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Bilaga 1 

Dokumentklasser

Kod Dokumentklass 1 (grov) Dokumentklass 2 (fin) Definition/förklaring Exempel/kommentarer

1 Administrativa dokument

1A Dokumentadministration

1A01 Adresslista Förteckning över personer med tillhörande adresser.

1A05 Filförteckning Förteckning över datafiler

1C Mötesdokument Dokument som är relaterat till möte.

1C03 Mötesprotokoll Dokument som redovisar beslut och eventuellt diskussion vid ett möte, och som är formellt 

bindande.

Alla typer av mötesprotokoll. Titel kan medge finare sortering. 

Skiljer sig från mötesanteckningar genom att de normalt 

justeras.

1C04 Minnesanteckningar Dokument som informellt redovisar ett mötes innehåll och resultat.

1F Uppföljande dokument Dokument som redovisar utförda aktiviteter

1F03 Avvikelserapport Rapport som redovisar avvikelse i förhållande till bör-värde. Kan bestå av felanmälan, 

arbetsorder och åtgärdsrapport.

1F04 Tillbudsrapport Rapport som redovisar oplanerad händelse av akut karaktär som föranleder uppföl-jande 

aktivitet.

2 Tekniska dokument

2B Förteckning Dokument som innehåller ordnad uppställning av delsystem eller komponenter och 

information om dessa.

2B01 Produktförteckning Förteckning över fysiska komponenter ingående i eller avsedda att ingå i ett byggnadsverk. Vad som förtecknas (dörrar, ventiler, armaturer etc) kan anges 

med BSAB-klassifikation

2B02 Systemförteckning Förteckning över ett eller flera system med dess ingående komponenter

2B03 Mängdbeskrivning Dokument som anger utförande och kvalitet samt beräknade mängder av arbeten, material 

och produkter ingående i en entreprenad.

2B04 Mängdförteckning Dokument som förtecknar mängdposter av skilda slag, exempelvis av arbeten, hjälpmedel, 

material eller varor.

Innehåller en delmängd av informationen i mängdbeskrivning.

2B05 Utrymmesförteckning Dokument som förtecknar utrymmen och deras funktion

2C Kvalitetsdokument Redovisning av aktiviteter och roller med syfte att säkra kvalitet i processen.

2C01 Gränsdragningslista Uppdelning av teknik/ansvarsområden fysiskt, tekniskt eller juridiskt

2C02 Kontrollplan Fastställd plan över kontrollaktiviteter enligt kvalitetssystem. Planen verifieras fort-löpande. Kontrollplan enligt PBL, kontroll-plan enligt kvalitetssystem, 

rivningsplan

2C03 Checklista Malldokument för kontroll av att aktiviteter utförts eller att redovisning är fullständig

2D Beskrivning Dokument som i text, eventuellt med infogade illustrationer, redovisar ett bygg-nadsverk.

2D01 Rumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och 

utrustning i varje rum i projekt.

2D02 Typrumsbeskrivning Dokument som anger krav på material, kvalitet och utförande ytskikt, inredning och 

utrustning i varje typ av rum i projekt.

2D03 Teknisk beskrivning Beskrivning av tekniska lösningar för specificerat byggnadsverk

2D04 Kulörbeskrivning Dokument som anger kulörer som används i ett byggnadsverk eller del därav.

2D05 Miljö-konsekvensbeskrivning Dokument som anger de miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av ett bygg- eller 

anläggningsprojekt.

2D06 Teknisk rapport Dokument som beskriver befintliga tekniska förhållanden och eventuella åtgärder.

2D07 Brandskyddsdokumentation Dokument som beskriver förutsättningar för och utformning av brandskydd.

2E Ritning Dokument som grafiskt avbildar ett byggnadsverk eller geografiskt område i omfattning och 

skala avpassad för utskrift på visst pappersformat.

Ritningsdokument klassificeras här efter presentationssätt. 

Kompletterande klassificering kan ske efter ritningens 

ändamål respektive innehåll (se sid 35)

2E02 Situationsplan Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer översiktligt redovisar bygg-nad eller 

anläggning med sin närmaste omgivning.

Med sammanställningsritning menas en ritning som redovisar 

ingående delars läge, omfattning och inbördes samband samt 

hänvisning och måttsättning.

2E03 Planritning Sammanställningsritning som i horisontella snitt och vyer redovisar planlösningar, 

konstruktioner och installationer.

2E04 Fasadritning Sammanställningsritning som i vertikala vyer redovisar utformning av byggnadsverk.

2E05 Sektionsritning Sammanställningsritning som i genomskärning, vanligen vertikalsnitt, visar delar av föremålet 

som skärs av snittplanet.

Synonymer: snittritning, tvärsnittsritning. Kan avse 

husbyggnad i vertikalsnitt eller vertikalsnitt tvärs en ledning 

eller väg.

2E07 Uppställningsritning Ritning som i detalj redovisar sammansatta bygg- eller anläggningsdelar

2E08 Förteckningsritning Ritning som redovisar mått och utförandedata hos en grupp av bygg- eller anlägg-ningsdelar 

av en viss typ.

Dörrförteckning, fönsterförteckning, inredningsförtekning

2E09 Detaljritning Ritning som detaljerat redovisar avgränsade delar av byggnadsverk. Typiskt som snitt och vyer 

i skala mellan 1:1 och 1:20.

Synonym: Byggsnitt

2E10 Schema Ritning som med hjälp av symboler och linjer åskådliggör funktion och sambandet mellan 

komponenter i ett system.

2E11 Sammansatt ritning Ritning som redovisar olika projektioner och detaljeringsgrader i samma dokument, i första 

hand samlad redovisning för mindre bygg-, anläggnings- eller förvaltnings-arbeten.

2E12 Presentationsritning Ritning som visualiserar byggnadsverk, i kombinationer av raka projektioner och perspektiv.

2E13 Ritningsdefinition Datafil som definierar sammanställning av modellfil(er) och andra filer för att framställa 

ritning(ar).

Relationer till länkade filer utgör del av behövlig metadata.

2E14 Komplementfil Information som tillsammans med modellen ger presentation i form av en rit-ning, lista eller 

annan resulterande redovisning

2E15 Modell Samlad grafisk avbildning som beskriver ett byggnadsverk eller del av ett byggnadsverk med 

dess egenskaper

2J Mätning och beräkning Underlag för eller resultat av mätnings- och beräkningsaktiviteter.

2J01 Geoteknisk redovisning Dokument som redovisar resultat från geoteknisk undersökning

2J02 Beräkning Dokument som redovisar beräkningsmetoder och beräkningsresultat

2J03 Mätrapport Dokument som redovisar inmätta befintliga förhållanden.

2K Besiktningsdokument Redovisning för och av besiktning av byggnader och anläggningar. Besiktningsplan, besiktningsunderlag, besiktningsprotokoll, 

intyg

2K01 OVK-dokument Redovisning av obligatorisk besiktning av ventilationssystem.

2K02 Entreprenadbesiktningsutlå-

tande

Redovisning av besiktning av en entreprenad. besiktningsutlåtande med bilagor enligt AB 92 och ABT 94

2K03 Termograferingsdokument Redovisning av termografering av byggnad.

2K04 Skickbesiktningsdokument Redovisning av besiktning av en fastighets tekniska status.

2K05 Injusteringsdokument Redovisning av injustering av tekniska system Injustering av mediasystem, elsystem, styr- och reglersystem

2K06 Provningsdokument Redovisning av provning av apparater eller system Tryckprovning av rörsystem, provning el/tele, motormätning, 

funktionsprovningar

2K07 Brandsäkerhetsdokument Redovisning av brandsäkerhetsbesiktning hos byggnadsverk.

2K08 Hissbesiktningsdokument Redovisning av säkerhetsbesiktning för transportinstallationer som hissar, rulltrappor o d

2K09 Säkerhetsdokument kyla-

värme

Redovisning av säkerhetsbesiktning av installationer för kyla eller värme.

2K10 Sotningsdokument Redovisning av besiktning av rökkanaler och imkanaler.

2L Drift- och underhållsanvisning Dokumentation avseende drift och underhåll av byggnadsverk eller ingående delar

2L02 Driftinstruktion Dokument som identifierar och beskriver byggnadsverkets funktionella delar och tekniska 

system med avseende på läge, funktion och teknisk lösning.
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Kod Dokumentklass 1 (grov) Dokumentklass 2 (fin) Definition/förklaring Exempel/kommentarer

2M Bild Presentation för visualisering (utom ritningar)

2M01 Fotografi Bild tagen med kamera

2M02 Handritad bild Bild framställd med ritverktyg

2M03 Fotomontage Bild konstruerad med fotografi som grund

2M04 Datorgenererad bild Bild genererad av dator utifrån modell eller andra data

3 Ekonomiska/juridiska 

dokument

3B Legalt dokument Dokument som berör legala förhållanden mellan aktörer

3B01 Garanti Beskrivning av garantiåtaganden för varor eller tjänster.

3B02 Skattedeklaration Dokument som redovisar skattepliktiga intäkter och tillgångar enligt lag.

4 Referensdokument

4E Produktinformation Redovisning av specifika produkters egenskaper och användning

4E01 Byggvarudeklaration Redovisning av innehållet i enskilda material och produkter i den mån de påverkar miljön

4E02 Produktbeskrivning Teknisk beskrivning av material och produkter
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