
Vad är en kontrollplan 
En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som 
behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas 
kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska 
kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens 
resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas. 
 
Det är de kritiska punkterna vid uppförandet och projekteringen som skall tas upp som 
kontrollpunkter i kontrollplanen. 
 
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den 
utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att 
kraven uppfylls. Vilka kontroller kontrollplanen ska innehålla är beroende av objektets art och 
kan exempelvis innehålla kontroller inom följande områden: 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, 
9. hushållning med vatten och avfall, och 
10. bredbandsanslutning 
 
Kontrollplanen ska innehålla grundläggande uppgifter som exempelvis: 

 vilken fastighet och åtgärd som kontrollplanen avser, 

 byggherrens namn och kontaktuppgifter, 

 kontrollansvariges namn och kontaktuppgifter, 

 kontrollanters namn och kontaktuppgifter och hur deras signaturer ser ut, 

 datum för kontrollplanens upprättande, samt 

 plats för intygande om fullföljd kontrollplan, med datum, underskrift och 
namnförtydligande. 

 
Förslag på kontrollpunkter: 
Projektering:  

 Kontrollpunkter som ska redovisas avseende bärförmåga, stadga och beständighet. Det 
ska vara punkter som är relevanta i projektet, exempelvis pålningsberäkning, 
takstolsbelastning.  

 Kontrollpunkter avseende brandsäkerhetsdimensionering, som utrymning, avskiljning, 
brandisolering.  

 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Det kan vara varmvattencirkulation, 
ventilationslösning och materialval.  

 Säkerhet vid användning, exempelvis fönsterbeslag.  

 Skydd mot buller, exempelvis ljudberäkning och liknande.  

 Energihushållning och värmeisolering, isolering, återvinning, energiberäkning.  

 Lämplighet för det avsedda ändamålet, till exempel planlösning.  

 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. De handikappades riksförbund (DHR) eller annan organisation kan 
få yttra sig, stadsbyggnadskontoret kan eventuellt utföra en särskild granskning.  

 Hushållning med vatten och avfall, exempelvis om det ska införas mätning, eller 
snålspolande kranar med mera.  
 



 Utförande: 

 Tillräckligt grundläggningsdjup 

 Dräneringsslang ilagd i schakten 

 Fyllnadsmaterial 

 Armering av grundplatta 

 Tätning mellan grundplatta och syll 

 Infästning av stomme på platta 

 Infästning av takstolar 

 Kontroll av att takstolar stämmer med k-ritning vid leveransen 

 Fuktmätning innan igensättning av skivor 

 Lufttätheten i konstruktionen rätt utförd 
 
Avvikelse 
Det är även en fördel om kontrollplanen innehåller en beskrivning av hur eventuella 
avvikelser ska hanteras. Med en avvikelse avses i det här sammanhanget en aktivitet eller 
ett resultat som inte motsvarar det som framgår av kontrollplanen och övriga handlingar i 
startbeskedet. Det kan även handla om en avvikelse från de tekniska egenskapskraven. 
Avvikelser kan omnämnas i egen kolumn i kontrollplanen. Ett avvikande från projekterat 
utförande bör även resultera i en relationshandling där avvikelsen dokumenteras. 
 
 


