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Projekt :    Åtagande:             Upprättad/reviderad

Pos Kontrollpunkt 
för varje objekt

Krav, referens Noteringar, övriga krav, 
hänvisninrgar

1
Utfört enligt 

ritning

2
Utfört enligt 
beskrivning

3 Röret torrt, 
rent

4
Tryckkontroll 

klar

5
Rörupphäng-

ning OK

6
Platsbehov 

uppfyllt 

7
Rätt omgiv-
ningstempe-

ratur

8
Rätt isolerma-

terial

9
Rätt lim

10
Fogning mot 

skålar

11
Tvärfogar

12
Längsfogar

13
Oskadat vid 
slutkontroll



KONTROLLRAPPORT 
Om det är fler objekt än vad som får plats här, ta bort denna tabell och rapportera på 
separata kontrollrapporter.

Pos Objekt som 
ska kontroll-

eras

Underlag 
för kontroll

Kontroll
utförd. 

Datum/sign

Avvikelse åtgärd 
(ua=utan anmärk-

ning
Ev. mätvärden

Avvikelse 
korrigerad

Datum/sign

1

2

3

4

5

6

7
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