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Byggherreansvarsförsäkring 

Försäkringstagaren 
Företagets namn: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postadress:  E-post: 

Kontaktperson:  Befattning i företaget: 

Objekt 
Vad skall byggas? 

Försäkringstagaren är:  

☐ Fastighetsägaren (Byggherre) ☐ Nyttjare av fastigheten ☐ Underentreprenör      ☐ Huvudentreprenör ☐ Sidoentreprenör 

Arbetsområdet belägenhet: Fastighetsbeckning: 

Försäkringstid: Från – Till Försäkringsbelopp 
avseende sakskada 

☐ 5 000 000 Kronor 

☐ Annat:

Objektets totala entreprenadsumma: Grundläggningskostnad*: 

Arbetets art: 

☐ Nybyggnad ☐ Rivning ☐ Tillbyggnad (ROT) 

Grundläggning 
Anläggnings- och grundläggningsarbete: ☐ med sprängning ☐ utan sprängning 

Är ansvaret genom avtal övertaget från annan? 

☐ Ja ☐ Nej 

Avtal med reservation? 

☐ Ja ☐ Nej 

Är riskanalys på grannfastigheter och innehåll utfört av extern konsult? 

☐ Ja ☐ Nej 

Underlagets beskaffenhet (berg, lera, grus etc): 

Har geoteknisk undersökning utförts? 

☐ Ja ☐ Nej 

Av vem? 

Skall schaktning ske? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hur nära grannbyggnader? Till vilket djup under markyta? 

Skall grundvattennivån sänkas? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hur mycket? Hur länge? 

Skall spontning ske? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hur nära angränsande objekt? Vilken sponttyp skall användas? 

Skall pålning ske? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ”Ja”, till fast botten? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hur nära angränsande objekt? 

Skall sprängning ske? 

☐ Ja ☐ Nej 

Till vilket djup under omgivande markyta? 

* Med grundläggningskostnad förstås kostnad (inkl material) för erforderliga sprängnings,- spontnings- och pålningsarbeten mm.
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Sprängning 
Hur nära grannfastigheter och till vilket djup skall sprängningsarbete förekomma? 
Objekt nr 

Närmaste avstånd i meter 

Djup i meter 

Har arbetet projekterats av konsulterande ingenjörsfirma eller geoteknisk expertis? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ”Ja”, av vilka? 

Grannfastigheter 
Skiss skall bifogas som visas objektets belägenhet i förhållande till omgivning. 
Byggnad eller annat objekt som 
befinner sig inom riskzon 

Nr. 1 på skiss Nr. 2 på skiss Nr. 3 på skiss Nr. 4 på skiss 

Byggnadsår 

Grundläggningssätt 

Grundläggningsdjup i meter 

Stomsystem 

Fasadmaterial 

Beräknad maximal skada  

Typ av verksamhet som bedrivs 
på fastigheten 

Kulvertar/ Ledningar i 
angränsande mark 

Förekommer verksamhet på grannfastigheterna som är känsliga för: 

Vibrationer? 

☐ Ja ☐ Nej 

Damm? 

☐ Ja ☐ Nej 

Buller? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ”Ja”, ange verksamhet: 

Finns gator och/eller vägar på angränsande mark? 

☐ Ja ☐ Nej 

Om ”Ja”, rita in gator och vägar på skissen över området. 

För vilka grannfastigheter har förbesiktning gjorts och protokoll upprättats? 

Ange besiktningsman och tidpunkt för besiktning. 

Underskrift av behörig firmatecknare 
Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma eller är försäkringsansvarig(a) intygar härmed på heder och samvete att ovanstående frågor 
besvarats sanningsenligt. Undertecknad är medveten om att falska uppgifter eller undanhållande av information kan leda till att 
försäkringsskyddet begränsas/helt faller bort.  
Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Checklista vid markarbeten 
• Upprätta riskanalys gällande grannfastigheter inklusive innehåll (kan finnas känslig utrustning) med angivande av vibrationsnivå samt

program for vibrationsövervakning. Vid grundvattensänkning var observant på eventuella marksänkningar.
• Syneförrättning, förbesiktning av byggnader och anläggningar inom riskzonen utförs direkt innan arbetet påbörjas.
• Rökkanaler skall/provtryckas.
• Förbesiktigad och provad egendom skall direkt efter arbetets utförande efterbesiktigas och efterprovas.
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