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Gränsdragningslista Byggvarubedömningen 
 
Beskrivningen nedan baseras på BSAB 96 ”Produktionsresultat, Total” och finns att 
hitta i sin fulla längd på Svensk Byggtjänst.  

Kraven gäller för följande produktgrupper enligt BSAB-koder 
Allt under respektive BSAB-kod omfattas av kraven gällande Byggvarubedömningen 
(BVB) om inte annat anges och gäller såväl byggnader som anläggning. 
 

BSAB-kod Beskrivning 

C 
Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m.m. 

• Exkludera sten och grus.  

D Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m.m. 

E Platsgjutna konstruktioner 
F Murverk 
G Konstruktioner av monteringsfärdiga element 
H Konstruktioner av längdformvaror 
I Skikt av termoisolervaror m.m. i hus och i grundkonstruktioner  

J 
Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, 
överläggsplattor 

K Skikt av skivor 
L Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m.m. 

M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror  

N 
Kompletteringar av sakvaror m.m.  

• Exkludera mindre beslag (knoppar, kläd- eller 
handdukshängare, etc.) 

P 

Apparater, ledningar m.m. i rörsystem eller rörledningsnät 
• Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta produkter 

som t ex. pumpanläggningar, pannor, värmeväxlare under 
koderna: PF, PH, PJ, PK, PL, PM, (se även längst ner i tabellen)   

• Observera att kopparrör inte får användas, förutom inom 
slutna system, även om de uppfyller angivna 
bedömningsnivåer i BVB 

Q 

Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem 
• Exkludera tekniskt komplicerade sammansatta produkter 

som t ex. fläktar, värmeväxlare under koderna: QA, QB, QE, 
QF  

R Isolering av installationer 
  



 

S 

Endast el-installationer ur kategorierna SC (El- och telekablar), SB 
(Elkanalisation m m) och SN (Ljusarmaturer, ljuskällor) behöver läggas 
in i loggboken i BVB 

• Exkludera övriga koder: SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM, SP, 
SQ, SR och SS  

X 

Endast produkter ur kategori XB behöver läggas in i loggboken: 
Inredningar i bostäder, kontor, undervisningslokaler, vårdlokaler, 
butikslokaler m.m. 

• Exkludera övriga koder: XC till XZ  
Z Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar m.m.  

Produktkategorier som finns under flera BSAB-koder och som ska läggas in i 
loggboken: 
• Utemiljöprodukter: Utemöbler, lekutrustning, gummibeläggningar på 

uteplatser, stängsel, plank etc. 
• Förvaltningsprodukter: Förvaltningskemikalier under byggnation t. ex. 

rengöringsprodukter, saneringsmedel/absol, smörjmedel, märksprej m.m.  

Nedanstående varor behöver inte läggas in i loggboken: 
• Tekniskt komplicerade sammansatta produkter (t.ex. vitvaror, 

värmepumpar eller värmeväxlare, fläktaggregat, hissar, 
solcellsanläggningar). 

• Produkter såsom spik, skruv, mutter, plåtband, hålband, plaststrips etc. 
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