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FRISK VVS-Teknik AB 
Vretataberg 
137 37 Västerhaninge 
Tel 08 648 04 64 Fax 08 648 09 59 
Mobil 0705 73 17 76 
friskvvs@swipnet.se 

 
 
 

Kv SKÄRGÅRDSBÅTEN 3 
Fendergatan 6 – 8, Henriksdalshamnen, Stockholm 
 
BILAGA GB LUFT 1 
TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING 

 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till AB92 / ABT94 7:21. 
 
Besiktningens omfattning 

Besiktningen omfattar luftbehandlingsinstallationer inom hus 1 och 2. 
 
 
Tid för besiktningen (01) 

2012-01-26 
 
 
Entreprenaden samt parterna (02) 

Entreprenaden: 
 
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 94 
 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
 
Parterna: 
 
Beställare: KB Myran 315 C/O Wallenstam Bostad AB 
 Numera Brf Henriksdalskajen  
 
Entreprenör: Hökerum Bygg AB 
 
Luftbehandlingsentreprenör: LP Vent AB 
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Närvarande (03, 04) 

BBM Anders Frisk 
 
För beställaren: Gert Svensson, Brf, utsedd att föra parts talan. 
 Tatu Kainulainen, Wallenstam 
 Ibrahim, Driftia 
 
För entreprenören: Jimmy Appelqvist del av tid, utsedd att föra parts talan.  
 
För underentreprenören:  Ingen närvarande.  
  
 
Sättet för kallelse till besiktningen (05) 

Besiktningsmannen har kallat parterna via e-post 2011-09-21. 
 

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (08) 

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

• Byggdelsbeskrivning FHK kontraktshandling daterad 2008-02-07. 
• Ritningar upprättade av entreprenören enligt ritningsförteckning daterad 2008-10-15 

med senaste revidering 2009-05-19. 
 

 
Delar som inte är åtkomliga för besiktning (09) 

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning: 
Tak 
 
 
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). 
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).  
 
E1 nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på bilagan / utlåtandet. 
 
E1.1 nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen. 
 
Fönster (F), dörrar (D), väggar (V) etc numreras från vänster till höger. 
V1 = vägg till vänster om entrévägg. 
V2 = nästa vägg till höger om V1 osv. 
 
Lokal, byggdel eller installationsdel utan fel redovisas med ---. Dock gäller eventuell förekomst av allmänna fel. 
 
 
Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att bestäl-
laren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering. 
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E1.1 Uteluftdon inom lägenheter är färre monterade än enligt ritning, i flera lägenhetstyper 
endast hälften av ritad mängd. Enligt, av E, överlämnat mätprotokoll för installerade ute-
luftdon BIOBE 40, utfört av Norges Byggforskningsinstitut, är för få don installerade för 
att kravet på att lufthastigheten skall understiga 0,15 m/s i vistelsezonen, skall innehål-
las. Enligt mätningar utförda av E, i varje lägenhetstyp, underskrids lufthastigheten. Vid 
garantibesiktningen framkom att problem med drag från uteluftsdon förekommer i 
många lägenheter.  

 
 Det har under garantitiden även förekommit fel på rökdetektorer för frånluftsfläktar. Det 

har orsakat ett förhöjt luftflöde på grund av återkommande utlösta brandfunktioner. En-
ligt B:s representant för Wallenstam, är orsaken en brand. Vid branden smutsades rök-
detektorerna ner och påverkade funktionen för dem efter branden. Det då rökdetektorer-
na ej rengjordes efter branden. Rökdetektorerna har rengjorts och även blivit föremål för 
utbyte. Nu skall, enligt B:s representant från Wallenstam, inte brandfunktionen utlösas 
felaktigt på grund av smuts. Skötsel- och underhållsintervall av rökdetektorerna är inlagt 
i underhållsrutiner. 

 
U1.2 Lgh 6-1002, från december 2011 har det förekommit vatten på utsidan av uteluftsdon. 

På av hyresgästen redovisade fotografier syns kondensliknande vatten på uteluftsdon, 
som är monterade på insidan, in mot rum, av fönsterkarmar. Utreds av entreprenören 
och beställaren gemensamt. 

 
E1.3 Lgh 8-1101, trasigt vred, spiskåpa. 
 
E1.4 Lgh 8-1201, trasigt vred, spiskåpa.  
  
E1.5 Lgh 8-1302, spjällblad för forcering i spiskåpa ligger löst, högt luftflöde. Hyresgästen på-

talar att det kommer in grus i lägenheten via uteluftsdon, hög lufthastighet dels på grund 
av löst spjällblad i spiskåpa dels kan det möjligen orsakas av E1.1. 

 
U1.7 Tvättstuga, slang till torktumlare är trasig. E utreder om slang är värmetålig.  
 
Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (21) 

Parterna har överenskommit att fel skall vara avhjälpta utan dröjsmål. 
 
Sändlista (22) 

r.lagerstedt@bygging-rl.se; 
Linda.warme@wallenstam.se 
Lars.gustafsson@wallenstam.se 
Gert.t.svensson@telia.com 
Tatu.kainulainen@wallenstam.se 
jimmy@hokerumbygg.se 
 
Anders Frisk 
av SBR godkänd besiktningsman 
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 
 

 
•  
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