
Exempel på checklista inför slutbesiktning  
Delvis kopplad till AB 04 kap 7 
Välj tillgängliga delar. 

Projekt:  
Datum:  
Plats:  

 

1. Typ av besiktning   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

    

    

    

    

    

2. Besiktningens omfattning   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    

3. Tid för besiktning   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    
4. Entreprenaden samt 
parterna   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

a) Projekt       

b) Entreprenör       

c) Beställare       

        

        

    
5. Besiktningsman med 
uppgift om vem som utsett 
denne   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    
6. Närvarande personer med 
uppgift om vem som för 
respektive parts talan   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        



7. Tillvägagångsätt för 
kallelse till besiktningen   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    

    
8. Fråga om jäv   B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    

    
9. Tidigare besiktningar och 
provningar Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

        

        

        

    

    
10. Entreprenadhandlingar Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

a) Kontraktsgenomgång       

b) Projektplan       

c) Arbetsmiljöplan       

d) Riskanalys       
e) Byggmötesprotokoll, 
signerade       
f) Eventuella förändringar 
mot kontrakt på utförande       

    

    
11.  Behandling av 
avvikande produkter, 
avvikelserapporter Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Avvikelser 
(produkter/utförande)       

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    



12. Tider Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

a) Fastställd tidplan       

b) Förändringar i tidplan       
c1) Är entreprenaden färdig 
inom kontraktstid?        
c2) Om inte ange 
kvarvarande moment och tid       

        

    

    
13. Produktidentitet och 
spårbarhet Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

a) Leveranssedlar       
b)  Finns det 
certifikat/deklaration på 
produkten?       

        

        

        

        

    
14. Produktionsstyrning, 
entreprenörens rutiner Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Kontrollprogram och 
signerade kontrollplaner       
b) Förstärkning - 
Materialprov enl kontrollplan       
c) Bärlager - Materialprov 
enligt kontrollplan       
d) Ingående ballastmaterial i 
beläggning       
e) Ingående bindemedel i 
beläggningen       

f) Ingående granulat        

g) Ingående tillsatsmedel       
h) Antal massaprov per 
beläggningstyp och enligt 
kontrollplan       

i) Borrplan       

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    



15. Verifiering, kontroll och 
provning Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 

a) Entreprenörens dagbok       
b) Krav enligt AMA 
Anläggning       

T.ex. DCC.1411       

Packning       

        

c) Beläggningstyp       

Infräsning - Redovisning av 
infräsningsdjup och bredd       

Uppfräsning       
Arbetsrecept - Redovisat och 
överlämnat senast två veckor 
före tillverkning       

        

d) Ingående ballast       

Kornkurva       

Flisighetsindex       

Krossytegrad       

Kulkvarnvärde       

        

e) Asfaltmassa       

Kvalitetskontroll bindemedel        

Vattenkänslighet       

        

Bindemedelskvalitet,       

mjukpunktsförändring       

Bindemedelshalt        

Kornstorleksfördelning       

Hålrumshalt enligt Marshall       

Stabilitet       

Nivåtolerans       

Tjocklek/Mängd       

Planhetstolerans       

Yttextur       

Friktion       

Krav på jämnhet - IRI       

Temperatur, täckning av lass       

        

    

    

    

    

    

    



16. Dokumentstyrning Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Redovisning av in- och 
utgående dokument, (t. ex. 
tillstånd, farligt avfall, 
godkänd TA-plan mm)        

      

        

        

        

        

    

    
17. Behandling av kontroll, 
mät- och 
provningsutrustning Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Dokumentation av kontroll 
enligt anvisning av resp 
utrustning       

Våg       

Avvägningsinstrument       

        

        

        

    
18. Överlämnande Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Enligt kontrakt och 
överenskommet material 
som ska överlämnas två 
veckor före slutbesiktning       
Kvalitetsdokument - 
resultatpärm med punkter 
upptagna i denna 
genomgång       

Relationsritningar       

        

        

    

    

19. Besiktning på plats Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) Hur är det allmänna 
omdömet       

b) Stödremsan       

c) Eventuellt motlägg       

d) Hur ser beläggningen ut       

e) Sidoytor       

f) Vägmarkering       

g) Brunnar, brandposter mm       

h) Kvarglömda asfaltrester       
i) Vattensamling på nylagd 
yta       



j) Anslutningar ränndal       

k) Kantstensvisning       

l) Närliggande gräsytor       

m) Separationer       

n) Anslutningsskarvar       
o) Utspetsningar mot in- och 
utfarter       

        

    

20. Övrigt Tillgängligt eller ej B-anm/E-anm/Notis OK/Saknas/Kommentar 
a) När ska påtalade fel vara 
åtgärdade       
b) Besiktningskostnadens 
fördelning       
c) Tidpunkt för garantitidens 
slut       
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