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BYGGVAROR – REGION VÄSTERBOTTEN BYGGPROJEKT 

I projekt på Region Västerbotten ska både byggvaror samt produkter som snarare likställs med installationer 

registreras. I dokumentet kallas dessa produkter gemensamt för ”byggvaror”.  

Läs mer angående hur du lägger till byggvaror, hur dessa bedöms och hur man hanterar avvikelser m.m. i 

dokumentet ”Manual för byggvarubedömningen – Region Västerbotten byggprojekt”.  

Loggboken som används i projektet administreras via Byggvarubedömningen (BVB) där varje teknik ansvarar 

för att lägga till sina byggvaror. De produktkategorier som ingår i projektet är följande:  

Kategorier av byggvaror  

E - Platsgjutna konstruktioner.  

F - Murverk.  

G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element.  

H - Konstruktioner av längdformvaror.  

I - Skikt av termoisolervaror.  

J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor och dylikt.  

K - Skikt av skivor.  

L - Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar mm.  

M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror.  

N - Kompletteringar av sakvaror mm.  

P - Apparater, ledningar m.m. i rörsystem och rörledningsnät (I denna kategori omfattas endast inbyggda och ej 

synliga material).  

Q - Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem (I denna kategori omfattas endast inbyggda och ej 

synliga material).  

R - Isolering av installationer.  

S - Apparater, utrustning, kablar m.m. i el- och telesystem (I denna kategori omfattas endast inbyggda och ej 

synliga material).  

W - Apparater, maskiner m.m. i transportsystem.  

Z - Diverse tätningar, kompletteringar infästningar och dylikt. 
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Övriga krav från Region Västerbotten  

• Polyvinylklorid (PVC) får ej användas om det finns alternativ till detta på marknaden! Om PVC behöver 

användas ska skriftlig avvikelse inlämnas och denna ska godkännas av Region Västerbotten enligt rutin.  

• Alla byggvaror som läggs under mark ska registreras i BVB genom att man hänvisar till den aktuella ritningen i 

fältet "våning" och mer specifikt i fältet "rum" som med övriga byggvaror. Detta blir då sökbart i framtiden. 


