
Företagspolicy och K-M-A beteende 
 
Identifiering av kundernas behov och krav  
Kundernas krav framgår av handlingar och det avtal som upprättas mellan beställaren/kunden och 
Entreprenören.  
 
Identifiering av samhällets krav och regler  
Nationella krav framgår av PBL med tillhörande föreskrifter samt miljöbalken och arbetsmiljölagar.  
 
Identifiering av byggnormer krav och regler  
Hus AMA 98 och Bygg AMA. 
 
Identifiering av branschregler  
Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste 
reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör. BBV uppfyller de tvingande regler som finns i 
Boverkets byggregler genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark 
ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den 
fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel 
medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler 
inte föreskrivits. 
Montering eller installation skall ske efter leverantörens skriftliga anvisningar eller systemlösningar på ytor 
som inte innefattar BBV.  
 
Mål för verksamheten på kort och på lång sikt  
Att på ett lönsamt sätt bedriva en verksamhet som lever upp till kunders önskningar och mål enligt avtal. 
Pacta sunt servanda. Avtal skall hållas, på latin. 
 
Styrning och ledning av verksamheten  
VD är ansvarig för företagets styrning och ledning. 
Arbetsledare skall styra och leda sina specifika jobb och föra dagbok. 
Anställda följer veckoplanerings listan och återrapporterar till företaget. 
Erfa-möten hålls en gång per vecka för att återrapportera till företaget. 
Företaget följer upp och utvecklar brister till sunda rutiner. 
 
Organisation och ansvarsfördelning  
Ägare och styrelse är högst ansvarig för företaget och driften. 
VD är tillsatt av ägare/styrelse och sammansätter en ledning. 
Ledningen är direkt ansvarig för den operativa driften av företaget.  
Arbetsledare är utsedd av ledningen och följer deras anvisningar efter sin kompetens och befogenhet. 
Varje anställd har en arbetsbeskrivning där befogenheter och behörighet deklarerats. 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen (AML), är en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977. 
1 kap 1 § att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Enligt 3 kap 1a § ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Enligt 6 kap 1 § ska arbetsgivare och arbetstagare bedriva en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsmiljöverksamhet. 

Enligt AML 4 kap 8 § och AFS 2009:12 § 8 & 12 
Den som låter utföra ett byggnads - eller anläggningsarbete ska se till att en arbetsmiljöplan upprättas och 
finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras. 

En BAS (BAS–P) enligt AML 3 kap 7a § ska upprätta eller låta upprätta en AMP och utarbeta en sådan 
dokumentation. 

Anpassning av Arbetsmiljöplanen kan innebära att beskrivningar av åtgärder för "arbeten med särskild risk" 
(se När skall en arbetsmiljöplan tas fram) 

Anpassningarna skall vara så konkreta att det praktiskt går att utföra uppdraget, riskanalys kan åberopas. 
BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföre eller låta 
genom föra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet 
fortskrider. 

 
Nya AMA AF 2007-texter om arbetsmiljö 

Svensk Byggtjänst har nu tagit fram AMA-texter som är anpassade till de nya reglerna: 
AFC.242   Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden 
AFC.364   Samordning av arbetarskydd 
AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö 
AFC.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 
AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 
AFC.3644 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare 
 
 

http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=76


 
 
Miljöbalken består av sju delar. 
Den första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som 
gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler 
för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar med. 

Den andra delen (kapitel 7 och 8) innehåller regler för naturvård, till exempel regler för strandskydd och olika 
former av reservat.  

Den tredje delen (kapitel 9-15) innehåller regler för olika former av verksamheter, till exempel regler 
för täkter, genteknik och kemiska produkter.  

Den fjärde delen (kapitel 16-25) behandlar förfarandet vid prövning av olika ärenden och tillstånd.  

Den femte delen (kapitel 26-28) innehåller regler för tillsyn, om avgifter och tillträde.  

Den sjätte delen (kapitel 29 och 30) innehåller brottsbeskrivningar, straffsatser och sanktionsavgifter.  

Slutligen innehåller den sjunde delen (kapitel 31-33) regler om ersättningar, skadestånd och försäkringar.  
 
Utbildning och kompetens  
Anställda inom bolaget har utbildning som passar deras arbetsbeskrivning. 
Utvecklingssamtal med anställda 1 gång per år med uppföljning. 
Veckorapportering om timmar och utfört arbete sker varje fredag till närmsta chef. 
 
Arbetsutförande  
Skall vara enligt Byggkeramikrådets anvisningar när sådana finns. 
Andra monteringar eller installationer skall vara enligt leverantörens anvisningar. 
Kunskaps anpassning till hem och offentlig miljö som är, Tekniskt möjliga, Ekonomiskt rimliga, Funktions 
anpassade, Tids aktuella samt Miljömässigt motiverade. 
 
Kommunikation  
Intern kommunikation sker vid Erfa-möten, daglig information sker på arbetsplats eller via telefon och sms. 
Extern kommunikation sker på byggmöten, daglig information sker på arbetsplats eller via telefon och sms. 
Personal kan svara på enklare frågor gällande deras arbetsbeskrivning. 
Arbetsledare svarar på frågor eller återkommer med svar gällande systemlösningar, 
materialval, avvikelserapporter eller ÄTA-Arbeten mm. 
 
Dokumentation och arkivering  
Vid  projektstart upprättas projektpärmar. 
Dessa arkiveras och dokument samt lagras i 10 år. 
 
Hantering av avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder  
Avvikelsehantering  
1. När en väsentligt fel avvikelse upptäcks på arbetsplatsen noteras detta i dagbok.  
2. Avvikelserapport fylls i och lämnas till platschef PC alt kvalitets ansvarig av vår arbetsledare. 
 
Handlingar och kalkyler 
Företaget skall lämna tydliga offerter på anbuden. 
Företaget skall även göra riskbedömning av projektet gällande kvalitet, miljö, arbetsmiljö, tid och ekonomi. 
Företagets kunskap och erfarenhet måste även passa in på anbudet. 
 
Anbud - anbudsgenomgång  
Företaget måste gå igenom kundkraven, byggnormer, branschregler för att säkerställa att all information är 
rätt uppfattad. 
 
Inköpsplanering  
Fördelning av ansvar för bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö klarläggs i varje upphandling. 
Inköpsarbetet planeras gällande ekonomi och leveranstid. 
 
Lagring av material på arbetsplatsen 
Vissa produkter måste lagerföras på arbetsplatsen av ekonomiska som praktiska skäl. 
Vissa produkter är frostkänsliga och måste ha mins +10 °. 
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Generellt. 
Underlag skall vara enligt gällande bygg och bransch norm - BBV 
VVS arbeten skall vara enligt gällande - säker vatten. 
Arbetsplatsen skall ha rinnande vatten, elström och funktionell WC. 
Arbetstemperaturen skall vara minst + 10° och fri från drag samt fri från mekanisk punkt belastning. 
VTC – tal i underlag, krympning och krypning av platta skall vara enligt norm. 
 
Standard material och tillval 
Standard material monteras i alla utrymmen enligt avtal. 
Tillvalsmaterial monteras i de utrymmen som kunden har valt tillval. 
Tillvalen måste vara gjorda och påskrivna minst 30 dagar innan leverans. 
Kunder med tillval måste skriva under på sina val. 
Dokumentation om vilka val som är gjorda och hur de skall monteras, 
samt på vilka ytor dom skall monteras. 
ABM 07 gäller. 
 
Tillkommande arbete på tillvals material 
En prislista måste upprättas för montering av golv och väggplattor gällande tillval. 
 
Standard material om inget annat valts 
STD golvbrunn 20x20 UU i dusch. 
STD golvbrunn 20x20 MU i under badkar. 
Fogfärg på vägg Silver grå. 
Fogfärg på golv Cement grå. 
 
Golvlutning / fall mot golvbrunn i våtrum 
Golvbrunnar tillverkade före 1991 samt inte uppfyller kraven enligt SS EN 1253 skall bytas ut vid renovering. 
Detta gäller även brunnar som inte är monterade enligt gällande säker vatten.  
Golvbrunnens placering skall vara minst 200 mm från vägg.  
( dock ej väggnära golvbrunn, se tillverkarens anvisningar )  
Golvbrunnen skall vara fastförankrad, och monterad i våg och i rätt nivå med tätskikt samt med en tolerans 
vägrätt på +-2 mm mätt från brunnens centrum till flänsens ytterkant.  
Golvbrunnen skall vara försedd med brunnslock under byggtiden.  
Vid träbjälklag skall brunnen höjas eller förses med förhöjningsring som är typgodkänd enligt tillverkaren. 
Brunnen skall alltid monteras enligt tillverkarens gällande anvisning.  
 
Bakfall får inte förekomma.  
Här är det extra viktigt att snickaren och vvs installatören att informerar varandra om vad som skall göras 
och vem som gör vad, så att plattsättaren vet vad som gjorts av vem och hur.  
 
1. Golvytor som delvis blir utsatta för vatten begjutning eller spill .  
 Utförs intervallet 1:100-1:200, ( 10mm/m – 5mm/m )  
 
2. Golvytor som regelmässigt blir utsatta för vatten begjutning, golvbrunn i dusch eller under badkar. Utförs 
intervallet minst 1:50 ( 20 mm/m )  
 
3. Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer ex duschvägg.  
 
Rörgenomföringar :  
Förseglingar skall vara enligt tätskiktstillverkarens godkända systemlösning och  
redovisas i monteringsanvisningen.  
1. Rörgenomföringar, manschetter med olika dimensioner.  

2. Det får max vara 2 mm mellan håltagning och rör enligt säker vatten.  

3. Rören skall alltid vara monterade minst 60 mm från vägg enligt säker vatten.  

4. Rören skall sticka ut 100 mm från väggen enligt säker vatten.  

5. Rörutsläpp med mer än ett rör så är minsta c-avstånd 40 mm enligt säker vatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ändringsrutiner  
Ändringar eller tillägg som görs utöver normal hantering informeras om och noteras i protokoll.  
 
Leverantörsbedömning  
Tidigare erfarenheter/referenser av leverantören ligger till grund för bedömning och utvärdering. 
 
Upphandlingsrutiner  
Anbudsgivare hanteras på ett likvärdigt sätt.  
Anbud kontrolleras, så att de stämmer överens med förfrågningsunderlaget. 
 
Administrativa föreskrifter (AF) 
preciserar de administrativa och juridiska kraven för att ett avtal skall kunna slutas. Dessa krav sammanställs 
i Administrativa föreskrifter som normalt upprättas enligt AF AMA, och bifogas förfrågningsunderlaget i en så 
kallad AF-del. 
Principen är densamma som för byggnadsbeskrivningar enligt Hus AMA. 
 
AF - Administrativa föreskrifter 
AFA - Allmän orientering 
AFB - Upphandlingsföreskrifter 
AFC - Entreprenadföreskrifter för utförandeentreprenader 
AFD - Entreprenadföreskrifter för totalentreprenader 
AFH - Allmänna hjälpmedel 
AFJ - Allmänna arbeten, Begreppsförklaringar 
 
Riskhantering  
Riskinventering innebär att bedöma tänkbara risker i ett projekt eller uppdrag vad som gäller Kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö, tid och ekonomi:  
1. Generell checklista enligt AFS 1999:3, 11§  
2. Underlag från sakkunniga  
3. Projektörers riskinventering  
4. Personliga erfarenheter, arbetsledare kan åberopa riskanalys vilket bör dokumenteras i dagbok. 
 
Riskbedömning 
Riskanalys 
Riskvärdering 
Riskkontroll 
 
Grov analys 
Lågrisk – ingen analys 
Mellanrisk – Ärendet bör behandlas och dokumenteras på en avvikelserapport. 
Högrisk – Detaljerad riskidentifiering, konsekvens analys och avvikelserapport skall fyllas i. 
 
Dagbok  
Rutiner för den dagliga driften och utförandet bokförs. 
 
Ta bort risken 
 Är den bästa lösningen 
 
Tolerera risken 
Om man tolererar risken förlorar man mer pengar på att eliminera risken än att ta konsekvenserna av 
densamma. 
 
Överföra risken 
Man eliminerar inte risken utan överför den till någon annan utanför den egna organisationen. 
 
Behandla risken 
Med att behandla risken menas att genom att bestämma sig för hur risken skall kontrolleras kan man 
reducera den och därmed reducera sannolikheten att något oväntat inträffar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uppföljning under produktionstiden  
Erfa-möten om projektet görs regelbundet mellan anställda och arbetsledare samt närmsta chef. 
Tidsplan, Dagbok , Avvikelserapport, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Ekonomi. 
 
Mottagningskontroll  
ABM 07 gäller 
Vid leverans av byggmaterial etc. 
Materialet tas emot först efter kontroll av följesedel. 
Godkännande sker av arbetsledare, eller någon av honom utsedd person.  
Felaktig leverans eller skadat gods skall reklameras. ( Dokumenteras och fotograferas ). 
 
Förpackningar och avfall 
Farligt avfall borttransporteras enligt gällande föreskrifter, enligt REPA. 
REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och 
wellpapp. 
 
Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)  
Ändrings- och tilläggsarbeten hanteras enligt i ramavtalets AF-del eller enligt Ö.K. 
Enligt Ö.K kan vara enligt avvikelserapport. 
 
Hantering av ÄTA  
1. Ändringar och tilläggsarbeten hanteras enligt i projektets AF-del eller enligt Ö.K. 
2. Arbetsledare noterar ändring eller tillägg på ändrigs och tilläggsrapport. 
3. ÄTA-rapporten redovisas på byggmöte eller enligt projektets rutiner.  
4. ÄTA-rapporten attesteras av platschef eller beställare. 
4. Åtgärden genomförs.  
5. ÄTA-rapporten införs på ”Sammanställning över ändrings- och tilläggs arbeten”.  
6. ÄTA-rapport sparas i projektpärm.  
 
Egenkontroll 
Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler 
BBR BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 
Kontroll av arbete, redovisas av den person som utfört arbetet. 
 
Dokumentation för Miljö och Kvalitetspärm överlämnas 
Kvalitetsdokument 
Säkerhetsdatablad 
Byggvarudokument  BVD 3 
Skötselanvisningar 
 
Dokumentation inför slutbesiktning  
Objektsbeskrivning och egenkontroll samt eller dokumentation finnas så att det är helt klart vad som skall 
besiktigas och vad det skall besiktigas emot. 
 
Slutbesiktning 
Slutbesiktning genomförs i enlighet med entreprenadkontraktet. 
Besiktningsanmärkningar skall åtgärdas, om eller när de är befogade enligt Ö.K eller rekommendation. 
 
 


