Varför alla problem med kontrollplaner?
•

Verkligheten

Om kontrollplaner - igen

Verkligheten

?

Byggherren kan ingenting
Det är inte alltid det finns ritningar
Svårt att veta vad som kan gå fel
Tilliten svag för egenkontroll
Det är inte säkert att någon förstår svenska
Kontrollen ska vara så billig som möjligt
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Verkligheten
1995

1995 lever kvar
Prop. ny PBL
”Den (Kp enl. 1995) har betecknats som en
pappersprodukt, som inledningsvis inte säger något
om vilken kontroll som krävs, och avslutningsvis
inte säger något om vilken kontroll som har skett.”

Boverkets förstudie
Kontrollplanerna har inte förändrats nämnvärt i samband med
lagändringen den 2 maj 2011 trots lagstiftarens intentioner.
Detta innebär att den ökade kontroll som lagstiftaren eftersträvade
inte har genomförts.
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar

Vad är egentligen klart då?
Bygglovsprövning
Ansökan
Anmälan

Tekniskt samråd
Villkorsbesked

Slutbesked

BN-tillsyn

Startbesked

Slutsamråd

Certifierad kontrollansvarig
Ev certifierad sakkunnig

BN kallar skriftligt (utan dröjsmål efter lov)
- entreprenörer ev. inte upphandlade
- projekteringen ev. inte gjord
- KA har knappt träffat byggherren

Enda lösningen – uppdelade
startbesked

BH betalar för något
som han inte förstår
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt

Preciserade
kontrollpunkter
Kontrollpunkter
Kontrollera visuellt att
fukt inte kan tränga in
i väggkonstruktionen

Kontrollera fuktkvot i syllar
med fuktkvotsmätare < 15%

Preciserade kontrollpunkter

Kontrollera med RF-mätare
KontrolleraProp
visuellt
att Om man begränsar kontrollpunkterna
s.303:
till de
att
RF
i
betongplattan
understiger
fuktskydd täcker
hela momenten, ökar sannolikheten för att
viktigaste
85 % före beläggning
syllen och ligger an mot
kontrollen verkligen blir av och respekten för
underlaget

kontrollplanen ökar

Kräver
kunskap

Rätt kapillärbrytande material
kontrolleras mot fraktsedel eller på
annat sätt

Höjdläge och lutning kontrolleras med avvägningsinstrument

Boverket: De kritiska momenten i olika åtgärder under byggets lopp ska
Boverket:
….beakta
sådant isom
är dyrt att åtgärda
efteråt eller
vara med
som punkter
kontrollplanen.
Dessa kritiska
moment är olika
sådant
som inte
är möjligt
att rätta till i efterhand.
känsliga
punkter
i en konstruktion
eller projektering där byggfel kan
uppstå. Ett kritiskt moment svarar på frågan ”var kan det gå fel?”

Varför alla problem med kontrollplaner
•
•
•
•
•
•
•

Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”

Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Är ni för ”snälla”?

Brev från entreprenör
Jag kan konstatera att ni verkligen sticker ut. Jag har inte under mitt 60-åriga
liv stött på en mer stelbent byråkrati.
Du skriver att ni jobbar efter gällande regler och lagstiftning, menar du då på
fullt allvar att alla andra Kommuner i Sverige där jag jobbat och jobbar bryter
mot lagstiftningen och att ni är de enda som gör rätt ?

Varför alla problem med kontrollplaner
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas

Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Prop. 2009/2010:170 s 317
BN bör vägra startbesked om t.ex
•
•
•
•

energihushållningskraven inte klaras
en stomkonstruktion inte är tillräckligt stabiliserad
bygget inte har tillräckligt fuktskydd
fukttillståndet inte hinner sjunka under
redovisad byggtid
• utrymningsvägar inte uppfyller kraven
• en brandsäkerhetsfråga inte är belyst
• tillgänglighetsfrågorna inte är tillräckligt belysta
10:18 PBL: BH ska …lämna de tekniska handlingar som
……krävs för att BN ska kunna pröva frågan om startbesked.
10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan
- om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav
som gäller enligt (PBL/BBR/EKS)
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas
Projekteringen inte inblandad

Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Vem vet bäst?
Geolog
Konstruktör

KA biträder BH med att
upprätta förslag till kontrollplan

Brandkonsult
VVS-konsult
VA-konsult
Energikonsult
Byggprojektör
Arkitekt

KA bör hjälpa BH med
att sammanställa
projektörernas
förslag till kontrollpunkter!
Byggherren får tillsammans med den kontrollansvarige
ansvara för att de kontrollpunkter som projektören tycker
är viktiga ingår i förslaget till kontrollplan (prop. s. 314)
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas
Projekteringen inte inblandad
Missuppfattningar om egenkontroller

Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Ingen ovanlig problematik

Ingen ovanlig kontrollplan
Vad?
Vem?
Hur?
Mot vad?

Hur skulle BN kunna få en
uppfattning om entreprenörens
kontroll, om de inte ens får se den ?

Stommen
Entreprenören
Egenkontroll
K-ritningar

????????????

Duger inte längre
Kontraktshandling:
kontrolleras av
besiktningsmannen
enligt AB

Entreprenörens egenkontrollplan
- Ska rimligen bifogas KP-förslaget!
- Finns ev. inte framme vid samrådet,
den ska ju fastställas?
- Stämplas/arkiveras?
- Är ej inriktad mot BBR/EKS/PBL?
- Uppfyller sällan vad, vem, hur,
mot vad?

Det största problemet kring kontrollplaner är den bristande
förståelsen av begreppet:

egenkontroll
Byggherrens dokumenterade
egenkontroll enligt PBL
- byggherren
- kontrollant
- konsult
- entreprenör
- annan

Byggentreprenörens
entreprenadjuridiskt avtalade
egenkontroll med beställaren
utifrån AB
- har inget med PBL/BBR att göra

Boverket:
Byggherrens egenkontroll och
byggentreprenörens egenkontroll
är två olika saker.
Den senare är ett internt
kvalitetssäkringssystem,
…..medan det första är till för att
byggherren ska kunna uppfylla
sina skyldigheter gentemot
samhället.
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas
Projekteringen inte inblandad
Missuppfattningar om egenkontroller
Allt för många KA och inspektörer kan inte ramsan:
– vad, vem, hur och mot vad
Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Anges distinkta kontrollpunkter med anvisning om vad det är
som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska utföras? Är de
uppställda kraven som kontrollen utförs mot beskrivna?

VAD?

HUR? MOT VAD?

Är det tydligt beskrivet vem som gör kontrollerna samt är det
tydligt beskrivet vem som utför den underliggande kontrollen?
Här ska anges namn, företag och data för kontakt med denne.

VEM?

Varför alla problem med kontrollplaner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas
Projekteringen inte inblandad
Missuppfattningar om egenkontroller
Allt för många KA och inspektörer kan inte
– vad, vem hur och mot vad
• För få har läst Boverkets förstudie
Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

Boverket: Under arbetet med denna rapport har följande rubriker framkommit som
nödvändiga för att uppfylla kraven i regelverket och intentionerna i förarbetena.
Namn
Det ska stå namn och funktion på de vars signaturer förekommer i kontrollplanen.
Annars saknas spårbarhet i egenkontrollerna. En oläslig signatur kan tillhöra vem som
helst på en byggarbetsplats.
Vad kontrollen avser
Vad man ska kontrollera. En kontrollpunkt ska vara ett kritiskt moment, till exempel en
byggnadskonstruktivt känslig punkt i byggnaden.
Mot vad kontrollerna sker
”Om byggherren och medhjälpare inte kan svara på frågan vad olika kontroller ska
relateras till, finns det anledning för byggnadsnämnden att avvakta med godkännandet
av kontrollplanen” skriver regeringen i prop. 2009/10:170 sid. 304. Detta ska vara en
ritning, Hus-AMA, branschstandard, monteringsanvisning, antikvarisk konsekvensutredning, etablerad lösning, eller något annat som man kan jämföra emot.
Hur det kontrolleras
I kontrollplanen bör det redovisas vilken kontrollmetod som använts.
Varför kontrollpunkterna finns
Det bör framgå av kontrollplanen vilket regelverk man stöder sig på för att en viss
kontrollpunkt krävs. Många av de krav som ställs upp i BBR och EKS är funktionskrav.
Vem som utfört kontrollen
Signatur (initialer)
Datum
Datum när kontrollerna utfördes.
Kommentarer
Här kan man notera avvikelser, observationer, saker som korrigerats mm.
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Verkligheten
1995
Fastställs för tidigt
Byggherren betalar
Svårt (för dyrt) att göra en objektsanpassad riskanalys
Byggteknisk kunskap saknas eventuellt
Byggnadsinspektörerna för ”snälla”
Osäkerhet om vilka handlingar som får krävas
Projekteringen inte inblandad
Missuppfattningar om egenkontroller
Allt för många KA och inspektörer kan inte
– vad, vem hur och mot vad
• För få har läst Boverkets förstudie

Sedan 2013 har vi kört ett 20-tal kurser

