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VISION

Gar-Bo ska vara bygg- och fastighetsbranschens 
tjänste- och försäkringsbolag



ERBJUDANDE FÖRETAGSKUND

Granskning och intyg Kurser och utbildning Försäkringar

• Bostadsrättskurser
• Auktoriserad 

trähussäljare 

• Förskottsgarantiförsäkring 
• Insatsgarantiförsäkring
• Fullgörandeförsäkring
• Nybyggnadsförsäkring
• Projektförsäkring

• Kostnadskalkyl
• Ekonomisk plan
• Intygsgivning och 

granskning

Tjänster

• Entreprenadbesiktning
• Kontrollansvarig 
• Energideklaration
• Provtryckning
• Underhållsplaner
• Ekonomisk förvaltning



MARKNAD

Byggtekniska 
experter i hela 
Sverige

Försäkrade projekt 
från norr till söder



• Gar-Bo tror på långsiktigt byggande, att verka för säkrare byggprocesser 
och ökad trygghet för dem som ska bo. 

• Vårt tekniska råd har som uppdrag att identifiera nuvarande och framtida 
problemområden så att vi kan bygga bättre och arbeta skadeförebyggande.

• Tekniska rådet bevakar nya material, produkter och konstruktioner som 
används i bostadsproduktion för att upptäcka risker i byggprocessen.

• Tekniska rådet har släppt tre rapporter. Golvbrunnsrapporten, Rapporten 
om täta hus samt ” 15 byggtrender – så förebygger vi riskerna”

• Senare under 2018 kommer en guideline för bostadsrättsköparen

TEKNISKA RÅDET





NÅGRA TRENDER



SKADERISKER

BRAND
• Felaktig elinstallation kan orsaka brand
• Anläggningen ska vara möjlig att koppla ifrån och göra 

spänningsfri

SÄKERHET o SERVICE
• Säkerställ att krav på säkerhetsanordningar för servicearbete 

finns
• Se till att befintligt snörasskydd inte sätts ur spel

TÄTHET o HÅLLFASTHET
• Säkerställ att solcellspanelerna har en säker infästning avseende 

både hållfasthet och täthet mot läckage genom tak



ENTREPRENAD
GRÄNSDRAGNING
• Montage av solceller
• Elinstallation

UTFÖRANDE
• Certifierade installatörer för små anläggningar (20 kwW) (INCERT)
• Elinstallation kräver behörighet

SYSYETMVAL
• Integrerade system
• Påbyggnadssystem

GARANTIFRÅGOR
• 10 års reklamationsfrist enligt KTjL
• Har leverantören finansiell styrka



FÖRSÄKRING

HEM o VILLA
Skada pgastorm, omfattas normalt
Men inga funktionsfel
Tänk på  försäkringsbelopp

NYBYGGNADSFÖRSÄKRING
Omfattas ej

FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD
Omfattas om avtalet försäkras



KONTROLLANSVARIG
BRAND
Vid krav på brandskyddskontroll kontrollera att 
solcellsanläggningen finns med i den systematiska 
brandskyddsdokumentationen
Möjlighet att slå av spänning för räddningstjänsten

SERVICE/SÄKERHET
Kontrollera möjlighet till service (säkerhet vid service)

EGENKONTROLL
Infästningar/Förankring
Elinstallation
Säkerställd funktion snörasskydd 



1. Finns det solel på de hus ni besiktigar? Hur många gånger har ni stött på detta?
2. Hur hanterar ni det?
3. Vad är det för typ av anmärkningar? Vad kollar ni på?

SNABBENKÄT BESIKTNINGSMÄN



ENTREPRENADBESIKTNING
Fråga Besiktningsman  1 Besiktningsman  2 Besiktningsman  3

1 3 hus Ca 10 hus 3-4 gånger

2 Okulär besiktning, som vanligt 

med el

Finns egenkontroll på montering?

Är det med i drift och 

skötselpärmen, hur sköter 

kunden anläggningen?

Är den driftsatt?

Besiktigar som elanläggning, dvs 

okulärt

3 Dragning av elkablar, skyddade 

från uv-strålning och 

skavningsrisker, Själva 

solpanelerna är ok, det är 

utvändiga dragningen av 

elledningar som kan brista

Finns anvisningar? 

Har kunden fått en genomgång? 

Är monteringen utförd enligt 

anvisning? 

Genomföringar av kablar i 

yttertaket, ofta monteras 

solpaneler på plana papptak. Hur 

är det tätat. Hänger kablar löst?

Sitter de på branta tak, kollar jag 

snörasskydd och infästningar.

Montage, genomföringar genom 

yttertak, utförande



TACK!


