
 

 

 
 

 

 

 
Kv Skärgårdsbåten 3, Fendergatan 6-8, Hammarby Sjöstad, Stockholm 
 
BILAGA GB 1 FASAD, till utlåtande över garantibesiktning 
 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT94 7:21. 
 
 

Besiktningens omfattning 

Besiktningen omfattar fasader, balkonger, utsida fönster, entrépartier på fh Skärgårdsbåten 3. 
Besiktningen utfördes okulärt från mark. 
 
 

Tid för besiktningen (01) 

Besiktningen utfördes 2012-01-24 
 
 

Entreprenaden samt parterna (02) 

Entreprenaden: 
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 94 
 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
 
Parterna: 
Beställare: KB Myran 315   numera 
                                                   Brf Henriksdalskajen 
                                                   c/o Wallenstam Bostad AB 
 Box 195 31  
 104 32 Stockholm 
 
Entreprenör: Hökerum Bygg AB 
 Boråsvägen 15 C 
 523 37 Ulricehamn 
 

Närvarande (03, 04) 

BBM Fasad Lars Jogedal 
 
För beställaren: Gert Svensson, Brf Henriksdalskajen, utsedd att föra parts talan 
                                                   Tatu Kainulainen, Wallenstam, utsedd att föra parts talan 
 
För entreprenören: Jimmy Appelqvist, utsedd att föra parts talan 
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Sättet för kallelse till besiktningen (05) 

Besiktningsmannen har 2011-09-21 skriftligen kallat parterna per e-post. 
 
 

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (08) 

Utöver entreprenadkontraktet har för besiktningen följande handlingar och överenskommelser 
utgjort underlag: 

 A-ritningar. Rambeskrivning. 
 
 

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (10–14, 20) 

Under denna rubrik har antecknats samtliga vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter, 
anmärkningar och förhållanden. 
 
Förklaringar: 
Markering i vänsterkolumn med 
E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (10). 
ES anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet, men att parterna enats om att avvakta 

med beslut om avhjälpande till senare tillfälle eller besiktning (10). 
B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (11). 

Avhjälpande sker efter särskild beställning av beställaren. 
S anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (12).  
U anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (13).  
 
E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan / utlåtandet. 
E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. 
 
Fönster (F), fönsterrad (FR) dörrar (D), fönsterdörr (FD), entréparti (EP), balkong (B), balkongrad (BR) etc numreras 
från vänster till höger samt från mark och uppåt. 
Vån 1 räknas från överkant sockel  
 
Lokal, byggdel eller installationsdel som är utan fel redovisas med - - -. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna 

fel. 
Ej nämnd lokal, byggdel eller installationsdel som är utan fel. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel.                         

          

     

ALLMÄNT 
 

     E1.1     Loftgångar saknar vattenavledning, vilket får till följd vintertid, att smältvatten rinner ned  
                 på entrétrappor av granit och där fryser till is. Pkt kvar från slutbesiktning. 
     E1.2     Balkonger, ett antal skyddshuvar över bultar vid räckesinfästningar, saknas   

 

 
ÖVRIGT 
 

UPPGÅNG  8 
 
Gavelfasad norr (mot uppgång 6)  
E1.3    Vån 6, utvändigt vid lågdelstak, röklucka i GP till trapphus, skevar ut i överkant, pkt kvar 

från slutbesiktning.    
E1.4    Vån 5, dörr till utvändigt lågdelstak saknar dörrstopp 
E1.5    Vån 5, utvändigt på lågdelstak, lyfthål i betongplattan ej ilagade 
E1.6    Vån 1, urslag i fasadplatta 2 och 3, vid vänster ytterhörn 
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E1.7    Vån 1, fasadplattor i nedre skiften har ojämna fogar 
E1.8    Vån 1, 2 st väggplattor saknas till vänster om EP 2   
E1.9    Vån 1, EP 2, dörrstopp lossnad = för klent, dörren behöver kompl. med en kraftigare 

dörrstopp alt dörrbroms. 
E1.10  EP 1, Kladdigt utförd mjukfog i överkant smyg båda sidor samt fel kulör på fog 
E1.11  Bruks-/betongspill på plattor vid vägg i passage till gård   
 
Fasad väster  (mot gård) 
E1.12  Färg täcker inte på inklädnad av skivor på höger sida och vid överkant öppning/ passage 

mellan hus 8 och 6 samt borrhål till vänster vid överkant ej ilagade. 
 
Fasad söder (mot vatten) 
E1.13   Sprickor/urslag vid infästningar i sockel av natursten, vänster sida av stenplatta 3 till    
             höger FP 2  
E1.14   Vån -1, kondens på insida FP 1 och FP 2 (garage)  
E1.15   Ej tätat kring genomförning elkabel till belysningsarmaturer (2 st) samt elkabeln ej utförd 

med nedböjning             under hålet före genomförningen i väggen.  
 
Fasad öster (mot gata) 
E1.16   Invändigt vid garagenedfart; kondens på insida yttervägg, vid båda sidor av garageport,   
             samt i tak på oisolerad del.  
E1.17   Dörr till miljörum; igjutning under och innanför tröskel saknas, samt stenläggning på ut  
             sida bristfälligt utförd, pkt kvar från slutbesiktning. 
E1.18   Dörr till miljörum; dörrstopp, -broms alt stängare saknas 
E1.19   Dörr till miljörum; uppställningsbeslag nertill på dörr, felaktig typ samt för litet 
E1.20   Dörrar till invändiga miljörum; uppställningsbeslag nertill på dörrar har lossnat ev erford- 
             ras kraftigare uppställningsbeslag pga dörrens tyngd. 
E1.21   Sprickor/urslag i sockel av natursten, platta 1, 2, 4, 5, 6 och 7 
  
  
 

UPPGÅNG 6 
 
Gavelfasad mot söder mot uppgång 8  
E1.22   Vån 1, betongpelare under loftgång mellan uppgång 6 och 8 saknar sockel 
E1.23   Vån 1, fasadplatta 2 i rad 1 till höger om EP 1, har förskjuten fog 
E1.24   Vån 1, skada på svart fasadplatta i rad 7 vid höger ytterhörn pkt kvar från slutbesikt- 
             ning. 
E1.25   Vån 6, utvändigt vid lågdelstak, röklucka i GP till trapphus, skevar ut i överkant, pkt kvar   
             från slutbesiktning 
E1.26   Vån 5, dörr till utvändigt lågdelstak saknar dörrstopp 
E1.27   Vån 4, plattor utanför loftgångsräcke har ojämn fog  
E1.28   Vån 3, Dörr till loftgång tar i mot loftgångstaket     
 
Fasad öster   (mot gata) 
E1.29   Vån 1, spricka i mjukfog mellan platta 1 och 2 i naturstenssockel 
E1.30   Vån 1, naturstenssockel, platta 2 skadad på båda sidor pkt kvar från slutbesiktning 
E1.31   Vån 1, bristfällig anslutning överkant droppbleck (över naturstenssockel) på framkant  
             vägg mellan balkonger 
 
Fasad norr (mot Fendergatan 4) 
E1.32   Spricka till vänster i 3:e glaset uppifrån räknat på GP till trapphus 
 
Fasad väster (mot gård)  
E1.33   Droppbleck över stensockel saknas nertill på vänster sida vid ytterhörn i öppning/ pas-  
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Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) 

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas omgående dock senast enl tidpunkt angiven i 
utlåtandet. 
 
 

Sändlista (22) 

Detta dokument är upprättad i ett undertecknat original vilket förvaras hos biträdande besikt-
ningsman fasader.  
 
Namn Företag  Adress 

Gert Svensson Brf Henriksdalskajen gert.t.svensson@telia.com 

Linda Warme Wallenstam AB Linda.warme@wallenstam.se 

Tatu Kainulainen Wallenstam AB tatu.kainulainen@wallenstam.se 

Jimmy Appelqvist Hökerum Bygg AB jimmy@hokerumbygg.se 

Ronnie Lagerstedt R. Lagerstedt AB r.lagerstedt@bygging-rl.se 

 
  
 
Stockholm 2012-01-29 
 
Lars Jogedal 
av SBR godkänd besiktningsman 

medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 
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