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 Försäkringstagarens namn och adress 

 

 
 Försäkringstagare 

Org. nr Ev. kundnr 

  
 

 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är normalt 10.000.000 kronor 

 Annat försäkringsbelopp önskas (om föreskrivet i handlingar):                                                            kronor 
 

 Självrisk 
Självrisken är normalt 
20% av basbeloppet vid personskada, 
10% av skadebeloppet vid sakskada, lägst 1 och högst 10 basbelopp, 
10% av skadebelopp vid ren förmögenhetsskada, lägst 1 och högst 10 basbelopp. 
 

 Arbetsplatsens belägenhet 
Fastighetsbeteckning Gatuadress Kommun 

   
 

 Byggherre / Fastighetsägare 
När försäkringstagaren inte är fastighetsägare eller byggherre, ska även följande ifyllas. 
Namn Org.nr Ev. kundnr 

   
Utdelningsadress Postnr Ortsnamn 

   
 

 Försäkringstagaren är 
 Byggherre  Totalentreprenör  Generalentreprenör 

 
 Entreprenadform 

 Totalentreprenad  Generalentreprenad 

 
 Objektbeskrivning 

 Bostadshus  Industri  Anläggning  Annat, ange verksamhet: 

 Nybyggnad  ROT  Rivning  

 
 Frågor 

Ska schaktning utföras?  Nej         Ja, lämna kompletterande information 

Hur nära byggnad som inte tillhör Byggherren/Fastighetsägaren, meter? A. 

Till vilket djup under omgivande markyta, meter? 
 

Ska grundvattennivån sänkas?   Nej         Ja, lämna kompletterande information 

Hur länge? Hur mycket? B. 

Metod? Metod för att bibehålla nivån i omgivningen 
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Ska spontning ske intill grannfastighet?  Nej         Ja, lämna kompletterande information 

Hur mycket? Nivå UK-spont? C. 

Sponttyp? Hur nära grannfastigheten? 
 

Ska pålning utföras?   Nej         Ja, lämna kompletterande information 

 Stödpålning  Kohessionspålning  Friktionspålning D. 

Typ och mängd? 
 

Ska sprängning utföras?  Nej         Ja, lämna kompletterande information 
E. 

Till vilket djup? Volym m3 (fast mått)? Avstånd till närmaste granne? 
 

Ska vibrationsalstrande packning utföras?  Nej         Ja, lämna kompletterande information 
F. 

Metod? Yta som ska packas? 
 

Ska grannfastighet grundförstärkas eller åtgärdas på annat sätt?  Nej         Ja, lämna kompletterande information 
Metod och omfattning? G.  
 

 

H. Ska besiktning av grannfastigheter utföras?  Nej         Ja 
 

 Entreprenadtid 
 Hela projektet Mark– och grundläggning 
 Från Till Från Till 

Entreprenadtid     

Garantitid     
 

 Entreprenadsumma 
Entreprenadsumman för hela projektet  Entreprenadsumman för mark och grundläggning* 
                                                           kronor                                                                   kronor 
* Med entreprenadsumman för grundläggning avses kostnad (inkl material) för sprängnings-, schaktnings-, och pålningsarbete 
samt övriga grundläggningsarbeten upp till 20 cm under lägsta källarnivå. Kostnaden för förstärkningsarbeten på angränsande 
byggnaders konstruktion ska medräknas. 
 

 Beskrivning av grundläggningssätt 
Undergrund består av:  Berg  Morän, grus eller liknande  Lera 

 
 Handlingar 

Nedanstående handlingar utgör underlag för bedömning av risker och ligger till grund för premieberäkning. Du kan också bifoga 
eget material som du anser kan ha betydelse för att beskriva arbetet. 

 Markbeskrivning  Schaktplan 

 Geoteknisk utredning och utlåtande  Pålplan 

 Sprängkonsults utlåtande  Plan, förstärkningsåtgärder 

 Riskanalys   

 Situationsplan som klargör ägarförhållande mellan byggherrens/fastighetsägarens egendom och vad som tillhör tredje man. 
 

 Underskrift 
Samtliga uppgifter i denna ansökan är sanningsenliga, vilket härmed intygas. 
Ort och datum Försäkringstagarens underskrift  

  
Namnförtydligande 

 
 

 Bolagets noteringar 
Försäkringen tecknas endast som utökning till ansvarsförsäkring i bolaget. 
 
Dina Försäkringar ABs godkännande har lämnats av Datum 

 Offert 
 
 

 Försäkring   
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