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1 Inledning 
Inom Fortifikationsverket finns det behov av teknisk dokumentation i såväl processen 
Förändra som Bibehålla. Även i processen Strategiskt styra och följa upp verksamheten 
finns behov av teknisk dokumentation. 

Handbok Teknisk dokumentation ger ett stöd avseende den tekniska dokumentation 
som är lämplig att köpa av entreprenör. Handboken innefattar även den utbildning och 
information som är lämplig att köpa av entreprenör. Handboken riktar sig främst till 
Fortifikationsverkets (FORTV) projektledare, projekteringsledare och 
projekteringskonsulter (projekterande konsulter) i investeringsprojekt och 
underhållsprojekt. Därmed är tillämpningen av handboken främst aktuell under FORTV 
process Förändra, med dess delprocess Bygga Nytt eller Bygga Om (BNEBO) samt även 
under FORTV process Bibehålla. 

Till Handbok Teknisk dokumentation hör projekteringsanvisningar i separata bilagor, 
uppdelade för respektive teknikområde. Till handboken hör även en mall för 
mappstruktur samt mallar för upprättande av indata till Kabelbok. 

Från och med 2019 införde Svensk Byggtjänst en teknikgemensam struktur för teknisk 
dokumentation genom att skapa BSAB-systemets kod YJ med alla dess underliggande 
koder. I samtliga tekniska AMA tillämpas nu denna teknikgemensamma struktur. Vissa 
variationer förekommer dock. I denna handbok fullföljs BSAB-systemets kod YJ 
konsekvent, för att den tekniska dokumentationen ska struktureras på liknande sätt 
oavsett teknikområde. 

Handbok Teknisk dokumentation, med tillhörande bilagor och mallar, 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 Teknisk dokumentation har utarbetats av en arbetsgrupp 
bestående av: 

Håkan Gustafson, FORTV/UtVs/AnFa 
Kjell Leijon, FORTV/UtVs/AnFa 
Mats-Åke Lindholm, FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Annkristin Lyckeholm, FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Christian Nordling, FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Benny Sparr, FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Sandy Lind, FORTV/FA/Reg Ö 

2 Projekteringsanvisningar 
Projekteringsanvisningarna, se bilagor, är framtagna för tillämpning vid projektering 
inom Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av Teknisk beskrivning eller Rambeskrivning enligt AMA åberopas, 
samtliga för projektet, relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. 
Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta texter. 
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3 Mappstruktur 
För leverans av teknisk dokumentation i digitalt format finns en digital mall för 
mappstruktur. 

Mallen finns att hämta digitalt som en zip-fil på Fortifikationsverkets webbplats, 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Handböcker. 

Internt inom Fortifikationsverket finns mallen även att hämta digitalt som en zip-fil på 
Fortnet, under Stöd i arbetet/Anskaffning/Mallar, Handböcker, Rutinbeskrivningar. 

Det är lämpligt att redan vid projektstart tillämpa gällande mappstruktur. 

4 Underlag för GIS 
Geografisk information lagras och hanteras i Fortifikationsverkets geografiska 
informationssystem (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. 

Av den tekniska dokumentation som redovisas i denna handbok utgör främst 
relationshandlingar, tillsammans med inmätningsfiler, underlag för upprättande av 
FORTV GIS. 

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

För sammanställande av indata till Kabelbok finns de digitala mallarna: 
• Lista Anslutningsobjekt 
• Kabellista Yttre kablar 

Till mallarna för indata finns instruktioner som anger hur de båda mallarna ska fyllas i 
samt information avseende Kabelbok. 

Mallarna finns att hämta digitalt som en Excelfil på Fortifikationsverkets webbplats, 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Handböcker. 

Internt inom Fortifikationsverket finns mallarna att hämta digitalt som en Excelfil på 
Fortnet, under Stöd i arbetet/Anskaffning/Handböcker. 
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6 Indata till Rudolf 
Rudolf är ett system för dokumentation av teknisk infrastruktur, som är under 
utveckling inom Fortifikationsverket. Rudolf planeras initialt att tillämpas för 
registrering av opto- och telenät (kompletta nät) samt kanalisation (i mark). 

Indata ska vara strukturerad för att underlätta inmatning till Rudolf. 

För dokumentation av indata till Rudolf är en Excelfil under framtagande inom FORTV. 

7 Leverans av teknisk dokumentation till 
Fortifikationsverket 
Stöd för formulering av krav avseende leverans av teknisk dokumentation, från 
entreprenör till Fortifikationsverket, finns i 

• Bilagor till denna handbok 
• Fortifikationsverkets mallar för Administrativa föreskrifter 
• Registermallar - Teknisk dokumentation för drift och underhåll 

8 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslag avseende Handbok Teknisk dokumentation e-postas till 
projekteringsanvisningar@fortifikationsverket.se Förslag kommer att omhändertas av 
Fortifikationsverkets avdelning för utveckling och verksamhetsstöd. 

9 Referenser 
AMA Anläggning 20, Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten,  

AB Svensk Byggtjänst 

AMA Hus 21, Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten,  
AB Svensk Byggtjänst 

AMA VVS & Kyla 22, Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten, 
AB Svensk Byggtjänst 

AMA EL 22, Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten,  
AB Svensk Byggtjänst 

AMA-nytt Anläggning, Nyheter och förändringar avseende AMA Anläggning,  
AB Svensk Byggtjänst 

AMA-nytt Hus, Nyheter och förändringar avseende AMA HUS,  
AB Svensk Byggtjänst 

AMA-nytt EL och VVS & Kyla, Nyheter och förändringar avseende AMA EL och AMA VVS & Kyla, 
AB Svensk Byggtjänst 

RA Anläggning 20, Råd och anvisningar till AMA Anläggning 20, AB Svensk Byggtjänst 

RA Hus 21, Råd och anvisningar till AMA Hus 21, AB Svensk Byggtjänst 
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RA VVS & Kyla 22, Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla 22, AB Svensk Byggtjänst 

RA EL 22, Råd och anvisningar till AMA EL 22, AB Svensk Byggtjänst 

Registermallar - Teknisk dokumentation för drift och underhåll, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 

Handbok DigProj 2022 – Digital projektering, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 

Handbok Märkning och skyltning 2022, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 

Handbok ProjLok 2022 - Projekthandlingar Lokaler, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 

Handbok Teknikinformation, 2001, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 

Handbok GIS, Handbok 4/2010, Fortifikationsverket, 
www.fortifikationsverket.se/Upphandling/Generella dokument/Handböcker och 
projektanvisningar 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Anläggning 20. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

teknisk dokumentation, 
- krav på filformat och leverans av kontrolldokument, intyg o d som 

entreprenören ska tillhandahålla som teknisk dokumentation. 

Observera att kod YJG finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Anläggning 
20). 

YHD KONTROLLPLANER 

YHD.1 Kontrollplaner för anläggning 

YHD.11 Kontrollplaner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m 

YHD.12 Kontrollplaner för bro, brygga, kaj o d 

YHD.13 Kontrollplaner för tunnel, bergrum o d 

YHD.14 Kontrollplaner för grundläggning av hus 
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YJ TEKNISK DOKUMENTATION 

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

 
Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 

Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 10 Anläggning/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 
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Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.1 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Observera att kod YJB finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Anläggning 
20). 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJB.1 Systemhandlingar för anläggning 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.2.5 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Mark och anläggning). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning över systemhandlingar. 
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Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Situationsplaner, principsektioner och motsvarande ritningar upprättas normalt 
för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Översiktsplan, skala ///1:2000/1:4000/// 

- Situationsplan Befintligheter, skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Situationsplan Mark och anläggning, skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Principsektioner, skala ///1:100/// 

Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

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

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 
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Färdigställda bygghandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text BYGGHANDLING och levereras till beställaren innan arbetet påbörjas. 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning över bygghandlingar. 

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.1 med 
underliggande avsnitt. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Situationsplaner, profiler och sektioner, samordningssektioner och motsvarande 
ritningar upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas 
utifrån krav enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.3.4 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Mark och anläggning). Observera att även 
för befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Översiktsplan, skala ///1:2000/1:4000/// 

- Situationsplan Mark och anläggning, skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Situationsplan Yttre VA, skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Situationsplan Yttre Värme och kyla, skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Profiler och sektioner, ///skala 1:xx/// 

- Samordningssektioner, skala ///1:20/1:50/// 

- Andra bygghandlingar i format A1, som erfordras för entreprenadens 
genomförande. 

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



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - Anläggning 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
8 (19) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, flödesscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Apparat- och komponentförteckning 

- Skyltlista för märkskyltar samt objektsanpassade skyltar 

- Detaljritningar 

- Flödesscheman med rördimensioner 

- Flödesscheman ska visa aktuella funktionssamband och hur komponenter i 
systemet är inbördes placerade 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 
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YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 

YJD med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall Fortifikationsverket 
(projekterande konsulter på uppdrag av Fortifikationsverket) upprättar 
bygghandlingar (aktuellt främst vid utförandeentreprenad). 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

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

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

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

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 

Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende underlag för 
relationshandlingar (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av 
sekretess. 
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YJD.11 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, 

rörledning m m 

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

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

Leverans i digitalt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i original 
filformat och pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ.  

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i filformat 
enligt Handbok DigProj och vara strukturerade enligt Handbok DigProj. 

Leverans i analogt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt 
YJ. 

Relationshandlingar upprättade med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i 
en omgång utskrivet på arkivbeständigt papper som uppfyller standarden 
ISO 9706: 

- Texthandlingar i format A4 med enkelsidig text. 

- Ritningar i format A1 (fullskala), pappersvikt minst 100 gram/m2. 

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

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC med underliggande avsnitt, omarbetade till 
relationshandlingar samt de relationshandlingar som specifikt föreskrivs 
under YJE med underliggande avsnitt. 

- Handlingsförteckning inklusive filförteckning. 

I filförteckning ska original filformat framgå. 

Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 
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För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.1 med 
underliggande avsnitt. 

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj 
Relationshandlingar, med krav enligt Handbok DigProj, baseras på bygghandlingar 
upprättade med krav enligt Handbok DigProj. 

Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Apparat- och komponentförteckning enligt YJK.1 

- Andra relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll. 

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

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

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

YJE.13 Relationshandlingar för tunnel, bergrum o d 

YJE.16 Relationshandlingar för markförstärkningar och 
geokonstruktion 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

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

Ett annat exempel på digital förvaltningsinformation är systemprogramvara 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning. 
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Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

YJF.1 Digital förvaltningsinformation för anläggning 

Underlag för GIS 

Ange krav på geodetiska mätningsarbeten, till exempel noggrannhet för 
inmätning, i avsnitt BJ med underliggande avsnitt. 

Följande stycken föreskrivs om inmätningsfiler ska tillhandahållas som underlag 
för GIS. 

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

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

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Indata till FORTV databaser 

Ange om databas ska tillhandahållas som indata till GIS (aktuellt främst i 
totalentreprenader). 

Vid upprättande av databas som indata till GIS ska Handbok GIS, Underbilaga 2 
typkodlista användas. 

Indata ska redovisas för beställaren fortlöpande under entreprenadtiden. 

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

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

 

Till denna handbok finns ”Mallar Indata till Kabelbok”, se Fortifikationsverkets 
webbplats, www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar. 

 

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

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

Programvara och licenser 

Ange exempelvis: systemprogramvaror, licenser och inloggningsuppgifter, 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, som ska tillhandahållas av 
entreprenören. 

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

Observera att kod YJG finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Anläggning 
20). 

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 
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Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJG.1 Kontrolldokument, intyg o d för anläggning 
Ange här vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska tillhandahålla 
som teknisk dokumentation. 

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Dokumentation gällande CE-märkning och riskanalys 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid arbeten i 
förorenade områden. 

- Protokoll från utförda kontroller vid arbeten i skyddsvärda områden. 

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

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

YJH.1 Dokumentation av tekniska prestanda för anläggning 

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 
YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 
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Leverans i analogt format 
///Byggvarudeklarationer samt slutdokumentation från miljökontroll, rivning och 
sanering///, ska levereras i pappersformat, som Teknisk dokumentation för 
förvaltning, se ///AFC.242/AFD.242///. 

För projekt som omfattas av sekretess gäller enbart leverans i analogt format. 

YJJ.1 Miljödokumentation för anläggning 

Byggvarudeklarationer 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska tillhandahållas. 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska uppfylla kravet för eBVD 
samt innehålla en fullständig innehållsförteckning. 

Byggvarudeklarationer ska redovisas för följande material och produkter: 

Ange här för vilka material och produkter byggvarudeklaration ska redovisas, till 
exempel kemiska produkter och material som avviker från standardsortiment. 

Vid val av byggvaror och produkter som avviker från standardsortiment eller 
FORTV miljökrav upprättas avvikelserapport som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Miljö och 
varorna sammanställs i en Materialförteckning. 

Återanvändning av massor 

Innan återanvändning av schaktmassor ska en riskbedömning genomföras för 
klassificering av massorna enligt Naturvårdverkets handbok 2010:1. 

Riskbedömning av schaktmassor ska utföras av personal med relevant kompetens 
och erfarenhet att göra riskbedömningar enligt Naturvårdverkets handbok 
2010:1. 

Innan återanvändning av schaktmassor ska resultat av riskbedömning och förslag 
på åtgärder redovisas och samordnas med FORTV. 

Nya fyllnadsmassor 

Beskriv under relevant kod: Nya fyllnadsmassor ska vara dokumenterat klassade 
MRR-massor och vara fria från föroreningar såsom byggnadsmaterial, betong, 
plast och dylikt. 

Nya fyllnadsmassor ska redovisas med tillförd mängd och aktuell klassning (t ex 
MMR) avseende föroreningsnivå.  
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Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Beskriv kontroller för miljökontroller och skyddsåtgärder vid arbete i förorenade 
eller skyddsvärda områden i avsnitt BC och BD.  

Beskriv länsvattenhållning av grundvatten under BCB.15. 

Beskriv länsvattenhållning av schakt i AF under AFG.81. 

Beskriv föroreningsundersökning i avsnitt BBC.15.  

Redovisning av miljökontroller vid arbete i förorenade områden och skyddsvärda 
områden enligt YJG.1 sammanställs i en slutrapport. 

Dokumentation av kvarlämnade föroreningar i mark samt kablar innehållande 
miljöfarliga ämnen (t ex PCB) efter rivnings- och saneringsarbeten ska 
tillhandahållas. Föroreningar och material redovisas ///på ritning/ i rapport///. 

YJK PRODUKTDOKUMENTATION 
YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

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

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Apparat- och 
komponentförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar) och tekniska data 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Apparat- och komponentförteckningen 

Apparat- och komponentförteckningens pdf-fil ska vara sökbar. 
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YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 

YJL.1 Drift- och underhållsinstruktioner för anläggning 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange vilka drift- och underhållsinstruktioner som entreprenören ska 
tillhandahålla, exempelvis för reningsverk, avsaltningsverk, pumpstationer och 
dylikt. 

YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJM.1 Säkerhetsinstruktioner för anläggning 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.1 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för explosionsklassade miljöer, kemiska arbetsmiljörisker och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.1 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för anläggning 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall anläggningsdelarna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen. 

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

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av anläggningsdelar, placering och funktion. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av anläggningsdelar, funktioner och handhavande. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Hus 21. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

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

Observera att kod YJG finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Hus 21). 

YHD KONTROLLPLANER 

YHD.2 Kontrollplaner för hus 

YHD.21 Kontrollplaner för projektering av hus 

YHD.22 Kontrollplaner för byggande av hus 

YHD.23 Kontrollplaner för rivning av hus 
Kontrollplan ska upprättas för rivning- och saneringsarbetet. 

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

 
Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 
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Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 20 Hus/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.2 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 
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Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJB.2 Systemhandlingar för hus 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.2.6 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Arkitektur) samt avsnitt 9.2.7 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Byggnadskonstruktion). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning över systemhandlingar. 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Planer, sektioner, fasader och motsvarande ritningar upprättas normalt för 
utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Planer, skala ///1:100/1:200/// 

- Sektioner, skala ///1:100/1:200/// 

- Principsektioner, skala ///1:50/1:100/// 

- Principdetaljer, skala ///1:20/1:50/// 

Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 
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YJC BYGGHANDLINGAR 

YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJC.2 Bygghandlingar för hus 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

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

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning över bygghandlingar. 

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.2 med 
underliggande avsnitt. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - Hus 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
7 (20) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Planer, sektioner, fasader och motsvarande ritningar upprättas normalt för 
utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.3.5 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Arkitektur) samt avsnitt 9.3.6 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Byggnadskonstruktion). Observera att 
även för befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt 
tillämpas inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Situationsplan, skala ///1:400/// 

- Planer, skala ///1:50/// 

- Sektioner, skala ///1:50/// 

- Fasader, skala ///1:50/// 

- Detaljer, skala ///1:10/1:20/1:50/// 

- Uppställningar, skala ///1:20/1:50/// 

- Samordningssektioner, skala ///1:20/// 

- Ytskikt och kulörsättning 

- Grundläggning 

- Stomme 

- Byggnadsfysik 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 

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

Situationsplaner ska basera sig på utsnitt från grundkarta (dwg) som inhämtas 
från beställaren. För situationsplaner gäller referenssystem SWEREF 99. 
Entreprenören ska dokumentera tillämpad lokal projektion i den tekniska 
dokumentationen. 
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Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, flödesscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Texthandlingar (för utskriftsformat A4) ///teknisk beskrivning/ 
rumsbeskrivning/färg- och kulörförteckning/brandskyddsbeskrivning/ 
fuktsäkerhetsplan///. 

- Skyltlista för märkskyltar samt objektsanpassade skyltar 

- Monteringsfärdiga element/prefabricerade element 

- Motordrivna portar 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 
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YJC.21 Bygghandlingar för byggande av hus 

YJC.22 Bygghandlingar för rivning av hus 

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

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

YJD.2 Underlag för relationshandlingar för hus 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

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

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 
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Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende underlag för 
relationshandlingar (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av 
sekretess. 

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

Leverans i digitalt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i original 
filformat och pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ.  

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i filformat 
enligt Handbok DigProj och vara strukturerade enligt Handbok DigProj. 

Leverans i analogt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt 
YJ. 

Relationshandlingar upprättade med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i 
en omgång utskrivet på arkivbeständigt papper som uppfyller standarden 
ISO 9706: 

- Texthandlingar i format A4 med enkelsidig text. 

- Ritningar i format A1 (fullskala), pappersvikt minst 100 gram/m2. 

YJE.2 Relationshandlingar för hus 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC med underliggande avsnitt, omarbetade till 
relationshandlingar samt de relationshandlingar som specifikt föreskrivs 
under YJE med underliggande avsnitt. 

- Handlingsförteckning inklusive filförteckning. 

I filförteckning ska original filformat framgå. 

Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.2 med 
underliggande avsnitt. 
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Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj 
Relationshandlingar, med krav enligt Handbok DigProj, baseras på bygghandlingar 
upprättade med krav enligt Handbok DigProj. 

Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll. 

YJE.21 Upprättade relationshandlingar för hus 
Observera att denna kod och rubrik vanligtvis inte används inom 
Fortifikationsverket. 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

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

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

Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

YJF.2 Digital förvaltningsinformation för hus 

Underlag för GIS 

Underlag för GIS anges i första hand i Teknisk beskrivning för Anläggning. 

Ange krav på geodetiska mätningsarbeten, till exempel noggrannhet för 
inmätning, i avsnitt BJ med underliggande avsnitt. 

Följande stycken föreskrivs om inmätningsfiler ska tillhandahållas som underlag 
för GIS. 

För byggnader ska inmätningsfiler (dwg) tillhandahållas som underlag för GIS 
(geografiskt informationssystem). Byggnader ska vara måttriktigt ritade. 
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Inmätningsfil ska även visa ursprunglig placering av byggnad/objekt som rivits, 
demonterats, slopats eller flyttats. 

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Indata till FORTV databaser 

Ange om databas ska tillhandahållas som indata till GIS (aktuellt främst i 
totalentreprenader). 

Vid upprättande av databas som indata till GIS ska Handbok GIS, Underbilaga 2 
typkodlista användas. 

Indata ska redovisas för beställaren fortlöpande under entreprenadtiden. 

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

Programvara och licenser 

Ange exempelvis: systemprogramvaror, licenser och inloggningsuppgifter, 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, som ska tillhandahållas av 
entreprenören. 

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

Observera att kod YJG finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Hus 21). 

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJG.2 Kontrolldokument, intyg o d för hus 

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

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Dokumentation gällande CE-märkning och riskanalys 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid rivning och 
sanering. 

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

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 
YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska ///med tillägg enligt nedan för de dokument där 
byggvarubedömningen tillämpas/// levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Ange följande två meningar i de fall byggvarubedömningen tillämpas. 

Loggbok i byggvarubedömningen ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leveransens omfattning ska vara enligt rutin Byggvarubedömningen för 
projektörer och entreprenörer, som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Miljö. 

Leverans i analogt format 
///Byggvarudeklarationer samt slutdokumentation från miljökontroll, rivning och 
sanering///, ska levereras i pappersformat, som Teknisk dokumentation för 
förvaltning, se ///AFC.242/AFD.242///. 

För projekt som omfattas av sekretess gäller enbart leverans i analogt format. 
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YJJ.2 Miljödokumentation för hus 

YJJ.21 Dokumentation av miljöpåverkan av varor och material i hus 

Byggvarubedömningen 

Fråga FORTV huruvida Byggvarubedömningen ska tillämpas samt i vilken 
omfattning. 

I projekt där Projekteringsanvisning Energi och miljö ska tillämpas , ska text om 
Byggvarubedömningen enligt  Projekteringsanvisningen Bilaga 2 infogas nedan. 

Byggvarudeklarationer 

Byggvarudeklarationer gäller för projekt som inte ska registreras i en Loggbok i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska tillhandahållas. 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska uppfylla kravet för eBVD 
samt innehålla en fullständig innehållsförteckning. 

Ange här för vilka material och produkter byggvarudeklaration ska redovisas. 

Byggvarudeklarationer ska redovisas för material och produkter som innehåller 
ämnen enligt Tabell 1, 2 och 3 i Försvarssektorns kriteriedokument – kemiska 
ämnen, kemiska produkter och varor för kategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z 
enligt BSAB-systemet. 

Vid val av byggvaror och produkter som avviker från FORTV miljökrav upprättas 
avvikelserapport som finns att hämta digitalt på www.fortifikationsverket.se, 
under Upphandling/Generella dokument/Miljö och varorna sammanställs i en 
Materialförteckning. 

YJJ.211 Dokumentation av yttre miljöpåverkan av varor och material i 
hus 

Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Ange följande stycke i de fall entreprenören ska utföra en materialinventering. 

Materialinventeringsrapport ska tillhandahållas. Redovisning av 
materialinventering vid ombyggnation eller rivningsarbeten ska utföras med stöd 
av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021, 
bilaga 1. 
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Beskriv miljökontroller vid rivning och sanering i avsnitt i kapitel B, med 
underliggande avsnitt. 

Redovisning av miljökontroller vid rivning och sanering enligt YJG.2 samordnas 
och sammanställs i en slutrapport. 

Redovisning av slutlig kontrollplan för rivningsarbetet enligt YHD.23. 

YJJ.212 Dokumentation av inre miljöpåverkan av varor och material i 
hus 
Ange följande stycke i de fall produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen kommer att kvarlämnas efter rivnings- och saneringsarbeten. 

Dokumentation av kvarlämnade produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen efter rivnings- och saneringsarbeten ska tillhandahållas. 
Produkter och material ska redovisas genom uppmärkning på platsen och 
dokumenteras ///på ritning/i materialinventeringsrapport///. 

YJK PRODUKTDOKUMENTATION 
YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJK.2 Produktdokumentation för hus 

Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad som 
föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Produktförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar) och tekniska data 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Produktförteckningen. 

Produktförtecknings pdf-fil ska vara sökbar. 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 

YJL.2 Drift- och underhållsinstruktioner för hus 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange vilka drift- och underhållsinstruktioner som entreprenören ska 
tillhandahålla, exempelvis för reningsverk, avsaltningsverk, pumpstationer och 
dylikt. 

YJL.21 Driftinstruktioner för hus 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla driftinstruktioner som är 
specifikt upprättade för aktuellt projekt. 
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YJL.211 Underlag för driftinstruktioner för hus 

Observera att denna kod och rubrik inte används inom Fortifikationsverket 
(eftersom en stor del av den tekniska dokumentationen utgör underlag för 
upprättande av driftinstruktioner). 

YJL.212 Upprättade driftinstruktioner för hus 
Observera att denna kod och rubrik inte används inom Fortifikationsverket. 

YJL.22 Underhållsinstruktioner för hus 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla underhållsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

YJL.221 Underlag för underhållsinstruktioner för hus 
Observera att denna kod och rubrik inte används inom Fortifikationsverket 
(eftersom en stor del av den tekniska dokumentationen utgör underlag för 
upprättande av underhållsinstruktioner). 

YJL.222 Upprättade underhållsinstruktioner för hus 
Observera att denna kod och rubrik inte används inom Fortifikationsverket. 

YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - Hus 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
18 (20) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 
YJM.2 Säkerhetsinstruktioner för hus 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.2 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för explosionsklassade miljöer, kemiska arbetsmiljörisker och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 

YJN BRUKARINSTRUKTIONER 
YJN med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla brukarinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Brukarinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i pappersformat i pärm med register enligt 
leverantörens praxis. 

YJN.2 Brukarinstruktioner för hus 
Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
brukarinstruktioner. Ange om brukarinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka brukarinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis 
för städinstruktioner, underhållsinstruktioner för inredningar, storköksutrustning 
och dylikt. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.2 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för hus 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall byggnad, byggdelar eller ingående utrustningar är 
mer komplexa. Text ska kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen. 

Utbildning och information ska ske med den tekniska dokumentationen, enligt YJ 
med underliggande avsnitt, som grund. 

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av byggdelar, inredningar och utrustningar samt placering och 
funktion. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av byggdelar, inredningar och utrustningar samt funktioner 
och driftlägen samt handhavande. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 

YKC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

Observera att kod YKC finns i BSAB-systemet (men saknas i AMA/RA Hus 21). 

 

Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
utrustningar som ska manövreras av hyresgästen. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Hus 21. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YX TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR 
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 
Observera att för teknisk dokumentation (alternativt för entreprenad i sin helhet) 
som omfattas av sekretess gäller särskild ordning. 

Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar 
ska levereras i pappersformat enligt leverantörens praxis. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YVC, ska erforderlig teknisk dokumentation 
enligt detta avsnitt (YX) med underliggande avsnitt finnas tillgänglig. Se även 
administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// samt administrativa 
föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YXP 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YX) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 
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YXC BYGGHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA 

INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 

YXD RELATIONSHANDLINGAR FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA 
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 

YXE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 

YXF SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR 
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 

YXH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA 
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 
 

YXK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR 
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 

YXK.1 Underhållsinstruktioner för inredningar för 
stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel 

YXK.3 Underhållsinstruktioner för utrustningar och maskiner för 
stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel 

YXK.4 Underhållsinstruktioner för kylenheter och frysenheter 

YXM MILJÖDOKUMENTATION FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA 
INREDNINGAR OCH UTRUSTNINGAR 

YXN UNDERLAG FÖR MILJÖDOKUMENTATION FÖR 
VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 
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YXP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 

FÖR VERKSAMHETSANKNUTNA INREDNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall utrustningar är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen. 

Utbildning och information ska ske med den tekniska dokumentationen, enligt YX 
med underliggande avsnitt, som grund. 

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar samt placering 
och funktion. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar samt 
funktioner och driftlägen samt handhavande. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

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

YXP.3 Information till drift- och underhållspersonal för utrustningar 
och maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering 
av livsmedel 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar –  
Verksamhetsknutna inredningar och utrustningar 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
6 (6) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 
YXQ UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 

YXQ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

Observera att kod YXQ saknas i AMA/RA Hus 21. 

 

Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar som ska användas av 
brukaren. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA VVS & Kyla 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

 

Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 

Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 50 Rörsystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 54 
Brandsläckningssystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 55 Kylsystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 57 
Luftbehandlingssystem/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - VVS och kyla 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
4 (19) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.5 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 
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YJB.5 Systemhandlingar för vvs-, kyl- och 

processmedieinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.2.8 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – VVS och kyla – HUS). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta följande texthandlingar, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj: 

- Handlingsförteckning över samtliga systemhandlingar VVS och kyla 

- Byggdelsbeskrivning VVS och kyla, strukturerad enligt BSAB-systemets 
byggdelstabell. 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), uppställningsritningar, sektioner, 
principflödesscheman och motsvarande ritningar upprättas normalt för 
utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Ange vilka systemhandlingar för utskriftsformat A1, som entreprenören ska 
upprätta, som ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande huvudstråk för rör 
och kanaler, skala ///1:100/// 

- Preliminära uppställningsritningar för utrustningar i driftrum på skalenliga 
planritningar 

- Principsektioner för utrymmessamordning av huvudstråk för installationer 

- Eventuella typrum, samordnade i projektet, skala ///1:50/// 

- Principflödesscheman för installationer med preliminära effekter, 
temperaturer, flöden m m. 
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Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJC.5 Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

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

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.5 med 
underliggande avsnitt. 
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Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), uppställningsritningar, sektioner, 
totalflödesscheman och motsvarande ritningar upprättas normalt för 
utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.3.7 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – VVS och kyla - HUS). Observera att även 
för befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande samtliga 
installationer i byggnad/anläggning (exempelvis: värme, ventilation, tapp- och 
spillvatteninstallationer samt kyla), skala ///1:50/// 

- Sektioner, skalenliga 

- Detaljer, skalenliga 

- Delplaner/Delsektioner/Uppställningsritningar; måttsatt utrustning i driftrum 
på skalenliga planritningar/sektioner 

- Totalflödesscheman för installationer med effekter, temperaturer, flöden m m 

- Samordningsritningar (gemensamma för samtliga teknikområden), skala 
///1:20/1:50/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 
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Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, flödesscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Apparatlistor med effektuppgifter 

- Skyltlista för märkskyltar samt objektsanpassade skyltar 

- Detaljritningar 

- Måttskisser för apparater och stativ 

- Uppställningsritningar för maskiner och apparater 

- Flödesscheman med rördimensioner för platsbyggda installationer 

- Flödesscheman ska visa aktuella funktionssamband och hur komponenter i 
systemet är inbördes placerade 

- Elscheman för intern styrutrustning 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 
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YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR 

YJD med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall Fortifikationsverket 
(projekterande konsulter på uppdrag av Fortifikationsverket) upprättar 
bygghandlingar (aktuellt främst vid utförandeentreprenad). 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

YJD.5 Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

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

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 

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

YJE med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
relationshandlingar (aktuellt främst vid totalentreprenad samt för vissa delar av 
utförandeentreprenad). 

Leverans i digitalt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i original 
filformat och pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ.  

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i filformat 
enligt Handbok DigProj och vara strukturerade enligt Handbok DigProj. 

Leverans i analogt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt 
YJ. 

Relationshandlingar upprättade med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i 
en omgång utskrivet på arkivbeständigt papper som uppfyller standarden 
ISO 9706: 

- Texthandlingar i format A4 med enkelsidig text. 

- Ritningar i format A1 (fullskala), pappersvikt minst 100 gram/m2. 

YJE.5 Relationshandlingar för vvs-, kyl- och 
Processmedieinstallationer 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC med underliggande avsnitt, omarbetade till 
relationshandlingar samt de relationshandlingar som specifikt föreskrivs 
under YJE med underliggande avsnitt. 

Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.5 med 
underliggande avsnitt. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - VVS och kyla 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
11 (19) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

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

Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar: 

- Filförteckning avseende respektive filformat, enligt Handbok DigProj. 

Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Handlingsförteckning, inklusive filförteckning avseende respektive filformat 

- Apparat- och komponentförteckning enligt YJK.5 

- Ventil- och rumsförteckningar 

- Spjäll- och filterförteckningar 

- Andra relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll. 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

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

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

Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

YJF.5 Digital förvaltningsinformation för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 

Programvara och licenser 

Ange exempelvis: systemprogramvaror, licenser och inloggningsuppgifter, 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, som ska tillhandahållas av 
entreprenören. 
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YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D 

YJG med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören upprättar 
kontrolldokument, intyg o d (se avsnitt YH) som har betydelse för verifiering av 
entreprenadkontraktet samt under bibehållandet. 

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJG.5 Kontrolldokument, intyg o d för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Ange här vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska tillhandahålla 
som teknisk dokumentation. 

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Dokumentation gällande CE-märkning och riskanalys 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid rivning och 
sanering. 

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

Protokoll och rapporter avseende utförda kontroller och injusteringar enligt YH, 
ska baseras på protokollmallar enligt AMA bilaga YHB/2 till YHB/16. 
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YJJ MILJÖDOKUMENTATION 

YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska ///med tillägg enligt nedan för de dokument där 
byggvarubedömningen tillämpas/// levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Ange följande två meningar i de fall byggvarubedömningen tillämpas. 

Loggbok i byggvarubedömningen ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leveransens omfattning ska vara enligt rutin Byggvarubedömningen för 
projektörer och entreprenörer, som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Miljö. 

Leverans i analogt format 
///Byggvarudeklarationer samt slutdokumentation från miljökontroll, rivning och 
sanering///, ska levereras i pappersformat, som Teknisk dokumentation för 
förvaltning, se ///AFC.242/AFD.242///. 

YJJ.5 Miljödokumentation för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 

Byggvarubedömningen 

Fråga FORTV huruvida Byggvarubedömningen ska tillämpas samt i vilken 
omfattning. 

I projekt där Projekteringsanvisning Energi och miljö ska tillämpas , ska text om 
Byggvarubedömningen enligt Projekteringsanvisningen Bilaga 2 infogas nedan, 
med följande tillägg: eBVD redovisas i Loggboken. 
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Byggvarudeklarationer 

Byggvarudeklarationer gäller för projekt som inte ska registreras i en Loggbok i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska tillhandahållas. 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska uppfylla kravet för eBVD 
samt innehålla en fullständig innehållsförteckning. 

Ange här för vilka produkter byggvarudeklaration ska redovisas. 

Byggvarudeklarationer ska redovisas för byggvaror som innehåller ämnen enligt 
Tabell 3 i Försvarssektorns kriteriedokument – kemiska ämnen, kemiska 
produkter och varor för kategorierna P, Q och R enligt BSAB-systemet. 

Vid val av byggvaror som avviker från FORTV miljökrav upprättas 
avvikelserapport som finns att hämta digitalt på www.fortifikationsverket.se, 
under Upphandling/Generella dokument/Miljö, och varorna sammanställs i en 
Materialförteckning. 

Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Beskriv miljökontroller vid rivning och sanering i kapitel B, med underliggande 
avsnitt. 

Redovisning av miljökontroller vid rivning och sanering enligt YJG.5 samordnas 
och sammanställs i en slutrapport. 

Ange följande stycke i de fall produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen kommer att kvarlämnas efter rivnings- och saneringsarbeten. 

Dokumentation av kvarlämnade produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen efter rivnings- och saneringsarbeten ska tillhandahållas. 
Produkter och material ska redovisas genom uppmärkning på platsen och 
dokumenteras ///på ritning/i materialinventeringsrapport///. 

Ange följande stycke i de fall entreprenören ska utföra en materialinventering. 

Materialinventeringsrapport ska tillhandahållas. Redovisning av 
materialinventering vid ombyggnation eller rivningsarbeten ska utföras med stöd 
av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021, 
bilaga 1. 
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YJK PRODUKTDOKUMENTATION 

YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJK.5 Produktdokumentation för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad som 
föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Apparat- och 
komponentförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar), tekniska data för dimensionerande 
temperaturer, flöden, tryckfall och effekter 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Apparat- och komponentförteckningen 

Apparat- och komponentförteckningens pdf-fil ska vara sökbar. 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 
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Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 

YJL.5 Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange vilka drift- och underhållsinstruktioner som entreprenören ska 
tillhandahålla, exempelvis för brandsläckanläggningar, spolhallar, reningsverk, 
avsaltningsverk, pumpstationer, livsmedelskylanläggningar och dylikt. 

YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJM.5 Säkerhetsinstruktioner för vvs-, kyl- och 

processmedieinstallationer 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.5 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för installationsbrandskydd med fläktar i drift, explosionsklassade 
miljöer, kemiska arbetsmiljörisker och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 

YJN BRUKARINSTRUKTIONER 
YJN med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla brukarinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Brukarinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i pappersformat i pärm med register enligt 
leverantörens praxis. 

YJN.5 Brukarinstruktioner för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
brukarinstruktioner. Ange om brukarinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka brukarinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis 
för storköksutrustning, dragskåp, avgasutsug, torrluftsinstallationer, spolhallar, 
drivmedelsanläggningar och dylikt. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.5 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall där installationerna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen. 

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

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av systemuppbyggnader och funktion, placering av 
centralutrustningar, apparater och komponenter. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av systemuppbyggnad, funktioner och driftlägen samt 
handhavande. 

Genomgång av anläggningens optimala drift med hänseende på inomhusklimat 
och energieffektivitet. 

Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, tidscheman, börvärden och andra 
viktiga parametrar. 

Hantering av användare, behörighetsstyrning och larmhantering. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 

YKC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

YKC.5  Utbildning och information till brukare för vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer 
Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
storköksutrustning, dragskåp, avgasutsug, torrluftsinstallationer m m som 
hyresgästen ska manövrera. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA EL 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 

TELESYSTEM 

SF IT-UTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I 
INSTALLATIONSSYSTEM 

SFE DATORPROGRAMVAROR 

SFE.5 Licenser 

Styr- och övervakningssystem 

Ange de licenser som omfattas av entreprenaden. 

Licenser som omfattas av entreprenaden: 

- ETS5-licens för programmering av KNX-system. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

 

Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 

Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 60 El- och telesystem 
Sammansatt/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 63 Elkraftsystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 64-1 Telesystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 64-2 
Brandlarmsystem/// 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 64-3 Fiberoptiska nät/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 
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Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.6 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 
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YJB.6 Systemhandlingar för el- och teleinstallationer 

Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.2.9 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – El och tele). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta följande texthandlingar, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj: 

- Handlingsförteckning över samtliga systemhandlingar El och tele 

- Byggdelsbeskrivning El och tele, strukturerad enligt BSAB-systemets 
byggdelstabell. 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (situationsplaner och planer), principsektioner, 
översiktscheman och motsvarande ritningar upprättas normalt för utskriftsformat 
A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok DigProj. 

Ange vilka systemhandlingar för utskriftsformat A1, som entreprenören ska 
upprätta, som ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga situationsplaner, skala 
///1:400/1:500/1:1000/// 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande huvudstråk för rör 
och kanaler, skala ///1:100/// 

- Preliminära uppställningsritningar för utrustningar i driftrum på skalenliga 
planritningar 

- Principsektioner för utrymmessamordning av huvudstråk för installationer 

- Principdetaljer 

- Eventuella typrum, samordnade i projektet, skala ///1:50/// 

- Översiktsscheman. 
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Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.6 med 
underliggande avsnitt. 

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

Installationsritningar (situationsplaner och planer), uppställningsritningar, 
sektioner, översiktsscheman, huvudledningsscheman och motsvarande ritningar 
upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav 
enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 9.3.8 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Yttre El och tele samt avsnitt 9.3.9 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar –El och tele - HUS). Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
dock inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Yttre installationer på skalenliga situationsplaner visande samtliga yttre 
installationer (exempelvis: Kanalisation, Elkraft, Vägbelysning, Telenät, 
Fiberoptiska kabelnät), skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande samtliga 
installationer i byggnad/anläggning (exempelvis: Kanalisation, Elkraft, 
Belysning, Tele, Brandlarm, Spänningsutjämning), skala ///1:50/// 

- Detaljer, skalenliga 

- Delplaner/Delsektioner/Uppställningsritningar; måttsatt utrustning i driftrum 
på skalenliga planritningar/sektioner 

- Samordningsritningar (gemensamma för samtliga teknikområden), skala 
///1:20/1:50/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 

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

Situationsplaner ska basera sig på utsnitt från grundkarta (dwg) som inhämtas 
från beställaren. För situationsplaner gäller referenssystem SWEREF 99. 
Entreprenören ska dokumentera tillämpad lokal projektion i den tekniska 
dokumentationen. 
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Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, driftkort, scheman och 
motsvarande handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4 (eller 
A1 där så krävs). Sådana handlingar upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat 
///A1,/// A3 eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Förteckning över kanalisation i mark, se även YJC.61 

- Selektivplan 

- Scheman jordlinenät, i driftrum 

- Översiktsschema Högspänningsnät 

- Översiktsschema Lågspänningsnät 

- Huvudledningsschema Lågspänning 

- Nätscheman Tele 

- Nätscheman Styr och övervakning 

- Enlinjescheman 

- Kretsscheman utförda enligt SS-EN 61082-1 

- Apparatlistor 

- Kabellista för kablar i ///byggnad/anläggning/// 
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- Skyltlista för märkskyltar samt objektsanpassade skyltar 

- Detaljritningar telesystem 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 

YJC.61 Bygghandlingar för kanalisationsinstallationer 

Förteckning över kanalisation i mark 

Beträffande Förteckning över kanalisation i mark, se även avsnitt YJF Digital 
förvaltningsinformation samt Handbok Märkning och skyltning avsnitt YGB.61. 

I bygghandlingsskedet kan Förteckning över kanalisation i mark vara aktuell för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Vid utförandeentreprenad upprättar normalt Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) Förteckning över kanalisation i mark, i 
bygghandlingsskedet, innefattande Kabelbrunnar och Kanalisationsstråk. 

En förteckning över kanalisation i mark ska upprättas i 
bygghandlingsskedet.(Kompletterad och färdigställd förteckning ska levereras 
som Digital förvaltningsinformation, för att vara indata till FORTV 
registreringssystem Rudolf.). 

Förteckning över kanalisation i mark ska innehålla information enligt följande. 

Kabelbrunnar: 
- Beteckning (XDBaaa) 
- Typ 
- Dimension 
- Anm (fri text) 

Kanalisationsstråk: 
- Beteckning (Xbbb) 
- Från (exempelvis kabelbrunn eller byggnad) 
- Till (exempelvis kabelbrunn eller byggnad) 
- Anm (fri text) 
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Kabelskyddsrör: 
- ///Beteckning (Xbbb-cc)/// 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Rör i respektive kabelskyddsrör: 
- ///Beteckning (Xbbb-cc-dd)/// 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Beteckningar - Kanalisation i mark 
Kabelbrunn: 
XDBaaa aaa = löpnummer som inhämtas från FORTV 

Kanalisationsstråk: 
Xbbb bbb = löpnummer som inhämtas från FORTV 

Kabelskyddsrör: 
Xbbb-cc cc = löpnummer som tas ut av entreprenören (senast i 
  relationshandlingsskedet) 

Rör i respektive kabelskyddsrör: 
Xbbb-cc-dd dd = löpnummer som tas ut av entreprenören (senast i 
  relationshandlingsskedet) 

Objektspecifika beteckningar avseende kabelbrunnar samt kanalisationsstråk ska 
föras in på situationsplaner. 

YJC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer 

YJC.637 Bygghandlingar för installationer för reservkraft, avbrottsfri 
kraft eller nödkraft 

YJC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer 
Äldre standard förtecknad i SS 4551200, utgåva 5, ska tillämpas. 

Beakta att standard SS 4551201 T1 utgåva 6 kan tillämpas när nytt etablissement 
projekteras. Beslut avseende val av standard tas i samråd med 
Fortifikationsverket. 
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YJC.66 Bygghandlingar för installationer i system för 

spänningsutjämning eller elektrisk separation 

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

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

YJD.6 Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

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

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

För yttre kablar samt yttre kanalisation ska längd för respektive kabel och för 
respektive kanalisationsstråk ritas in på situationsplaner. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 
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Ange i samråd med beställaren vad som gäller avseende underlag för 
relationshandlingar (alternativt entreprenad i sin helhet) som omfattas av 
sekretess. 

YJD.61 Underlag för relationshandlingar för 
kanalisationsinstallationer 

Mikrorör för blåsfiber 
Antal lediga mikrorör (efter utförd fiberinstallation) ska tydligt ritas in med 
färgpenna på installationsritning. 

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

YJE.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC.6 med underliggande avsnitt, omarbetade 
till relationshandlingar 

- Relationshandlingar i detta avsnitt (YJE.6) med underliggande avsnitt. 

- Handlingsförteckning inklusive filförteckning. 

Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.6 med 
underliggande avsnitt. 

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

Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar: 

- Filförteckning avseende respektive filformat, enligt Handbok DigProj. 
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Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Handlingsförteckning, inklusive filförteckning avseende respektive filformat 

- Apparatförteckningar 

- Kretsscheman 

- Andra relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll 

YJE.61 Relationshandlingar för kanalisationsinstallationer 

Mikrorör för blåsfiber 
Antal lediga mikrorör (efter utförd fiberinstallation) ska redovisas på 
installationsritning. 

YJE.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer 

Översiktsschema/Huvudledningsschema 
Huvudledningsschema ska (utöver leverans enligt avsnitt YJ) anslås vid 
huvudcentral. 

Gruppförteckning 
Gruppförteckning ska (utöver leverans enligt avsnitt YJ) anslås vid 
kopplingsutrustning. 

YJE.632 Relationshandlingar för installationer i transformator- och 
fördelningssystem 

YJE.633 Relationshandlingar för installationer i belysnings- och 
ljussystem 

YJE.637 Relationshandlingar för installationer för reservkraft, 
avbrottsfri kraft eller nödkraft 
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YJE.64 Relationshandlingar för teleinstallationer 

Handlingar ska utföras enligt äldre standard förtecknad i SS 4551200, utgåva 5 
(ingående i SEK Handbok 455). 

Beakta att standard SS 4551201 T1 utgåva 6 är möjlig att tillämpa när nytt 
etablissement projekteras. Beslut avseende val av standard tas i samråd med 
Fortifikationsverket. 
 

Ange vilka relationshandlingar för teleinstallationer som entreprenören ska 
tillhandahålla, för respektive telesystem, med stöd av följande texter. 

Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för teleinstallationer: 

- Översiktsschema för respektive system 

- Nätschema för respektive system 

- Monteringsritningar, motsvarande SS 4551233 (ingående i SEK Handbok 455) 

- Panelkort/Plintkort, motsvarande SS 4551234/SS 4551235 (ingående i SEK 
Handbok 455) 

- Förbindningstabell/Förbindningsschema, motsvarande 
SS 4551230/SS 4551236 (ingående i SEK Handbok 455) 

- Anslutningskort 

- Kabellista 

Relationshandlingar för teleinstallationer utgör indata till Rudolf. 

YJE.642 Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer 
För ingående teleinstallationer anges rubriker och text motsvarande: 

Relationshandlingar för brandlarminstallationer 
För brandlarminstallationer ska en strömförbrukningsberäkning upprättas. 

För befintliga brandlarminstallationer ska orienterings- och serviceritningar, samt 
övriga handlingar revideras enligt SBF 110. 

Anläggarintyg enligt SBF 110, anges i avsnitt YJG.6. 

Relationshandlingar för inbrottslarminstallationer 
För inbrottslarm anordnas: 

- OR/Serviceritningar enligt SSF 130 

- Utförlig apparatlista 
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YJE.66 Relationshandlingar för installationer i system för 

spänningsutjämning och elektrisk separation 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

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

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

Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

YJF.6 Digital förvaltningsinformation för el- och teleinstallationer 

UNDERLAG FÖR GIS 

Ange krav på geodetiska mätningsarbeten, till exempel noggrannhet för 
inmätning, i avsnitt BJ med underliggande avsnitt. 

Följande stycken föreskrivs om inmätningsfiler ska tillhandahållas som underlag 
för GIS. 

För arbeten/objekt utomhus ska inmätningsfiler (dwg) tillhandahållas som 
underlag för GIS (geografiskt informationssystem). Större objekt (såsom 
byggnader, stängsel etc) ska vara måttriktigt ritade. För mindre objekt (såsom 
kabelbrunnar, kabelskarvar och kabelskåp) ska symbolens mittpunkt vara 
måttriktigt ritad. För kanalisationsstråk, kabelstråk etc ska stråkens mittlinjer 
vara måttriktigt ritade. 

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

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 
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Uppgift om aktuellt höjdsystem (exempelvis RH2000) ska inhämtas från 
beställaren. Entreprenören dokumentera tillämpad geoidmodell i den tekniska 
dokumentationen. 

Ange om databas ska tillhandahållas som indata till GIS. 

INDATA TILL KABELBOK 

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

 

Till denna handbok finns ”Mallar Indata till Kabelbok”, se Fortifikationsverkets 
webbplats, www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar. 

 

Följande stycke föreskrivs främst i totalentreprenader, i de fall entreprenören ska 
utföra yttre installationer, under förutsättningen att kabeldata/kanalisationsdata 
inte omfattas av sekretess: 

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

INDATA TILL RUDOLF 

Rudolf är ett system för dokumentation av teknisk infrastruktur, som är under 
utveckling inom Fortifikationsverket. Rudolf planeras initialt att tillämpas för 
registrering av kanalisation i mark samt telenät. 

Indata ska vara strukturerad för att underlätta inmatning till Rudolf (registrering 
av kanalisation i mark samt telenät), se även YJE.64. 

Förteckning över kanalisation i mark 

Beträffande Förteckning över kanalisation i mark, se även Handbok Märkning och 
skyltning, avsnitt YGB.61. 
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Förteckning över kanalisation i mark, upprättad i bygghandlingsskedet, ska 
färdigställas för att i utgöra indata till Rudolf. 

Förteckning över kanalisation i mark ska innehålla information enligt följande. 

Kabelbrunnar: 
- Beteckning (XDBaaa) 
- Typ 
- Dimension 
- Anm (fri text) 

Kanalisationsstråk: 
- Beteckning (Xbbb) 
- Från (exempelvis kabelbrunn eller byggnad) 
- Till (exempelvis kabelbrunn eller byggnad) 
- Anm (fri text) 

Kabelskyddsrör: 
- Beteckning (Xbbb-cc) 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Rör i respektive kabelskyddsrör: 
- Beteckning (Xbbb-cc-dd) 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Beteckningar - Kanalisation i mark 

Kabelbrunn: 
XDBaaa aaa = löpnummer som inhämtats från FORTV i 
  bygghandlingsskedet 

Kanalisationsstråk: 
Xbbb bbb = löpnummer som inhämtas från FORTV i 
  bygghandlingsskedet 

Kabelskyddsrör: 
Xbbb-cc cc = löpnummer som tas ut av entreprenören 

Rör i respektive kabelskyddsrör: 
Xbbb-cc-dd dd = löpnummer som tas ut av entreprenören 

Beteckningar avseende kabelbrunnar samt kanalisationsstråk ska överensstämma 
mellan förteckning och situationsplaner. 
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PROGRAMVARA OCH LICENSER 

Ange programvara och licenser, tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, 
som ska tillhandahållas av entreprenören. 

Beträffande licenser, se även avsnitt SFE.5. 

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

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJG.6 Kontrolldokument, intyg o d för el- och teleinstallationer 
Ange här vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska tillhandahålla 
som teknisk dokumentation. 

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid rivning och 
sanering. 

- Anläggarintyg avseende brandlarm, enligt SBF 110 

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

YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
///Byggvarudeklarationer samt slutdokumentation från miljökontroll, rivning och 
sanering///, ska levereras i pappersformat, som Teknisk dokumentation för 
förvaltning, se ///AFC.242/AFD.242///. 

För projekt som omfattas av sekretess gäller enbart leverans i analogt format. 

YJJ.6 Miljödokumentation för el- och teleinstallationer 

Byggvarudeklarationer 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska tillhandahållas. 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument ska uppfylla kravet för eBVD 
samt innehålla en fullständig innehållsförteckning. 

Byggvarudeklarationer ska redovisas för material och produkter med innehåll av: 

- PFAS-ämnen 

- Bly i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven i RoHS 
(undantaget bly i lod för mjuklödning) 

- Flamskyddsmedel i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller 
kraven i RoHS 

- Arsenik (undantaget dopade halvledare i elektronik samt i mässing- och 
kopparlegeringar)  

- Beryllium (undantaget beryllium i kopparlegeringar)  

- Ftalater i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven i 
RoHS.  

- Kadmium i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven i 
RoHS  

- Trietylarsenat  

- Krom (VI)-föreningar i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller 
kraven i RoHS 

- Kvicksilver i elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven i 
RoHS 
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Vid val av byggvaror och produkter som avviker från FORTV miljökrav upprättas 
avvikelserapport som finns att hämta digitalt på www.fortifikationsverket.se, 
under Upphandling/Generella dokument/Miljö, och varorna sammanställs i en 
Materialförteckning. 

Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Beskriv miljökontroller vid rivning och sanering i kapitel B, med underliggande 
avsnitt. 

Redovisning av miljökontroller vid rivning och sanering enligt YJG.6 samordnas 
och sammanställs i en slutrapport. 

Ange följande stycke i de fall produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen kommer att kvarlämnas efter rivnings- och saneringsarbeten. 
Komplettera med ett av alternativen nedan. 

Dokumentation av kvarlämnade produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen efter rivnings- och saneringsarbeten ska tillhandahållas. 
Produkter och material ska redovisas genom uppmärkning på platsen och 
dokumenteras ///på ritning/i materialinventeringsrapport///. 

Ange följande stycke i de fall entreprenören ska utföra en materialinventering. 

Materialinventeringsrapport ska tillhandahållas. Redovisning av 
materialinventering vid ombyggnation eller rivningsarbeten ska utföras med stöd 
av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021, 
bilaga 1. 

YJK PRODUKTDOKUMENTATION 
YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJK.6 Produktdokumentation för el- och teleinstallationer 

Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad som 
föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Produktförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar) och tekniska data 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Produktförteckningen 

- Produktdatablad för ljusarmaturer ska ha filnamn som överensstämmer med 
beteckning på relationshandlingar. 

Produktförtecknings pdf-fil ska vara sökbar. 

YJK.61 Produktdokumentation för kanalisation 

YJK.63 Produktdokumentation för elkraftsinstallationer 

YJK.64 Produktdokumentation för teleinstallationer 

YJK.66 Produktdokumentation för installationer i system för 
spänningsutjämning eller elektrisk separation 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 
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YJL.6 Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange vilka drift- och underhållsinstruktioner som entreprenören ska 
tillhandahålla, exempelvis för nätstationer, system för reservkraft, system för 
avbrottsfri kraft och dylikt. 

YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJM.6 Säkerhetsinstruktioner för el- och teleinstallationer 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underrubriker.) Det är endast 
när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.6 ska åberopas i beskrivning riktad 
till entreprenör. 

Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.6 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för system för avbrottsfri kraft, explosionsklassade miljöer och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 

YJN BRUKARINSTRUKTIONER 
YJN med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla brukarinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Brukarinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i pappersformat i pärm med register enligt 
leverantörens praxis. 

YJN.6 Brukarinstruktioner för el- och teleinstallationer 
Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
brukarinstruktioner. Ange om brukarinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka brukarinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis 
för storköksutrustningar, spolhallar, tvätthallar, drivmedelsanläggningar, mera 
komplicerade el- och teleinstallationer som hyresgästen ska manövrera och dylikt. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.6 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för el- och teleinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall där installationerna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen: 

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

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av systemuppbyggnader och funktion, placering av 
centralutrustningar, apparater och komponenter. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av systemuppbyggnad, funktioner och driftlägen samt 
handhavande. 

Kontroll och ändring av viktiga parametrar. 

Hantering av användare, behörighetsstyrning och larmhantering. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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YKB.63 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 

för elkraftsinstallationer 

YKB.64 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för teleinstallationer 
Ange följande mening där entreprenören ska installera branddetekterings- och 
brandlarminstallationer med fullständig övervakning enligt SBF 110. 

Utbildning av beställarens drift- och underhållspersonal ska utföras av 
anläggarfirma som är godkänd av Brandskyddsföreningen. 

YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 
YKC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

YKC.6 Utbildning och information till brukare för el- och 
teleinstallationer 
Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
mera komplicerade el- och teleinstallationer som hyresgästen ska manövrera. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA EL 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

 

Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 

Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall 70 Transportsystem/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 
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Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.7 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 
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YJB.7 Systemhandlingar för transportinstallationer m m 

Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 
9.2.10 (Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Hiss) samt avsnitt 9.2.11 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Kran). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta följande texthandlingar, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj: 

- Handlingsförteckning över samtliga systemhandlingar Transport 

- Byggdelsbeskrivning Transport, strukturerad enligt BSAB-systemets 
byggdelstabell. 

YJB.71 Systemhandlingar för hissinstallationer 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner, uppställningsritningar, och motsvarande 
ritningar upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas 
utifrån krav enligt Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Planritningar visande hisschakt med kontur av hisskorg samt hissmaskinrum, 
med redovisning av större laster och andra faktorer som påverkar 
byggnadskonstruktionen, skala ///1:100/1:200/// 

- Principsektioner för utrymmessamordning i hisschakt 

- Preliminära uppställningsritningar för utrustningar i driftrum på skalenliga 
planritningar 

Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 
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YJB.74 Systemhandlingar för kraninstallationer 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner, uppställningsritningar, och motsvarande 
ritningar upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas 
utifrån krav enligt Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Planritningar traverser och telfrar, med redovisning av laster och andra 
faktorer som påverkar byggnadskonstruktionen samt med redovisning av 
plats för apparatskåp och system för manövrering, skala ///1:100/1:200/// 

- Principsektioner för utrymmessamordning 

- Preliminära uppställningsritningar för utrustningar i driftrum på skalenliga 
planritningar 

Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJB.76 Systemhandlingar för installationer med maskindriven port, 
grind, dörr m m 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner och motsvarande ritningar upprättas 
normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande systemhandlingar för utskriftsformat A1, 
som ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Planritningar maskindriven port, grind och dörr, med redovisning av plats för 
apparatskåp och system för manövrering, skala ///1:100/1:200/// 

- Principsektioner för utrymmessamordning 

- Preliminära uppställningsritningar för utrustningar i driftrum på skalenliga 
planritningar 
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Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJC.7 Bygghandlingar för transportinstallationer m m 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

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

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.7 med 
underliggande avsnitt. 
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YJC.71 Bygghandlingar för hissinstallationer 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner, detaljer, och motsvarande ritningar 
upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav 
enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 
9.3.10 (Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Hiss). Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande hisschakt med 
hisskorg samt hissmaskinrum, skala ///1:50/// 

- Sektioner för utrymmessamordning i hisschakt, skalenliga 

- Detaljer, skala ///1:5/1:10/1:20/// 

- Hissfronter, skala ///1:20/// 

- Delplaner/Delsektioner/Uppställningsritningar för hisschakt och 
hissmaskinrum, skala ///1:20/1:50/// 

- Samordningsritningar (gemensamma för samtliga teknikområden), skala 
///1:20/1:50/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 
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Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, kretsscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Funktionsbeskrivande scheman för styrutrustning, med gränssnitt mot extern 
styrning och övervakning samt kommunikation markerad 

- Elscheman, exempelvis enlinjescheman 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 
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YJC.74 Bygghandlingar för kraninstallationer 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner, detaljer, och motsvarande ritningar 
upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav 
enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 
9.3.11 (Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Kran). Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande kran samt 
apparatskåp, skala ///1:50/// 

- Sektioner för utrymmessamordning vid kran, skalenliga 

- Detaljer, skala ///1:5/1:10/1:20/// 

- Delplaner/Delsektioner/Uppställningsritningar för kran, skala 
///1:20/1:50/// 

- Samordningsritningar (gemensamma för samtliga teknikområden), skala 
///1:20/1:50/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 
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Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, kretsscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Funktionsbeskrivande scheman för styrutrustning, med gränssnitt mot extern 
styrning och övervakning markerad 

- Elscheman, exempelvis enlinjescheman 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 
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YJC.76 Bygghandlingar för installationer med maskindriven port, 

grind, dörr m m 
Beakta SS-EN 12978 och SS-EN 13241-1. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), sektioner, detaljer, och motsvarande ritningar 
upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav 
enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 

Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande maskindriven 
///port/grind/dörr/// samt apparatskåp, skala ///1:50/// 

- ///Fasader/Fronter/// för maskindriven ///port/grind/dörr///, skalenliga 

- Detaljer, skala ///1:5/1:10/1:20/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, kretsscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 
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Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

- Funktionsbeskrivande scheman för styrutrustning, med gränssnitt mot extern 
styrning och övervakning markerad 

- Elscheman, exempelvis enlinjescheman 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 

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

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

YJD.7 Underlag för relationshandlingar för transportinstallationer 
m m 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

- vara daterade (åååå-mm-dd) och undertecknade av behörig undertecknare 
hos entreprenören. 
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Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 

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

YJD.71 Underlag för relationshandlingar för hissinstallationer 

YJD.74 Underlag för relationshandlingar för kraninstallationer 

YJD.76 Underlag för relationshandlingar för installationer med 
maskindriven port, grind, dörr m m 

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

Leverans i digitalt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i original 
filformat och pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ.  

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i filformat 
enligt Handbok DigProj och vara strukturerade enligt Handbok DigProj. 
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Leverans i analogt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt 
YJ. 

Relationshandlingar upprättade med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i 
en omgång utskrivet på arkivbeständigt papper som uppfyller standarden 
ISO 9706: 

- Texthandlingar i format A4 med enkelsidig text. 

- Ritningar i format A1 (fullskala), pappersvikt minst 100 gram/m2. 

YJE.7 Relationshandlingar för transportinstallationer m m 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC med underliggande avsnitt, omarbetade till 
relationshandlingar samt de relationshandlingar som specifikt föreskrivs 
under YJE med underliggande avsnitt. 

- Handlingsförteckning inklusive filförteckning. 

I filförteckning ska original filformat framgå. 

Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.7 med 
underliggande avsnitt. 

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj 
Relationshandlingar, med krav enligt Handbok DigProj, baseras på bygghandlingar 
upprättade med krav enligt Handbok DigProj. 

Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Apparatförteckningar 

- Kretsscheman 

- Andra relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll. 
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YJE.71 Relationshandlingar för hissinstallationer 

YJE.74 Relationshandlingar för kraninstallationer 

YJE.76 Relationshandlingar för installationer med maskindriven port, 
grind, dörr m m 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

Exempel på digital förvaltningsinformation är systemprogramvara tillhörande i 
entreprenaden ingående utrustning. 

Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

YJF.7 Digital förvaltningsinformation för transportinstallationer m m 

Programvara och licenser 

Ange exempelvis: systemprogramvaror, licenser och inloggningsuppgifter, 
tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, som ska tillhandahållas av 
entreprenören. 

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

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJG.7 Kontrolldokument, intyg o d för transportinstallationer m m 

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

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Dokumentation gällande CE-märkning och riskanalys 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid rivning och 
sanering. 

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

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 
YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
///Byggvarudeklarationer samt slutdokumentation från miljökontroll, rivning och 
sanering///, ska levereras i pappersformat, som Teknisk dokumentation för 
förvaltning, se ///AFC.242/AFD.242///. 

För projekt som omfattas av sekretess gäller enbart leverans i analogt format. 
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YJJ.7 Miljödokumentation för transportinstallationer m m 

Byggvarudeklarationer 
Byggvarudeklaration eller motsvarande dokument överlämnas och innehar en 
fullständig innehållsförteckning samt uppfyller kravet för eBVD.  

Vid val av byggvaror och produkter som avviker från FORTV miljökrav upprättas 
avvikelserapport som finns att hämta digitalt på www.fortifikationsverket.se, 
under Upphandling/Generella dokument/Miljö, och varorna sammanställs i en 
Materialförteckning. 

Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Beskriv miljökontroller vid rivning och sanering i kapitel B, med underliggande 
avsnitt. 

Redovisning av miljökontroller vid rivning och sanering enligt YJG.7 samordnas 
och sammanställs i en slutrapport. 

Ange följande stycke i de fall produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen kommer att kvarlämnas efter rivnings- och saneringsarbeten. 
Komplettera med ett av alternativen nedan. 

Dokumentation av kvarlämnade produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen efter rivnings- och saneringsarbeten ska tillhandahållas. 
Produkter och material ska redovisas genom uppmärkning på platsen och 
dokumenteras ///på ritning/i materialinventeringsrapport///. 

Ange följande stycke i de fall entreprenören ska utföra en materialinventering. 

Materialinventeringsrapport ska tillhandahållas. Redovisning av 
materialinventering vid ombyggnation eller rivningsarbeten ska utföras med stöd 
av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021, 
bilaga 1. 
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YJK PRODUKTDOKUMENTATION 

YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJK.7 Produktdokumentation för transportinstallationer m m 
Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad som 
föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Apparat- och 
komponentförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar) och tekniska data 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Apparat- och komponentförteckningen 

Apparat- och komponentförteckningens pdf-fil ska vara sökbar. 

YJK.71 Produktdokumentation för hissinstallationer 

YJK.74 Produktdokumentation för kraninstallationer 

YJK.76 Produktdokumentation för installationer med maskindriven 
port, grind, dörr m m 
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YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 

YJL.7 Drift- och underhållsinstruktioner för transportinstallationer 
m m 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange här eller i underliggande avsnitt vilka drift- och underhållsinstruktioner som 
entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis för hissar, traverser, telfrar, 
motordrivna portar och dylikt. 

YJL.71 Drift- och underhållsinstruktioner för hissinstallationer 

YJL.74 Drift- och underhållsinstruktioner för kraninstallationer 

YJL.76 Drift- och underhållsinstruktioner för installationer med 
maskindriven port, grind, dörr m m 
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YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJM.7 Säkerhetsinstruktioner för transportinstallationer m m 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.7 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för installationsbrandskydd med fläktar i drift, explosionsklassade 
miljöer, kemiska arbetsmiljörisker och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - Transport 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
22 (24) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 
YJN BRUKARINSTRUKTIONER 

YJN med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla brukarinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Brukarinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i pappersformat i pärm med register enligt 
leverantörens praxis. 

YJN.7 Brukarinstruktioner för transportinstallationer m m 
Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
brukarinstruktioner. Ange om brukarinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka brukarinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis 
för maskindriven port, maskindrivet lyftbord och dylikt. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.7 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för transportinstallationer m m 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall där installationerna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen: 

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

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av systemuppbyggnader och funktion, placering av 
centralutrustningar, apparater och komponenter. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av systemuppbyggnad, funktioner och driftlägen samt 
handhavande. 

Kontroll och ändring av viktiga parametrar. 

Hantering av användare, behörighetsstyrning och larmhantering. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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YKB.71 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 

för hissinstallationer 

YKB.74 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för kraninstallationer 

YKB.76 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för installationer med maskindriven port, grind, dörr m m 

YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 
YKC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

YKC.7 Utbildning och information till brukare för 
transportinstallationer m m 
Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
mera komplicerade transportsystem som hyresgästen ska manövrera. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA VVS & Kyla 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning vid projektering inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

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

 

I denna projekteringsanvisning är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska anpassas till aktuellt projekt och 
under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- ///Röd text mellan snedstreck/// = Valbar beskrivningstext, ska anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 
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S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 

TELESYSTEM 

SF IT-UTRUSTNING, PROGRAMVAROR M M I 
INSTALLATIONSSYSTEM 

SFE DATORPROGRAMVAROR 

SFE.5 Licenser 

Styr- och övervakningssystem 

Ange de licenser som omfattas av entreprenaden. 

Licenser som omfattas av entreprenaden: 

- Serverlicens för överordnat styrsystem/SCADA 

- Operatörslicens till överordnat styrsystem/SCADA 

- Licenser för tredjepartsprogramvaror tillhörande överordnat 
styrsystem/SCADA 

- Licens för programmeringsverktyg för DUC/PLC och licenser för eventuella 
funktionsbibliotek som använts i applikationskoden 

- Licenser för programmeringsverktyg för operatörspanel. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar - Styr och övervakning 
till Handbok Teknisk dokumentation 2022 

Sidnr (Antal sid) 
4 (21) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

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

 

Samordna med FORTV projektledare avseende vad som ska skrivas i 
administrativa föreskrifter. 

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

Följande mening avseende Handbok DigProj är främst aktuell vid 
totalentreprenad. 

Teknisk dokumentation med krav enligt Handbok DigProj ska dessutom levereras 
enligt Handbok DigProj. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i digitalt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 

Leverans i analogt format 
Teknisk dokumentation för drift och underhåll ska skrivas ut i pappersformat och 
sammanställas i pärmar enligt registermallar som finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar: 

///Teknisk dokumentation för drift och underhåll – Mall  81 Styr- och 
övervakningssystem/// 

Pärmregister ska anpassas och uppdateras för den i entreprenaden upprättade 
dokumentationen. 

Beträffande leverans av teknisk dokumentation i analogt format, se även 
///AFC.242/AFD.242///. 
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Teknisk dokumentation vid samordnad kontroll 
Vid samordnad kontroll, se avsnitt YHB med underliggande avsnitt, ska erforderlig 
teknisk dokumentation enligt detta avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt finnas 
tillgänglig. Se även administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.242/AFD.242/// 
samt administrativa föreskrifter avsnitt ///AFC.28/AFD.28/// med underliggande 
avsnitt. 

Teknisk dokumentation vid utbildning och information 
Vid utbildning och information till drift- och underhållspersonal, se avsnitt YKB.5 
med underliggande avsnitt, ska föreskriven teknisk dokumentation enligt detta 
avsnitt (YJ) med underliggande avsnitt ligga till grund för utbildningen och 
informationen. 

YJB SYSTEMHANDLINGAR 
YJB med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
systemhandlingar (kan vara aktuellt exempelvis i rambeskrivning för 
totalentreprenad med hög komplexitet). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.2 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Leverans i digitalt format 
Färdigställda systemhandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda systemhandlingar 
ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 
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YJB.8 Systemhandlingar för styr- och övervakningsinstallationer 

Ange här eller under aktuell kod och rubrik krav avseende systemhandlingar som 
entreprenören ska tillhandahålla. 

- krav avseende systemhandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 
9.2.12 (Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Systemhandlingsskede / Systemhandlingar – Styr och övervakning). 

Färdigställda systemhandlingar, som är fastställda av beställaren, ska förses med 
text SYSTEMHANDLING och levereras till beställaren enligt tidplan. 

Entreprenören ska upprätta följande texthandlingar för utskriftsformat A4, med 
försättsblad enligt Handbok DigProj: 

- Handlingsförteckning över samtliga systemhandlingar Styr och övervakning 

- Byggdelsbeskrivning Styr och övervakning, strukturerad enligt BSAB-
systemets byggdelstabell. 

Systemhandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), uppställningsritningar, sektioner, 
principflödesscheman och motsvarande ritningar upprättas normalt för 
utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav enligt Handbok 
DigProj. 

Ange vilka systemhandlingar för utskriftsformat A1, som entreprenören ska 
upprätta, som ska följa krav enligt Handbok DigProj. 

Systemhandlingar för granskning 
Samtliga blivande systemhandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för systemhandlingarna. 

YJC BYGGHANDLINGAR 
YJC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
bygghandlingar (aktuellt vid totalentreprenad samt för vissa bygghandlingar vid 
utförandeentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok, avsnitt 9.3 
(Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede) med underliggande avsnitt. Observera att även för 
befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt tillämpas 
inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 
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Leverans i digitalt format 
Färdigställda bygghandlingar ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ, för FORTV granskning och fastställande. Fastställda bygghandlingar ska 
levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

YJC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

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

- krav avseende bygghandlingar som entreprenören ska tillhandahålla, som ska 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

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

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

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på bygghandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.8 med 
underliggande avsnitt. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj 

Installationsritningar (planer), totalflödesscheman och motsvarande ritningar 
upprättas normalt för utskriftsformat A1. Sådana ritningar upprättas utifrån krav 
enligt Handbok DigProj. 

Bygghandlingar med krav enligt Handbok DigProj kan vara aktuella för 
entreprenören att upprätta när huvuddelen av detaljprojekteringen ingår i 
entreprenaden (främst vid totalentreprenad). 

Stöd för kravställningar vid totalentreprenad finns i Handbok ProjLok avsnitt 
9.3.12 (Projekthandlingar – fasen Genomföra projektering – Totalentreprenad / 
Bygghandlingsskede / Bygghandlingar – Styr och övervakning - HUS). Observera 
att även för befästningsanläggningar hänvisas här till Handbok ProjLok. (Normalt 
tillämpas inte totalentreprenad för befästningsanläggningar.) 

Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4, enligt 
Handbok DigProj. 
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Entreprenören ska upprätta följande bygghandlingar för utskriftsformat A1, som 
ska följa krav enligt Handbok DigProj: 

- Yttre installationer på skalenliga situationsplaner visande yttre installationer, 
skala ///1:400/1:500/1:1000/// 

- Installationsritningar på skalenliga planritningar visande samtliga 
installationer i byggnad/anläggning, som erfordras för entreprenadens 
genomförande, skala ///1:50/// 

- Andra bygghandlingar för utskriftsformat A1, som erfordras för 
entreprenadens genomförande 

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

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 

Förteckningar, listor, fabrikatsberoende detaljer, flödesscheman och motsvarande 
handlingar upprättas normalt för utskriftsformat A3 eller A4. Sådana handlingar 
upprättas enligt leverantörens praxis. 

Bygghandlingar enligt leverantörens praxis är aktuella för entreprenören att 
upprätta i de flesta entreprenader (vid såväl totalentreprenad som 
utförandeentreprenad). 

För bygghandlingar upprättade enligt leverantörens praxis gäller: 

- Entreprenören ska upprätta en handlingsförteckning, för utskriftsformat A4 

- Handlingsnummer/Ritningsnummer föreslås av entreprenör 

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

- Dateras i formatet åååå-mm-dd 

- Dokument, scheman och symboler för elsscheman ska utföras i enlighet med 
SS EN 61082-1. 
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Exempel som stöd för upprättande av specifikationen, se nedan. 

Entreprenören ska tillhandahålla följande bygghandlingar för utskriftsformat A3 
eller A4, enligt leverantörens praxis: 

Apparatskåp 

En sammansatt handling med: 

- Försättsblad 

- Ritningsförteckning 

- Montageritning visande apparatskåpets insida samt framsida, samt viktiga 
mått angivna. 

- Inre och Yttre apparatlista med följande rubriker och innehåll: Pos, antal, 
benämning, typ, beställningsnummer, fabrikat/leverantör och kompletterande 
uppgifter 

- Försättsblad huvudkretskretsschema innehållande generell information 
avseende, plintnummer och kraft/manöver, 0-nummer kraft/manöver, 
kabelfärger och -typer. 

- Huvudkretsschema för kraft. 

- Kretsschema för regler/manöver. 

- Yttre förbindelseschema med plintnummer. 

- I/O-lista med följande rubriker: I/O, komponent, beteckning och 
kompletterande uppgifter. 

Driftkort 

Driftkorten ska innehålla allmän information avseende placering och vad det 
betjänar. 

Driftkort ska innehålla information om system och komponenters anslutnings till 
apparatskåp, analoga och digitala moduler. 

- Driftkort för nätverk kommunicerande med och i apparatskåp. 

- Driftkort för allmänna och generella funktioner i apparatskåp. 

- Driftkort med beskrivning för styr, regler, brand, omkopplare, förregleringar, 
larm, inställningsvärden, effekter m.m. baserat på kontraktshandlingar 

Underlag programmering 

- Exempel på variabeltagglistor med variabelnamns överensstämmelse mot 
kontraktshandling, nödvändig information såsom skalningar och dylikt samt 
förklarande text i form av kommentarer (exempelvis ”Driftindikering CK01” 
eller ”Larm Modbus kommunikationsfel 1308-RC101). 
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Övrigt 

- Skyltlista för märkskyltar samt objektsanpassade skyltar 

- Andra bygghandlingar som erfordras för entreprenadens genomförande. 

Bygghandlingar för granskning 
Samtliga blivande bygghandlingar ska tillhandahållas beställaren för granskning 
och fastställande. En handlingsförteckning ska bifogas för granskning. Beställarens 
fastställande fråntar inte entreprenören ansvaret för bygghandlingarna. 

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

Leverans i digitalt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska levereras i filformat pdf i 
mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Färdigställda underlag för relationshandlingar ska efter uppmaning dessutom 
levereras i pappersformat. 

YJD.8 Underlag för relationshandlingar för styr- och 
övervakningsinstallationer 
Föreskrivs avseende de bygghandlingar Fortifikationsverket 
(Fortifikationsverkets konsult) upprättat. 

Underlag för relationshandlingar ska 

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

- förses med text UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLING 

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

Avvikelser och kompletteringar som görs under arbetets gång ska 

- tydligt ritas in med färgpenna 

- löpande föras in på bygghandlingar, minst en gång per vecka. 

I handlingsförteckning markeras de bygghandlingar som har 
avvikelser/kompletteringar. 
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För yttre kablar ska längd för respektive kabel ritas in på situationsplaner. 

Följande mening anges om underlag för relationshandlingar inte omfattas av 
sekretess. 

Underlag för relationshandlingar ska skannas till pdf, i fullfärg. 

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

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

Leverans i digitalt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i original 
filformat och pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ.  

Relationshandlingar med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i filformat 
enligt Handbok DigProj och vara strukturerade enligt Handbok DigProj. 

Leverans i analogt format 
Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt 
YJ. 

Relationshandlingar upprättade med krav enligt Handbok DigProj ska levereras i 
en omgång utskrivet på arkivbeständigt papper som uppfyller standarden 
ISO 9706: 

- Texthandlingar i format A4 med enkelsidig text. 

- Ritningar i format A1 (fullskala), pappersvikt minst 100 gram/m2. 

YJE.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer 
Relationshandlingar ska överensstämma med verkligt utförande och funktion. 

Följande relationshandlingar ska tillhandahållas av entreprenören: 

- Samtliga bygghandlingar enligt YJC.8 med underliggande avsnitt, omarbetade 
till relationshandlingar 

- Relationshandlingar i detta avsnitt (YJE.8) med underliggande avsnitt. 
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Relationshandlingar ska vara försedda med påskrift RELATIONSHANDLING och 
datum (åååå-mm-dd). 

För identifikation av objekt ska beteckningar anges på relationshandlingar. 
Beteckningar ska följa beteckningssystem för märkning enligt avsnitt YGB.8 med 
underliggande avsnitt. 

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

Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar: 

- Filförteckning avseende respektive filformat, enligt Handbok DigProj. 

Relationshandlingar upprättade enligt leverantörens praxis 
Entreprenören ska (utöver det som baseras på bygghandlingar) upprätta följande 
relationshandlingar för utskriftsformat A3 eller A4: 

- Handlingsförteckning, inklusive filförteckning avseende respektive filformat 

- Driftkort som redovisar funktionsbeskrivningar och funktionsscheman. 
Dokumenterade inställningsvärden ska vara aktuella efter funktionskontroller 
och injusteringar. 

- Andra relationshandlingar, som erfordras för drift och underhåll. 

Apparatskåp 

- Apparatskåpsritningar ska sättas upp i dokumentställ i apparatskåp. 

- Driftkort ska sättas upp i dokumentställ i apparatskåp. 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 
YJF med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska upprätta 
digital förvaltningsinformation, som komplett system eller som indata till 
Fortifikationsverkets system. 

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

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

Leverans 
Digital förvaltningsinformation ska levereras i original filformat i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 
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YJF.8 Digital förvaltningsinformation för styr- och 

övervakningsinstallationer 

Underlag för GIS 

Ange krav på geodetiska mätningsarbeten, till exempel noggrannhet för 
inmätning, i avsnitt BJ med underliggande avsnitt. 

Följande stycken föreskrivs om inmätningsfiler ska tillhandahållas som underlag 
för GIS. 

För arbeten/objekt utomhus ska inmätningsfiler (dwg) tillhandahållas som 
underlag för GIS (geografiskt informationssystem). Större objekt (såsom 
byggnader, stängsel etc) ska vara måttriktigt ritade. För mindre objekt (såsom 
kabelbrunnar, kabelskarvar och kabelskåp) ska symbolens mittpunkt vara 
måttriktigt ritad. För kanalisationsstråk, kabelstråk etc ska stråkens mittlinjer 
vara måttriktigt ritade. 

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

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

Där höjdsättning är relevant att ingå gäller följande stycke: 

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

Ange databas ska tillhandahållas som indata till GIS. 

Indata till Kabelbok 

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

 

Till denna handbok finns ”Mallar Indata till Kabelbok”, se Fortifikationsverkets 
webbplats, www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella 
dokument/Handböcker och projektanvisningar. 
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Följande stycke föreskrivs främst i totalentreprenader, i de fall entreprenören ska 
utföra yttre installationer, under förutsättningen att kabeldata inte omfattas av 
sekretess: 

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

Programvara och licenser 

Ange programvara och licenser, tillhörande i entreprenaden ingående utrustning, 
som ska tillhandahållas av entreprenören. 

Beträffande licenser, se även avsnitt SFE.5. 

Följande ska tillhandahållas som back up: 

- All installerad mjukvara/programvara (projektspecifik applikationskod) för 
överordnat styr- och övervakningssystem/SCADA samt tillhörande 
programmeringsverktyg. 

- All installerad mjukvara/programvara (projektspecifik applikationskod) för 
DUC/PLC samt tillhörande programmeringsverktyg och funktionsbibliotek för 
programmering av DUC/PLC-applikation. 

- All installerad mjukvara/programvara (projektspecifik applikationskod) för 
operatörspanel och tillhörande programmeringsverktyg funktionsbibliotek för 
programmering av operatörspanel. 

- För lösenordskyddad applikationskod ska lösenord bifogas. 

Ange följande mening i avsnitt YLC.8. 

Före garantitidens utgång ska programmeringsverktyg och applikationskod  för 
DUC/PLC och operatörspanel uppdateras till senaste versionen. 

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

Leverans i digitalt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 
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Leverans i analogt format 
Kontrolldokument, intyg o d ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJG.8 Kontrolldokument, intyg o d för styr- och 
övervakningsinstallationer  
Ange här vilka kontrolldokument, intyg o d som entreprenören ska tillhandahålla 
som teknisk dokumentation. 

Följande Kontrolldokument, intyg o d ska tillhandahållas: 

Exempel på Kontrolldokument, intyg o d är: 

- Protokoll från utförda kontroller och injusteringar enligt YH 

- Protokoll och intyg från myndighetsbesiktningar 

- Produkt- och varugarantier 

- Protokoll och analysrapporter från utförda miljökontroller vid rivning och 
sanering. 

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

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 
YJJ med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
miljödokumentation som är specifikt upprättad för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Miljödokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering ska levereras i 
pappersformat, som Teknisk dokumentation för förvaltning, se 
///AFC.242/AFD.242///. 

För projekt som omfattas av sekretess gäller enbart leverans i analogt format. 
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YJJ.8 Miljödokumentation för styr- och övervakningsinstallationer 

Byggvarudeklarationer 
Vid val av produkter som inte uppfyller RoHS-direktivet bifogas eBVD. 
Avvikelserapport upprättas, finns att hämta digitalt på 
www.fortifikationsverket.se, under Upphandling/Generella dokument/Miljö och 
produkterna sammanställs i en Materialförteckning. 

Slutdokumentation från miljökontroll, rivning och sanering 

Beskriv miljökontroller vid rivning och sanering i kapitel B, med underliggande 
avsnitt. 

Redovisning av miljökontroller vid rivning och sanering enligt YJG.8 samordnas 
och sammanställs i en slutrapport. 

Ange följande stycke i de fall produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen kommer att kvarlämnas efter rivnings- och saneringsarbeten. 
Komplettera med ett av alternativen nedan. 

Dokumentation av kvarlämnade produkter och material innehållande miljö- och 
hälsofarliga ämnen efter rivnings- och saneringsarbeten ska tillhandahållas. 
Produkter och material ska redovisas genom uppmärkning på platsen och 
dokumenteras ///på ritning/i materialinventeringsrapport///. 

Ange följande stycke i de fall entreprenören ska utföra en materialinventering. 

Materialinventeringsrapport ska tillhandahållas. Redovisning av 
materialinventering vid ombyggnation eller rivningsarbeten ska utföras med stöd 
av Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2021, 
bilaga 1. 

YJK PRODUKTDOKUMENTATION 
YJK med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
produktdokumentation. 

Leverans i digitalt format 
Produktdokumentation ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Leverans i analogt format 
Produktdokumentation ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 
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YJK.8 Produktdokumentation för styr- och 

övervakningsinstallationer  
Ange under aktuell kod och rubrik vilken produktdokumentation, utöver vad som 
föreskrivs i AMA, som entreprenören ska tillhandahålla. 

Produktdokumentation ska dokumenteras i en Produktförteckning som redovisar 

- Produktbenämning, fabrikat och typ (Produkternas benämning ska 
överensstämma med teknisk beskrivning och relationshandlingar) 

- Projektspecifika uppgifter om storlek(ar) och tekniska data 

- Filnamn på leverantörs produktdatablad ska benämnas i enlighet med 
Produktförteckningen 

Produktförtecknings pdf-fil ska vara sökbar. 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 
YJL med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla 
drift- och underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Drift- och underhållsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska 
även levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur 
enligt avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Drift- och underhållsinstruktioner ska levereras i pappersformat, i pärm med 
register enligt leverantörens praxis. 

YJL.8 Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och 
övervakningsinstallationer 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla drift- och 
underhållsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Ange vilka drift- och underhållsinstruktioner som entreprenören ska 
tillhandahålla. 
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YJM SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

YJM med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt 
projekt. 

Leverans i digitalt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt 
YJ. 

Säkerhetsinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Säkerhetsinstruktioner ska levereras i pappersformat, som Teknisk 
dokumentation för drift och underhåll, enligt avsnitt YJ. 

YJM.8 Säkerhetsinstruktioner för styr- och 
övervakningsinstallationer 
Föreskrivs i de fall entreprenören ska tillhandahålla säkerhetsinstruktioner som 
är specifikt upprättade för aktuellt projekt. (Säkerhetsinstruktioner ingående i 
produktdokumentation föreskrivs i avsnitt YJK med underliggande avsnitt.) Det är 
endast när FORTV specifikt beslutat, som avsnitt YJM.8 ska åberopas i beskrivning 
riktad till entreprenör. 

Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
säkerhetsinstruktioner. Ange om säkerhetsinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka säkerhetsinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, 
exempelvis för installationsbrandskydd med fläktar i drift, explosionsklassade 
miljöer, kemiska arbetsmiljörisker och dylikt. 

Säkerhetsinstruktioner ska plastas in och sättas upp vid ///aktuell 
utrustning/aktuellt objekt///. 
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YJN BRUKARINSTRUKTIONER 

YJN med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska 
tillhandahålla brukarinstruktioner som är specifikt upprättade för aktuellt projekt. 

Leverans i digitalt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i filformat pdf i mappstruktur enligt avsnitt YJ. 

Brukarinstruktioner som upprättas specifikt för aktuellt projekt, ska även 
levereras i original filformat (exempelvis docx, xlsx, dwg) i mappstruktur enligt 
avsnitt YJ. 

Leverans i analogt format 
Brukarinstruktioner ska levereras i pappersformat i pärm med register enligt 
leverantörens praxis. 

YJN.8 Brukarinstruktioner för styr- och övervakningsinstruktioner 
Klarlägg tillsammans med beställaren huruvida hyresgästen har behov av 
brukarinstruktioner. Ange om brukarinstruktioner ska levereras separat. 

Ange vilka brukarinstruktioner som entreprenören ska tillhandahålla, exempelvis 
för storköksutrustning, dragskåp, avgasutsug, torrluftsinstallationer, spolhallar, 
drivmedelsanläggningar, mera komplicerade apparater som hyresgästen ska 
manövrera och dylikt. 
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YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.8 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal 
för styr- och övervakningsinstallationer 
Ange här eller under aktuell kod och rubrik 

- vilken typ av information som ska lämnas 

- vilken typ av utbildning som ska hållas. 

Två tillfällen föreskrivs i de fall där installationerna är mer komplexa. Text ska 
kompletteras med tidsåtgång. 

Utbildning och information ska ges vid två tillfällen: 

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

Tillfälle 1 
Utbildning och information ska genomföras innan samordnad kontroll. 

Genomgång av systemuppbyggnader och funktion, placering av 
centralutrustningar, apparater och komponenter. 

Driftkorten ska användas vid utbildning och informationen. 

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

Tillfälle 2 
Utbildning och information ska genomföras innan slutbesiktning. 

Teoretisk genomgång av systemuppbyggnad, funktioner och driftlägen. 
Apparaters och komponenters uppbyggnad, funktion och handhavande. 

Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, tidscheman, börvärden och viktiga 
parametrar. 

Hantering av användare, behörighetsstyrning och larmhantering. 

Information om viktiga säkerhetsfunktioner samt om säkerhetskopiering av 
programvara och tillträdesnivåer. 

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

- Beräknad tidsåtgång ///xxx/// timmar. 
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YKC UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE 

YKC med underliggande avsnitt föreskrivs i de fall entreprenören ska utbilda och 
informera brukare. 

YKC.8 Utbildning och information till brukare för styr- och 
övervakningsinstallationer 
Klarlägg tillsammans med beställaren vilket behov hyresgästen har av utbildning 
och information. Sådan utbildning och information kan vara aktuell exempelvis för 
mera komplicerade styr- och övervakningsinstallationer som hyresgästen ska 
manövrera. 

Ange om brukarinstruktioner ska ligga till grund för utbildning och information. 

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