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Nya EKS 10 – Vad behöver vi kunna? Stefan Andersson, Byggutbildarna, Morgonen 

börjar med en fortsättning från tidigare dag. Ämnet är kontrollplaner och vad vi ska tänka på 

inför och under tekniskt samråd och under det fortsatta arbetet vid arbetsplatsbesök och 

slutsamråd. Vad ska kontrolleras och vem ska kontrollera? Vilken roll har byggnadsnämnden? 

Vi i byggnadsnämnden ska se till att vi får svar på följande frågor för byggnationen: Vad? 

Hur? Mot vad? Samt Vem? Lämpligt att projektör/konstruktör påvisar vad som är kritiskt i de 

olika delarna. Det framförs tydligt att byggherrens/kontrollansvariges kontrollplan inte ska 

blandas ihop med entreprenörernas egenkontroller. 

I samma pass fortsätter byggutbildarna med en presentation om EKS 10 som snart blir en 

tvingande föreskrift. Den största nyheten är kravet på ett så kallat konstruktionsdokument som 

ska tas fram för alla typer av ärenden, även de enklaste konstruktionerna i säkerhetsklass 1. 

Där ska det finnas sammanställning över de förutsättningar som konstruktören räknat på. 

Exakt vad är beräknat? Vilken typ av lastfall har konstruktören förutsatt? Vilken eller vilka 

säkerhetsklasser har konstruktören förutsatt i de olika delarna av konstruktionen. Det 

framkommer nu tydligt att dimensioneringskontroll inte kan undvikas för annat än för de 

enklaste konstruktionerna (säkerhetsklass 1). 

 

Aktuella frågor hos SKL,Ann-Sofie Eriksson, SKL. Där presenterar SKL vad som är 

aktuellt från dom och vad de kan stödja kommunerna med i rådgivning. Hör gärna av er till 

SKL för de ska vara en hjälpande hand även i våra frågor. 

 

Paneldebatt – Yvonne Svensson, Boverket; Beatrice Udén, SBK Göteborg; Rune 

Johansson, Byggutbildarna och moderator Ulrika Nolåker, Byggutbildarna, Här kommer 

ett urval av de frågeställningar som skickats in tidigare och som framfördes direkt till panelen. 

Går tekniskt byte med sprinklersystem i stor brandcell på 32000kvm? Panelen kunde ej svara 

på frågan. 

BN har ej fått anmälan inför ett arbetsplatsbesök. Vad göra? Panelen kommer fram till att det 

går att hantera både strikt och mer ”smidigt”. Är det ett återkommande mönster hos KA eller 

brukar denne sköta detta bra. 

Enstegstätade fasader. Hur åtgärda och följa upp liknande frågor med stor inverkan på 

samhället? ”Haverikommission” föreslogs av frågeställaren själv. Med medverkan från 

Boverket och flertalet kommuner. Då kan brister vid uppföljning och utvärdering få bättre 

belysning direkt utan att felen ska få fortsätta så lång tid utan avhjälpande. Panelen 

diskuterade kring frågan. 

Vad är begränsad tid gällande asylborenden? Alltså de korttidsboenden som nu har 

avstegsmöjligheter från BBR. Tio år klargör Yvonne Svensson.  



Vad är en tung dörr? När behövs automatik? Boverket brukar oftast svara med att då en dörr 

förses med stängare, alltså en returfjäder, så blir dörren oftast tung. Då ska den förses med 

automatik. Sverige har inte infört något absolut tal gällande den dragkraft som behövs för att 

öppna en dörr. Något som finns i några länder i vår närhet. Där flera olika Newtontal 

tillämpas.  

Är fristående Attefallsbyggnad eller Attefallstillbyggnad möjlig för icke färdigställd 

huvudbyggnad? Nej, klargör Yvonne Svensson. 

ATA1/Avsteg för Asylboenden. Tillämpning och utförande. Hur hanterar vi frågorna? 

Panelen slog fast att det kunde vara bra att låta politikerna i nämnden få ta ansvaret, speciellt 

vid osäkerhet. För även en enskild handläggare har ett ansvar om avsteg tillämpas som sedan 

medför skada eller betydande olägenhet. 

 

Vinstredovisning för tipsrunda, 10 personer fick motta de fina priser som våra utställare 

hade skänkt.  

 

Avlutning av årets möte av Jonas Andersson, samt inbjudan till nästa års Informations- 

och utbildningsdagar i Göteborg 3-5 maj 2017. 


