 
omfatta redovisning av projektets totalbetyg, avsteg och genomförda 
beräkningar. 

• Föreskrivna byggvaror registrerade och bedömda i Byggvarubedömningen, 
enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö 

• Visualisering av byggnaden/objektet (där så erfordras) 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.6 Bygghandlingar – Byggnadskonstruktion 
Byggnadskonstruktion innefattar byggnad, anläggning eller annat objekt. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, utformning, funktion, konstruktion och skyddsbehov. 
Bygghandlingar upprättas anpassade till aktuella förhållanden. Under upprättandet 
av bygghandlingar utförs samordning, gentemot samtliga teknikområden i projektet, 
avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till projektets art men bör i tillämpliga delar 
minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Byggnadskonstruktion 

Ritningar 
Ritningar upprättas med redovisning av färdigställda konstruktioner, med 
detaljmåttsättning och littera inritade. Skala och innehåll anpassas till respektive 
objekt, nedanstående angivelser gäller som inriktning: 

• Grundläggning Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Schaktplaner 
o Grundplaner 
o Pålplaner. 

• Grundläggning Sektioner, 
skala 1:20 (alternativt 1:10): 
o Grundsektioner. 

• Grundläggning Detaljer, 
skala 1:10 och/eller 1:5: 
o Grunddetaljer. 

• Stomme Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Stomplaner under mark 
o Stomplaner ovan mark 
o Takplaner. 
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• Stomme Sektioner och Elevationer, 
skala 1:50 (alternativt 1:20): 
o Stomsektioner 
o Stomelevationer. 

• Stomme Detaljer och dylikt: 
o Stomdetaljer 
o Trappor 
o Balkonger 
o Skärmtak 
o Räcken. 

• Byggnadsfysik: 
o Avvattning 
o Dränering. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.7 Bygghandlingar – VVS och kyla - HUS 
VVS och kyla - HUS innefattar VVS- och kylsystem tillhörande byggnad eller 
motsvarande objekt. 
(Beträffande Yttre VA samt Yttre Värme och kyla, se avsnitt 9.3.4.) 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, utformning, funktion, 
konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion 
och utrymme. 
 
Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Rörsystem (VS- och kylsystem samt 

Brandsläckningssystem) 
• Handlingsförteckning Luftbehandlingssystem 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning Rörsystem (VS- och kylsystem samt 

Brandsläckningssystem) 
Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel pumpar, 
avstängningsventiler och kylmaskiner 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 
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• Produktförteckning Luftbehandlingssystem 
Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel luftbehandlingsaggregat, 
fläktar och spjäll 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning. 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar VVS och kyla - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar VVS och kyla - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive 
projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100) 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50 
o Fläktrum 
o Undercentral 
o Apparatrum. 

• Flödesschema: 
o Upprättas som totalflödesschema för respektive system och innehåller 

huvudkomponenter, effekter, temperaturnivåer, flöden och dylikt. 
• Samordningsritningar, 

skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel i huvudstråk, schakt, mediakulvertar, fläktrum och 
undercentraler, där VVS- och kylinstallationer förekommer 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Föreskrivna byggvaror registrerade i Byggvarubedömningen, enligt 
Projekteringsanvisning Energi och miljö 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.8 Bygghandlingar – Yttre El och tele 
Yttre El och tele innefattar el- och telesystem i och på mark, utanför byggnad. 
Fristående nätstationer samt el- och telesystem i fristående pumpstationer och dylikt 
ingår i Yttre El och tele. 
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I projekt som innefattar stor andel ”Yttre El och tele” och endast mycket liten andel 
”El och tele – HUS” kan dessa två teknikområden i lämpliga delar samredovisas, efter 
beslut från FORTV projektledare. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, utformning, funktion, 
konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion 
och utrymme. 
 
Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Yttre El och tele 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning Yttre El och tele 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel kopplingsutrustningar, 
krafttransformatorer och vägbelysningsarmaturer 
o Etablissement 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Yttre El och tele på underlag från ritningar Mark 
och anläggning. Ritningar Yttre El och tele redovisas efter behov uppdelade enligt 
svensk praxis. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive 
projekt. 
 
Installationer i och på mark littereras med beteckningar enligt Handbok Märkning och 
skyltning. 
 
Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Situationsplaner/Installationsritningar, 
skala 1:1000 och/eller 1:500 och/eller 1:400: 
o Norrpil 
o Skalstock 
o Befintliga byggnader och andra objekt inom område för planerade 

entreprenadarbeten 
o Befintliga installationer i mark, för teknisk försörjning: Yttre El och tele 
o Konturer av byggnad och dess entréer och varuintag samt 

tillbyggnadsmöjligheter 
o Konturer av andra objekt 
o Hårdgjorda ytor (till exempel vägar och planer) och gröngjorda ytor 
o Mottagningsstation och Nätstationer 
o Kabelbrunnar och kanalisationsstråk i mark 
o Högspänning, kablar 
o Lågspänning, kabelskåp och kablar 
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o Vägbelysning, vägbelysningsstolpar och kablar 
o Tele, ställ 
o Fiberoptiska nät och datanät, noder och ställ. 

• Principsektioner, 
skala 1:50 alternativt 1:100: 
o Erforderliga principsektioner för huvudstråk av installationer, till exempel 

för markschakt och mediakulvertar, för säkerställande av utrymmen samt 
åtkomst för drift och underhåll. Principsektioner upprättas samordnade 
med berörda teknikområden. 

Driftkort 
• Selektivplan: 

o Med inställningsvärden. 
• Översiktsschema högspänningsnät: 

o Kopplingsapparater redovisade i respektive högspänningsställverk 
o Högspänningsställverk redovisade med beteckningar 
o Kopplingsapparater i högspänningsställverk redovisade med driftlittera. 

• Översiktsschema/huvudledningsschema avseende yttre lågspänningsnät: 
o Kopplingsutrustningar redovisade med beteckningar 
o Kopplingsapparater redovisade med driftlittera. 

• Nätschema tele: 
o För respektive yttre telenät. 

• Nätschema styr och övervakning: 
o För yttre styr- och övervakningsnät. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs 

• Beräknade effektbehov, med sammanlagringar redovisade 
• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.9 Bygghandlingar – El och tele - HUS 
El och tele - HUS innefattar el- och telesystem i och på byggnad eller motsvarande 
objekt. 
 
I projekt som innefattar stor andel ”El och tele – HUS” och endast mycket liten andel 
”Yttre El och tele” kan dessa två teknikområden i lämpliga delar samredovisas, efter 
beslut från FORTV projektledare. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets systemlösningar, detaljlösningar, utformning, funktion, 
konstruktion och skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion 
och utrymme. 
 
Uppdelning av projekthandlingar, utifrån i projektet förekommande system, anpassas 
till respektive projekt. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning El och tele – HUS 
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Produktförteckningar 
• Produktförteckning El och tele – HUS 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel kopplingsutrustningar, 
strömställare och ljusarmaturer 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar El och tele - HUS på underlag från ritningar 
Arkitektur. Ritningar El och tele - HUS redovisas efter behov uppdelade enligt svensk 
praxis. Utöver svensk praxis upprättas dessutom inom detta teknikområde planer 
som redovisar kablar för styr- och övervakningssystem, kablar till komponenter 
utanför apparatrum. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom 
respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Driftrum 
o Elrum 
o Apparatrum. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel i huvudstråk, schakt, mediakulvertar, fläktrum och 
undercentraler, där el- och teleinstallationer förekommer 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Driftkort 
• Huvudledningsschema: 

o För respektive byggnad eller motsvarande objekt. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 
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9.3.10 Bygghandlingar – Hiss 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, utformning, funktion, konstruktion och 
skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs samordning, gentemot 
samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Hiss 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning Hiss 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel apparatskåp, hissar och 
manöverdon 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Hiss på underlag från ritningar Arkitektur och 
Byggnadskonstruktion. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden inom 
respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Hissfronter, 
skala 1:20. 

• Delplaner/Delsektioner, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Hisschakt 
o Hissmaskinrum. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel hisschakt 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 
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9.3.11 Bygghandlingar – Kran 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, utformning, funktion, konstruktion och 
skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs samordning, gentemot 
samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
Texthandlingar Kran redovisas efter behov uppdelade till exempel avseende Travers 
respektive Telfer. 

• Handlingsförteckning Kran 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning Kran 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar Kran på underlag från ritningar Arkitektur och 
Byggnadskonstruktion. Ritningar Kran redovisas efter behov uppdelade till exempel 
avseende Travers respektive Telfer. Skalor väljs enhetligt för samtliga teknikområden 
inom respektive projekt. Till exempel utförs redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll, till exempel rum med travers 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 
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9.3.12 Bygghandlingar – Styr och övervakning - HUS 
Bygghandlingarna innehåller alla väsentliga uppgifter om objektets systemlösningar, 
utformning, funktion och skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs 
samordning, gentemot samtliga berörda teknikområden i projektet, avseende system, 
funktion och utrymme. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning Styr och övervakning 

Produktförteckningar 
• Produktförteckning Styr och övervakning 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell, till exempel apparatskåp, givare och 
mätstyrdon 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Driftkort 
• Driftkort redovisas med funktionsbeskrivningar och funktionsscheman 
• Funktionsbeskrivningar redovisande, funktionsöversikt, styrning, reglering, 

säkerhetsfunktioner, larm, inställningsvärden, indikering, mätning och 
tekniska data 

• Funktionsscheman redovisande flödesscheman: flödesschema redovisande 
system och komponenter i inbördes ordning i flödesriktningen 

• System och komponenter redovisade med beteckningar 
• Separat driftkort för apparatskåp redovisande anslutna funktioner samt 

FORTV ePort med mätare och M-Busslinga. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 

9.3.13 Bygghandlingar – Speciellt teknikområde 
Med speciellt teknikområde avses teknikområde som redovisas skilt från 
ovannämnda teknikområden, till exempel storköksutrustning, processinstallationer i 
spolhall samt drivmedelsinstallationer i drivmedelsanläggning. 
 
Bygghandlingar innehåller erforderliga, tydliga och färdiglösta uppgifter om det 
slutliga objektets gestaltning, detaljlösningar, utformning, funktion, konstruktion och 
skyddsbehov. Under upprättandet av bygghandlingar utförs samordning, gentemot 
samtliga teknikområden i projektet, avseende system, funktion och utrymme. 
 
Omfattningen av redovisningen anpassas till respektive projekt, men bör i tillämpliga 
delar minst omfatta nedanstående redovisning. 

Texthandlingar 
• Handlingsförteckning 
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Produktförteckningar 
• Produktförteckning 

Förteckning över fabrikstillverkade produkter sorterade utifrån BSAB-
systemets produktionsresultattabell (där så är tillämpligt) 
o Etablissement och byggnadsnummer 
o Produktbenämning 
o Fabrikat 
o Typbeteckning 

Ritningar 
I tillämpliga delar baseras ritningar på underlag från ritningar Arkitektur. Skalor väljs 
enhetligt för samtliga teknikområden inom respektive projekt. Till exempel utförs 
redovisning enligt följande: 

• Planer, 
skala 1:50 (alternativt 1:100): 
o Med måttsättning, littera, hänvisningar och norrpil 
o Med lokaliseringsfigur vid delade planer. 

• Sektioner, 
skala 1:50 (alternativt 1:100). 

• Detaljer, 
skala 1:20, 1:10 och/eller 1:5. 

• Samordningsritningar, 
skala 1:20 alternativt 1:50: 
o Samordningssektioner visande snitt av samtliga installationer i utrymmen 

som är avgörande för utrymmessamordningen samt åtkomst för drift och 
underhåll 

o Ritning visande större laster, håltagningar, ursparingar, ingjutningsgods 
och dylikt, som påverkar byggnad eller motsvarande. 

Övrigt 
Följande redovisas separat (utgör inte bygghandling): 

• Alla för projektet nödvändiga beräkningar sammanställs, förtecknas samt 
fastställs och arkiveras 

• Dokumentation av eget arbete enligt avsnitt 9.3. 
  



Handbok ProjLok 2022  Sida 114 av 122 
Version 1.0  Informationsklass 1 

 

10 Projekthandlingar – fasen Genomföra byggnation 
– Totalentreprenad 
FORTV ansvarar för fasen Genomföra byggnation, hyresgästen medverkar. 
Följande är avsett att tillämpas vid totalentreprenad, enligt ABT 06. 

10.1 Byggskede 
Entreprenadarbeten genomförs. 
I entreprenadarbetena ingår tillhandahållande av projekthandlingar, enligt kontrakt. 

10.1.1 Byggledning och kontroll 
Under byggskedet utförs byggledning och kontroll. 
 
Byggledning och kontroll utförs utifrån entreprenadhandlingar  
(= kontraktshandlingar, mellan entreprenör och FORTV, jämte handlingar som 
tillkommit från kontraktets tecknande och intill garantitidens början och som enligt 
kontraktshandlingarna eller senare överenskommelser ska gälla för entreprenaden). 

Generellt 
I uppdraget ingår till exempel att: 

• Leda möten: 
o Startmöte, enligt AFD.331 
o Byggmöten, enligt AFD.333 
o Ekonomimöten, enligt AFD.338 
o Samordningsmöten, enligt AFD.338. 

• Delta i entreprenörens projekteringsmöten, enligt AFD.332. 
• Kontrollera att entreprenören redovisat kontraktsenliga handlingar och 

uppgifter under startmötet, se AFD.331. 
• Vara sammanhållande i arbetsmiljöfrågor i det egna arbetet med byggledning 

och kontroll. 
• Vara kontrollansvarig enligt PBL. 
• Följa verksamheten på byggarbetsplatsen. 
• Genomföra kontakter och samverkan med 

o tillsynsmyndigheter, till exempel kommun, 
o av FORTV anlitade sidokonsulter, till exempel utredningskonsulter, 

projekteringskonsulter (avseende ramhandlingar), GIS-konsulter och 
teknikinformationskonsulter, 

o av hyresgästen anlitade leverantörer, till exempel FMV, 
o kommande brukare inom FM, FRA, FOI med flera. 

• Kontrollera att entreprenören kontraktsenligt tillhandahåller bygghandlingar. 
• Kontrollera att entreprenörens bygghandlingar redovisar lösningar som är 

kontraktsenliga. 
• Kontrollera att entreprenörens program för egenkontroll, ingående i kvalitets- 

och miljöplan, efterlevs. 
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• Utföra beställarens kontroll, enligt AFD.36: 
o Kontroll av att entreprenaden utförs enligt entreprenadhandlingarna. 
o Kontroll av samtliga i projektet förekommande teknikområde, till 

exempel: 
- Mark och anläggning 
- Hus 
- VVS och kyla 
- El och tele 
- Hiss och Kran 
- Styr och övervakning. 

• Redovisa resultat av beställarens kontroller till FORTV projektledare. 
• Följa upp att anmärkningar noterade under beställarens kontroller blir 

åtgärdade. 
• Fortlöpande rapportera till FORTV projektledare hur entreprenadarbetena 

framskrider och stämma av gentemot tidplan. 
• Granska entreprenörens fakturor. 
• Genomföra ekonomisk redovisning. 
• Utvärdera frågor avseende ÄTA-arbeten. 
• Inför samordnad kontroll (se AFD.282) tillse att ett program för samordnad 

kontroll finns samt att entreprenören har 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig egenkontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid samordnad kontroll, se AFD.282. 
• Inför utbildning och information till drift- och underhållspersonal tillse att 

entreprenören har 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal. 
• Inför utbildning och information till brukare tillse att entreprenören har 

o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

• Medverka vid utbildning och information till brukare. 
• Tillse att besiktningsman erhåller entreprenadhandlingar. 
• Medverka vid entreprenadbesiktningar, se AFD.71. 
• Följa upp att fel noterade under entreprenadbesiktningar blir åtgärdade. 
• Medverka vid övriga besiktningar, se AFD.79, till exempel: 

o OVK 
o Säkerhetsbesiktningar av tryckkärl 
o Säkerhetsbesiktningar av hissar 
o Säkerhetsbesiktningar av lyftanordningar (kranar) 
o Säkerhetsbesiktningar enligt BVKF 
o Säkerhetsbesiktningar enligt IFTEX. 

Specifikt – Möten 

Startmöte 
FORTV projektledare kallar till och leder startmötet. Byggledaren bistår samt svarar 
för upprättande och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen 
sändlista. 
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Byggmöten 
Byggledaren kallar till och leder regelbundna byggmöten samt svarar för upprättande 
och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen sändlista. Manér och 
indelning av punkter i dagordning och byggmötesanteckningar tillämpas enligt 
överenskommelse med FORTV projektledare. 

Ekonomimöten 
Byggledaren kallar till och leder regelbundna ekonomimöten med entreprenör samt 
svarar för upprättande och spridning av mötesdokumentation enligt överenskommen 
sändlista. 

Samordningsmöten 
Vid behov kallar byggledaren till samordningsmöten där samordning gentemot 
sidoentreprenader (till exempel angränsande entreprenader kontrakterade av 
FORTV) samt andra arbeten (till exempel leveranser från FMV kontrakterade av FM) 
erfordras. 

Specifikt – Kvalitets- och miljösäkring 
I uppdraget ingår till exempel att: 

• Upprätta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan för det egna bygglednings- och 
kontrollarbetet samt för samarbetet mellan projektledning och byggledning 

• Medverka i utvärderingen av entreprenörens förslag till kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplan 

• Medverka i utvärderingen av entreprenörens förslag till material- och 
avfallshanteringsplan 

• Följa upp och kontrollera entreprenörens kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöplanearbete 

• Följa upp och kontrollera att byggvaror är registrerade och bedömda i 
Byggvarubedömningen, enligt Projekteringsanvisning Energi och miljö. 

Specifikt – Beslut avseende ÄTA 
Uppkomna förslag till ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten tillställs 
FORTV projektledare, som beslutar avseende beställning och genomförande. 
Byggledares och kontrollants beslutsrätt avtalas specifikt för respektive projekt. 

Specifikt – Fakturagranskning 
För granskning av entreprenörsfakturor gäller rutiner enligt överenskommelse med 
FORTV projektledare. 

Specifikt – Ekonomisk redovisning 
Redovisning av entreprenadutgifter utförs enligt överenskommelse med FORTV 
projektledare. 
För redovisning gäller till exempel: 

• Månadsvis 
• Uppdelad respektive delprojekt 
• Uppdelad respektive entreprenaddel 
• Uppdelad avseende kontrakt respektive ÄTA 
• Summeringar enligt överenskommelse med FORTV projektledare. 

 
För ändringar, tillägg och avgående specificeras huruvida det rör sig om reglerbar 
mängd. 
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Ändringar, tillägg och avgående specificeras om möjligt utifrån: 
• ÄTA p g a avvikelse gentemot projekterad handling 
• ÄTA p g a krav från FORTV 
• ÄTA p g a krav från hyresgästen/brukaren. 

Specifikt - Sprängning och vibrationspackning 
I uppdraget ingår till exempel att: 

• Leda syn före påbörjande av arbete, se AFD.122: 
o Syn utförs med stöd av SS 4604860 Vibration och stöt - Syneförrättning - 

Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband 
med vibrationsalstrande verksamhet, utförs med fotodokumentation, 
såväl före som efter arbetena på byggnad/objekt. 

• Vibrationsmätning: 
o Tillse att erforderlig utrustning för vibrationsmätning finns 
o Kontrollera mätdata 
o Kontrollera entreprenörens sprängjournal 
o Sammanställa registrerade vibrationer i en rapport, som överlämnas till 

FORTV projektledare. 
• Kontroll av entreprenadarbeten: 

o Kontrollera att erforderlig riskanalys med stöd av SS 4604866 Vibration 
och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, 
är genomförd 

o Kontrollera förstärkningsåtgärder i anslutning till befintlig byggnad och 
andra objekt 

o Kontrollera borr-, ladd- och tändplatser 
o Kontrollera vibrationsisolering. 

Specifikt - Slutbesiktning 
I uppdraget ingår att inför slutbesiktning, till exempel: 

• Tillse att entreprenören 
o utfört kontraktsenlig märkning och skyltning, 
o utfört kontraktsenlig kontroll, 
o tillhandahållit kontraktsenlig teknisk dokumentation. 

 
I uppdraget ingår att snarast möjligt, efter att entreprenaden godkänts, sammanställa 
teknisk dokumentation och särskilja underlag till konsulter som har uppdrag i 
dokumentationsskedet, till exempel: 

• Tillse att brandskyddskonsult erhåller erforderlig teknisk dokumentation, för 
upprättande av brandskyddsdokumentation 

• Tillse att GIS-konsult erhåller erforderlig teknisk dokumentation, för 
upprättande av GIS 

• Tillse att teknikinformationskonsult erhåller erforderlig teknisk 
dokumentation, för upprättande av driftinstruktioner och annan i projektet 
ingående teknikinformation. 

 
I uppdraget ingår att snarast möjligt, efter att alla fel är åtgärdade, till exempel: 

• Om behov uppkommit, komplettera teknisk dokumentation till konsulter som 
utför uppdrag i dokumentationsskedet. 

• Upprätta slutrapport som redovisar: 
o Att slutbesiktningen är genomförd. 
o Att alla fel är åtgärdade. 
o Synpunkter avseende erfarenhetsåterföring, för respektive teknikområde 
o Hänvisning till det utlåtande över slutbesiktning, som visar att 

entreprenaden är godkänd. 
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10.1.2 Entreprenadbesiktningar 
Normalt verkställs entreprenadbesiktningar enligt ABT 06 av konsult kontrakterad av 
FORTV. 

10.2 Dokumentationsskede 
Under dokumentationsskedet upprättas och färdigställs den dokumentation och 
information som erfordras i processen Bibehålla. 

10.2.1 Relationshandlingar 
För relationshandlingar, som baserar sig på bygghandlingar med krav enligt Handbok 
DigProj, gäller: 

• Under dokumentationsskedet levereras relationshandlingar till FORTV Arkiv 
enligt Handbok DigProj 

• Normalt levereras dessa relationshandlingar av entreprenören så snart 
entreprenaden godkänts. 

10.2.2 Brandskyddsdokumentation 
Brandskyddsdokumentation baseras på relationshandlingar. 
 
Beträffande brandskyddsdokumentation, se FORTV Projekteringsanvisning 
Brandskydd. Normalt upprättas brandskyddsdokumentation av brandskyddskonsult 
kontrakterad av FORTV. 

10.2.3 Energideklaration 
FORTV bestånd omfattas generellt av Förordning (2006:1592) om energideklaration 
för byggnader. Undantag gäller för byggnader som är avsedda för totalförsvaret och 
som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av 
hemlig natur, se SFS 2016:7 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om 
energideklaration för byggnader. 
 
Hyresgästen levererar erforderlig klassificering för bedömning enligt ovan. 
 
I projekt där bygglov sökts och slutbevis ska utfärdas har tillsynsmyndighet möjlighet 
att bestämma huruvida kravet på energideklaration ska framgå av kontrollplanen 
enligt PBL. 

10.2.4 GIS 
Under dokumentationsskedet upprättas GIS inklusive dess databaser. 
 
GIS upprättas och levereras enligt Handbok GIS. Normalt upprättas GIS av GIS-konsult 
kontrakterad av FORTV. 
 
För projekt inom etablissement där FORTV GIS redan finns, revideras befintligt GIS. 
För projekt inom etablissement som saknar FORTV GIS upprättas nytt GIS. 
 
Underlag för GIS är den tekniska dokumentation som av entreprenör tillhandahållit. 
 
Normalt gör GIS-konsult stickkontroller av entreprenörens färdigställda 
produktionsresultat. Om avvikelser mellan underlag för GIS och färdigställt 
produktionsresultat påträffas meddelas detta till FORTV projektledare för inarbetning 
i den tekniska dokumentationen. 
 
Beträffande FORTV GIS som planeringsinstrument, se avsnitt 3.1. 
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10.2.5 Teknikinformation 
Under dokumentationsskedet upprättas teknikinformation. 
Exempel på teknikinformation är: 

• Driftinstruktioner (för ett objekt, till exempel en byggnad) 
• Elförsörjningsinstruktioner (för till exempel en garnison) 
• Brukarinstruktioner. 

 
Teknikinformation upprättas och levereras enligt Handbok Teknikinformation. 
Normalt upprättas teknikinformation av teknikinformationskonsult kontrakterad av 
FORTV. 
 
Vid om- och tillbyggnad revideras befintlig teknikinformation. Vid nybyggnation 
upprätta ny teknikinformation. 
 
Underlag för teknikinformation är den tekniska dokumentation som av entreprenör 
tillhandahållit. 
 
Normalt gör teknikinformationskonsult stickkontroller av entreprenörens 
färdigställda produktionsresultat. Om avvikelser mellan underlag för 
teknikinformation och färdigställt produktionsresultat påträffas meddelas detta till 
FORTV projektledare för inarbetning i den tekniska dokumentationen. 
Vid upprättande av teknikinformation görs en samordning gentemot den information 
som är planerad att tillföras FORTV fastighetsstödsystem. 
 
Beträffande FORTV Teknikinformation som planeringsinstrument, se avsnitt 3.2. 

10.2.6 Kulturmiljö - dokumentation 
Vid ändring/ombyggnad av statligt byggnadsminne där Riksantikvarieämbetet krävt 
antikvarisk medverkan ska antikvarisk slutrapport skickas in till RAÄ inom tid 
angiven i tillståndet till ändring av SBM. 
 
Dokumentation, drift- och skötselanvisningar avseende ny byggnadsanknuten konst, 
från Statens konstråd diarieförs av FORTV och FORTV kulturarvsspecialist informeras 
om konstverkets färdigställande för registrering som Anläggning/komponent i 
FORTV fastighetsstödsystem. 
 
Beträffande Gestaltningsprogram, arkitektur och konstnärlig gestaltning som 
planeringsinstrument, se avsnitt 3.5. 

10.2.7 Förvaltningsinformation avseende areor och volymer - dokumentation 
Under dokumentationsskedet tillgängliggörs förvaltningsinformation avseende areor 
och volymer, från relationshandlingar, inför överföring till Fortifikationsverkets 
fastighetsstödsystem. 
 
I Handbok DigProj framgår kravstyrning avseende digitala informationsleveranser 
från projekthandlingar, för vidare hantering i FORTV fastighetsstödsystem. 
 
Exempel på areor och volymer att överföra är: 

• Bruttoarea – BTA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Bruksarea – BRA 
o För respektive byggnad 
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• Boarea – BOA (endast avseende bostäder) 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Biarea – BIA (endast avseende bostäder) 
o För respektive byggnad 

• Lokalarea – LOA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Övrig area – ÖVA 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Nettoarea – NTA 
o För respektive byggnad 
o För respektive utrymme 

• Nettovolym – NTV 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

• Temperad golvarea - A-temp 
o För respektive byggnad 
o För respektive plan 

 
Övergripande presentation - förvaltningsinformation avseende areor och volymer, se 
avsnitt 4.1. 
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