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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 RÖR 1 
TILL UTLÅTANDE ÖVER GARANTIBESIKTNING 

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

Besiktningen omfattar rörinstallationer 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 
 
Rörentreprenör: NVS AB Ransta Värme och Sanitet 
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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:  Tomas Malta  
  
 
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 2008-10-23 

med senaste revidering 2009-05-18. 
 

 
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 Värme/radiatorer saknas i hall och kök i lägenheter belägna på loftgångar. Radiatorer 
finns endast på den andra fasaden, mot balkong. Enligt överenskommelse mellan par-
terna redovisar Brf:s representant, Gert Svensson, vilka lägenheter som har låga rums-
temperaturer för Wallenstams representant, Tatu Kainulainen. Tatu Kainulainen placerar 
därefter ut mätvärdesinsamlare för temperatur i dessa lägenheter. E använder underla-
get för bedömning av åtgärd för avhjälpande. 

 
E1.2 Värme/radiatorer saknas i badrum, hall och kök i lägenhet belägen ovan portik med golv 

mot uteluft. Enligt överenskommelse mellan parterna redovisar Brf:s representant, Gert 
Svensson, vilka lägenheter som har låga rumstemperaturer för Wallenstams represen-
tant, Tatu Kainulainen. Tatu Kainulainen placerar därefter ut mätvärdesinsamlare för 
temperatur i dessa lägenheter. E använder underlaget för bedömning av åtgärd för av-
hjälpande. 

 
E1.3 Värme/radiatorer saknas i badrum, hall, klädkammare(har även vägg mot uteluft i plan 2, 

6 och 7), WC(har även vägg mot uteluft och mot hisschakt) mm i lägenheter med tak 
mot uteluft. Enligt överenskommelse mellan parterna redovisar Brf:s representant, Gert 
Svensson, vilka lägenheter som har låga rumstemperaturer för Wallenstams represen-
tant, Tatu Kainulainen. Tatu Kainulainen placerar därefter ut mätvärdesinsamlare för 
temperatur i dessa lägenheter. E använder underlaget för bedömning av åtgärd för av-
hjälpande. 

 
E1.4 En tillkommande lägenhet, belägen över garage, med kallt badrumsgolv förekommer. 

Enligt överenskommelse mellan parterna redovisar Brf:s representant, Gert Svensson, 
vilka lägenheter som har låga rumstemperaturer för Wallenstams representant, Tatu 
Kainulainen. Tatu Kainulainen placerar därefter ut mätvärdesinsamlare för temperatur i 
dessa lägenheter. E använder underlaget för bedömning av åtgärd för avhjälpande. 

 
E1.5 Lgh 6-1002, låg rumstemperatur har förekommit vid temperaturmätningar utförd med 

mätvärdesinsamlare. Temperaturen överskrider 20 oC och underskrider 20 oC under de-
lar av mätperioden. Redovisade mätvärden är sannolikt felaktiga och visar snabba 
svängningar på upp till 3 oC i rumstemperatur. Enligt överenskommelse mellan parterna 
redovisar Brf:s representant, Gert Svensson, vilka lägenheter som har låga rumstempe-
raturer för Wallenstams representant, Tatu Kainulainen. Tatu Kainulainen placerar däref-
ter ut mätvärdesinsamlare för temperatur i dessa lägenheter. E använder underlaget för 
bedömning av åtgärd för avhjälpande. 

 
E1.6 UC, kondens droppar från oisolerad ventil på värmeåtervinningskrets vid värmepump. 
 
E1.7 UC, låg temperatur på varmvattencirkulation, 48 oC, varmvattentemperatur 55 oC. 
 
E1.8 Garageplats 21, kondens droppar från oisolerad ventil på värmeåtervinningskrets. 
 
E1.9 Garageplats 21, kondens droppar från avtappning, luftning och anslutning för kondens-

avlopp vid VÅV-aggregat. 
 
E1.10 Garageplats 24, kondens droppar från oisolerad ventil på värmeåtervinningskrets. 
 
E1.11 Garageplats 24, kondens droppar från avtappning, luftning och anslutning för kondens-

avlopp vid VÅV-aggregat. 
 
B1.12 Garageplats 21 och 24 extra översvämningsskydd under dräneringspump saknas. 
  
E1.13 Källare vid förråd 8-1202, avtappningsventil saknar lock. 
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E1.14 Källare vid förråd 6-1306, avtappningsventiler saknar lock. 
 
E1.15 Lgh 6-1003, spricka i spolbehållare wc-stol. 
 
E1.16 Lgh 6-1005 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.17 Lgh 6-1103, trasig duschslang.  
E1.18 Lgh 6-1103, ljudstörningar från radiator i sovrum(tjuter emellanåt). 
 
E1.19 Lgh 6-1104 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.20 Lgh 6-1106 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.21 Lgh 6-1107 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.22 Lgh 6-1201 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.23 Lgh 6-1203 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.24 Lgh 6-1203 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.25 Lgh 6-1305 Lös wc-stol. 
 
E1.26 Lgh 6-1306 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.27 Lgh 6-1307 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.28 Lgh 6-1401 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
 
E1.29 Lgh 6-1403 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
E1.30 Lgh 6-1403 Avloppslukt i badrum (ej från golvbrunnen). 
 
E1.31 Lgh 6-1503 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
E1.32 Lgh 6-1503 Lös wc-stol.  
E1.33 Lgh 6-1503 Silikonsläpp i golv mot wc-stol. 
E1.34 Lgh 6-1503 Knäppande ljud i radiatorrör, sovrum 2. 
 
E1.35 Lgh 8-1001 Lös wc-stol. 
 
E1.36 Lgh 8-1102 Knäppande ljud i flera radiatorrör. 
E1.37 Lgh 8-1102 Ojämn temp i badkarsblandare. 
 
E1.38 Lgh 8-1103 Spolknapp wc hakar upp sig. 
 
E1.39 Lgh 8-1301 Duschmikrofon tätar ej i koppling mot duschslang. 
E1.40 Lgh 8-1301 Lös wc-stol. 
 
E1.41 Lgh 8-1302 Knäppande ljud i radiator, vardagsrum. 
E1.42 Lgh 8-1302 Läckage vid köksblandare mot diskbänk. 
 
E1.43 Lgh 8-1303 Krokig överdel på galler över radiator, vardagsrum. 
E1.44 Lgh 8-1303 Löst tvättställ i wc-rum. 
E1.45 Lgh 8-1303 Spolknapp wc hakar upp sig. 
 
E1.46 Lgh 8-1402 Krokigt vertikalt värmerör i vardagsrum. 
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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; 
magnus.hedlund@nvs.se 
 
 
 
 
Anders Frisk 
av SBR godkänd besiktningsman 
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp 
 

 
•  
 

                                                
 
Filnamn: Skärgårdsbåten 3 - bilaga - GB Rör 1 


