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Komma igång med TIBB 
 

I TIBB´s besiktningsprotokoll och databas dokumenteras och registreras tillgänglighetsstatusen i 

fastigheter, byggnader och entréer. I TIBB kan en fastighet bestå av en eller flera byggnader och en 

byggnad kan bestå av en eller flera entréer.  

 

1. Logga in på www.tibb.se. Börja med att skapa upp en fastighet, klicka på ”Skapa ny fastighet” 

 

 

2. Nu fyller du i rutorna för fastigheten. Observera att det som du fyller i rutan ”Fastighet” kommer 

sedan att synas under kolumnen ” Fastighetsnr” när man tar ut rapporter. Klicka på spara.  

Nu ska du lägga till byggnader till fastigheten, klicka på ”Lägg till byggnad”. 

 

 

 

http://www.tibb.se/
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3. Fyll i fälten ”Byggnad” och ”Byggår” och klicka sedan på ”Spara”. Du kan nu lägga till den eller 

de entréer som tillhör byggnaden.  

 

 

4. Klicka på ”Entré” och därefter på ”Lägg till entré”.  
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Här fyller du i adress, postnummer och ort samt antal bostäder och våningar som hör till entrén. 

Observera att det endast går att fylla i siffror i rutan ”Postnummer”. När alla rutor är ifyllda 

kommer den text som är kopplad till tillgänglighetsnivåer för entréer att visas i grönt eller rött.  

Vid besiktningen bekräftas påståendet med en markering (bock) i markeringsrutan. Uppfylls inte 

kriteriet lämnas rutan tom. Råd och anvisningar finns i handboken.  

 

Viktig information 
 Observera att det som skrivs i rutan ”Fastighet” sedan kommer att synas under kolumnen  

”Fastighetsnr” när rapporter tas fram. 

 Det går att skriva ut både ifyllt och ej ifyllt besiktningsprotokoll. Det tomma 

besiktningsprotokollet kan vid behov användas om anslutningen till webben är dålig.  

 Vid utskrift av ett ifyllt besiktningsprotokoll som innehåller text i kommentarfält, följer endast 

den text med som syns på skärmen. Detta innebär att om man har skrivit en lång kommentar 

så kommer endast de tecken som syns i rutan på skärmen att följa med vid utskrift.  

Se exempel nedan.  

 

 Rapport går att ta fram som visar entréernas status. Man kan både skriva ut rapporten direkt 

och/eller exportera till Excel.  

 När det gäller TIBBs tillgänglighetsnivåer krävs korrekt ifyllnad av frågorna om hiss för att 

komma upp till nivå 4 och 5. Eftersom flerfamiljshus kan bestå av enbart lägenheter på 

markplan ses funktionen över. Ha detta i åtanke vid rapportframställning.  

Vi rekommenderar att ni markerar i kommentarsfältet för hissavsnittet att flerbostadshuset 

endast består av lägenheter på markplan. 

 

Tips: 
 För att testa TIBB, gå in på www.t-d.se och klicka dig fram till ”TIBB” och ”Demo TIBB”.  

Här kan du testa verktyget.  

 I TIBB lägger man inte in bilder, men ta gärna med en kamera när du inventerar, så kan du 

komplettera dokumentationen med bilder. 

http://www.t-d.se/

