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Sammanfattning 
 
För att lyckas med bedriften att bygga en bra och rätt konstruerad byggnad är det viktigt att 
under vägens gång, från ide till färdig produkt, alltid kontrollera att de olika arbetsmomenten 
är rätt utförda. Att ständigt ha en oberoende besiktningsman på plats för kontroll av samtliga 
moment är naturligtvis omöjligt. Idag är det istället praxis med en kontrollplan och en kvali-
tetsansvarig som ser till att denna följs, vilket bl.a. görs med hjälp av DEK1. Egenkontroller 
bygger på att aktörer själva inom den egna verksamheten kontrollerar att arbetet är rätt utfört 
och att dokumentation på detta sker. Men med tanke på att det ofta råder tidsbrist vid utfö-
randet finns det en uppenbar risk att dessa egenkontroller inte utförs på rätt sätt eller att de i 
värsta fall inte utförs överhuvudtaget.  
 
Vidare har lärdomar i branschen2 visat att det ofta skiljer ganska mycket mellan den i projek-
teringsstadiet beräknade energianvändningen för en byggnad och den efter uppförandet fak-
tiska. Speciellt drabbade är flerbostadshus. Vår frågeställning blev därför om det kan finnas 
en koppling mellan bristfälliga egenkontroller och energiineffektiva flerbostadshus. Egenkon-
troller är något som i stort sett alla aktörer i ett projekt arbetar med som ett led i kvalitetsar-
betet.  
 
I vårt arbete kring dessa har vi därför fått en ganska god inblick i hur branschen ser ut och 
fungerar, på gott och ont. Rapporten avslutas med en diskussion om konceptet egenkontrol-
ler, vad som krävs för att dessa ska fungera bättre och om kommande hjälpmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dokumenterade egenkontroller 
2 Beställargruppen bostäder, BeBo (2008): Energieffektiva flerbostadshus - erfarenheter 
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Abstract 
 
In order to accomplish that a construction is correctly built, it is critical to obtain a well 
functioning control mechanism throughout the project. The way to enable this is not by 
having an independent inspector constantly at your side. Today it is praxis to use check lists 
and have people responsible of quality to make sure that these are followed. This is where 
discretionary inspections play their part. These among others are documents needed to com-
plete the check list. Documented discretionary inspections are based on a control mechanism 
that allows the entrepreneurs to, in their own organizations, self check the performed task, 
and by that ensure that the quality of each task is executed in a satisfying way. Due to the 
fact that most projects today are suffering by lack of time during construction, it is most 
likely to presume that the discretionary inspections can fall out of the priority, be performed 
in an unsatisfying way or not be performed at all. 
 
However, experience from construction business tells us that calculated energy consumption 
often differs from the actual, once the building is completed. This anomaly strikes hardest to 
apartment blocks and therefore we intend to find a connection between poorly executed dis-
cretionary inspections and high energy usage. Discretionary inspections are used by most 
contractors in the construction business to ensure that the work in progress always serves en-
vironmental lines of thoughts. 
 
During the progress in our writing we have achieved a good insight in routines and how the 
business works, for good and for bad. The report finishes with a discussion considering the 
overall concept of discretionary inspections, how to improve them and potential ways of 
supporting the concept in the future. 
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Förord 
 
Idén till detta examensarbete kom efter ett samtal med företaget Bravida i Linköping. Då 
framfördes det faktum att det i byggnadsprocessen finns känsliga delar inom de olika leden 
som i slutänden ger bostäder som har onödigt hög energianvändning. Även om Bravida nu 
inte hade möjlighet att ta emot oss som ex-jobbare så var i alla fall en ide född om vad det 
skulle kunna handla om. Efter telefonsamtal och möte med Björn Kleist på Sweco Systems 
AB i Norrköping fick vi mer förståelse för problemen och gavs dessutom en möjlighet att 
göra examensarbetet hos dem. Vi vill framföra ett stort tack för all hjälp och vägledning och 
för den ordnade platsen på kontoret som gav bra tillfällen att lufta våra funderingar med in-
satta personer. 
 
Klimatfrågor behandlas på världsnivå i sammanhang som exempelvis agenda 21 och Kyoto-
protokollet. För Sveriges del har direktiv från EU bland annat lett till nya regler i BBR3, ex-
empelvis krav på att byggnader numera ska energideklareras. Höjda energipriser och den po-
litiska agendan har gjort att efterfrågan på energisnåla bostäder ökar4 och en noggrannare 
hantering av energifrågor i både konstruktion, produktion och förvaltningsskeden blir allt 
viktigare.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
3 Boverkets ByggRegler 
4 Västra Götalandsregionen Miljönämnden (2008): Program för energieffektiva byggnader 
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1 Inledning 
Att vi lever i en tid där miljöfrågor kommer att få allt större betydelse råder det inga som 
helst tvivel om. Nu, mer än någonsin, handlar det om att spara energi och hushålla med re-
surser. Som studenter vid Linköpings Universitets byggingenjörsutbildning ser vi det som en 
självklarhet att aktivt delta i dessa frågor. Vi gör det med denna rapport och genom att sätta 
oss in i ett av byggbranschens mest frekventa problem. Detta problem som har en betydande 
roll för energieffektiviteten inom byggsektorn och ofta leder till onödigt hög energiåtgång är 
bristande kvalitet. Det vore kanske möjligt att motverka detta aber med bättre rutiner och ett 
mer tillförlitlig arbete angående egenkontroller. Vi tänker oss en modell som visas i figur 1. 
 

Fig. 1 
 
 
Efter att ha studerat procedurerna kring DEK ingående, står det klart att det under en längre 
tid har rått en alltigenom negativ syn på hela begreppet egenkontroll. Många beställare och 
projektledare är i grund och botten eniga om att systemet helt enkelt inte fungerar, betydel-
selösa säger en del, rent värdelösa skrivbordsprodukter säger andra. 
 
 

1.1 

1.2 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att få en inblick i de egenkontroller som utförs vid byggnation 
av små- och flerbostadshus och att i samråd med olika aktörer försöka utröna om dessa kan 
förbättras och leda till ett mer energieffektivt byggande. Rapporten ämnar också försöka kart-
lägga varför det bevisligen slarvas med egenkontroller och vilka konsekvenser detta får för 
slutprodukten. 
 
 

Metod 
Vi har studerat gällande regelverk, läst olika rapporter och genomfört kvalitativa intervjuer 
med personer från samtliga berörda yrkesgrupper. 
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1.3 

                                                

Om Sweco 
Det kan verka långsökt att vi som byggnadsingenjörsstudenter har skrivit vårt examensarbete 
hos Sweco Theorells5, ett företag som är verksamt inom installationsområdet. Men våra in-
tressen möttes i vår ambition att skriva om energieffektivitet inom byggbranschen. Att vår 
handledare Björn Kleist, alldeles innan vårt arbete kom igång, nyligen blivit certifierad ener-
giexpert för att kunna genomföra energideklarationer av fastigheter var troligen också en bi-
dragande faktor. Sweco Theorells är ett av de helägda dotterbolag som ingår i företaget Swe-
cos koncern. Theorells grundare var Hugo Theorell (född 1859) och han var en av de svens-
ka pionjärerna inom VVS-branschen. Som Nordens största installationskonsult har företaget 
både deltagit, och emellanåt lett, den tekniska utvecklingen i branschen.  
 
Uppdragen genom åren har ofta varit bland de största och mest prestigefyllda, som exempel 
kan nämnas centralvärmesystemet på Stockholms slott (1910), Södersjukhuset som när det 
togs i bruk 1943 var Sveriges största byggnad samt Oskarshamns kärnkraftverk. Även bo-
stadsbyggandet är och har varit ett av Sweco Theorells stora område. När dåtidens vedeld-
ning ersattes av vattenburen centralvärme blev Theorells konstruktion av radiatorers regler-
ventil för separat värmereglering i rum, en given komponent som tillverkades och stod sig i 
konkurrensen i över 60 år. Nu för tiden är de största kunderna ägarna till offentliga byggna-
der, ofta med exempelvis ett landsting som uppdragsgivare, men också olika tillverkningsin-
dustrier. Sweco som står för Swedish Consultants bildades genom att dåtidens största arki-
tektbyrå FFNS AB (Falck, Fogelvik, Nordström och Smas) köpte upp ett antal konsultbolag. 
Genom strategiska förvärv har verksamheten kompletterats med olika kompetensområden 
och idag är paraplyföretaget Sweco en av Europas största teknikkonsulter. Koncernens nio 
verksamhetsområden är: 
 

• Byggkonstruktion 
• Energisystem 
• Infrastruktur 
• Arkitektur 
• Projektledning 
• Installation 
• Industri 
• Geografisk IT 
• Vatten och Miljö 

 
På senare tid har den ökade fokuseringen på klimatfrågor resulterat i ett allt större intresse för 
Swecos tjänster, huvudsakligen inom miljö och energi. Bland annat har efterfrågan på förny-
elsebar energi lett till att kraftbolagen ökar sina investeringar inom bland annat vind- och 
vattenkraft vilket innebär en växande marknad. Förra året omsatte koncernen 4,6 Mdr SEK 

 
5 Numera Sweco Systems AB 
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och hade 5500 anställda i tio länder som sammanlagt utförde 28 000 uppdrag åt ca 9000 
kunder. 
 
 

2 Bakgrund egenkontroller 
Egenkontroller är något som används inom i stort sett alla yrkesgrenar, såsom sjukvård, for-
donsproduktion och livsmedelsverksamhet för att redovisa överensstämmelse med givna krav. 
Inom byggbranschen finns de med inom alla olika stadier och områden av ett projekt och 
har i stort sett ”alltid” använts av branschens konsulter. Inställningen till egenkontroller 
inom bygg är dock till stor del negativ. ”- Egenkontroller är ett gissel”, ”- ofta rena pappers-
produkter” eller ”-se bara till att byta bläckpenna då och då” är tyvärr vanliga kommentarer 
till dem. Se figur 2. 
 
 

 
 

Fig. 2; Frekvent pennbyte ger intrycket av att egen- 
kontrollerna är gjorda över ett längre tidsomfång. 

 
Men vad gällde innan? Hur såg det ut innan deras intåg i byggbranschen? Det var då som nu 
PBL6 som satte upp krav och riktlinjer för hur det skulle byggas. Fram till 1987 granskade 
kommunens byggnadsnämnd arkitekt-, konstruktions- och installationsritningar innan ett 
bygglov gavs. Fördelarna med denna styrning var enhetliga rekommendationer7 som arbetats 
fram under ett halvt sekel. Med tiden följde den tekniska utvecklingen och idag har vi mäng-
der av utrustning omkring oss som vi håller för oumbärliga för att klara av vardagen, såväl på 
arbetsplatsen som i hemmet. Vi har även större krav på bekvämligheter.  

                                                 
6 Plan och Bygglagen 
7 Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgar, s 3: (BABS 1960) Kungliga byggnadsstyrelsen 
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En mer avancerad klimatstyrning blev nödvändig för att uppnå friska byggnader och främst 
är det byggnadens installationer som åstadkommer detta. Förfarandet med all granskning 
blev till slut ohållbart då det ansågs att de alltför detaljerade myndighetskraven satte käppar i 
hjulen för nyskapande metoder som kunde klara de nya uppgifterna. För att råda bot på de 
administrativa svårigheterna och ge utrymme för nya lösningar och metoder ändrades lag-
stiftningen och de dåvarande granskningarna ersattes med kontrollplaner samt kvalitetsansva-
riga. Både vad som ingår i en kontrollplan och vilken den kvalitetsansvariges roll är förklaras 
i kommande kapitel. 
 
 

2.1 Definition av egenkontroller 
Det finns egentligen två typer av egenkontroller inom byggområdet vilka är; 
egenkontroller samt dokumenterade egenkontroller. 
 
De i första hand gällande definitionerna hämtas ur byggsektorns ”eget” lexikon TNC 958 där 
de lyder: 
 
Egenkontroll = ”Undersökning som utförs i egen verksamhet på eget ansvar, för att fastslå 
om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav” 
 
Denna definition kan jämföras med den som gäller för provning: 
 
”Undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt” 
 
De båda definitionerna ligger väldigt nära varandra och då själva egenkontrollens syfte är att 
redovisa överensstämmelse med kraven så ska allt som i beskrivningar m.m. som benämns kon-
troller, provning eller liknande betraktas som egenkontroller. Vad som i första hand skiljer de 
båda typerna åt är just dokumentationen, vilken oftast krävs för att kontrollen ska bli me-
ningsfull. Det finns även två andra viktiga kategorier, sådana som är avtalade, genom före-
skrift, överenskommelse eller samhällskrav, samt de som utan att vara avtalade utförs som ett 
led i en leverantörs kvalitetssäkring. Vad som skiljer dessa typer åt rent juridiskt är att de 
DEK som utförs p.g.a. avtal förutsätts utfästa en bekräftelse och garanti för att det kontrolle-
rade uppfyller de krav som gäller. De DEK som görs i samband med en leverantörs kvalitets-
säkringssystem kan innebära att samma åtgärder utförs som om de skulle utföras enligt en 
kontrollplan. Skillnaden här emellan är att de som utförs enligt ett kvalitetssäkringssystem är 
frivilliga och ej sanktionsbundna, så är inte fallet då DEK utförs enligt en kontrollplan. 
 
 

                                                 
8 Plan- och byggtermer 
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Definitionerna som går att finna vad gäller egenkontroller är dessvärre inte helt entydiga och 
i större sammanhang finns mycket som är oklart. Vad som oftast åsyftas vad gäller egenkon-
troller är dokumenterade egenkontroller, vilka även de är som det låter, egenkontroller som 
är dokumenterade. Skillnaden är att dessa ska redovisa resultatet på vad som kontrollerats 
och mot vilka krav, samt eventuella avvikelser.  
 
En odiskutabel definition av vad som menas med dokumenterade egenkontroller har länge 
saknats, det är en av de slutsatser som BQR9 har kommit fram till i projektet ”Trovärdig 
Egenkontroll” som just nu pågår. 
 
 

2.2 

                                                

Praktiskt förfarande 
Syftet med de egenkontroller som utförs ser i grund och botten ut på samma sätt genom de 
olika projektdelarna. Det gäller ju att ”fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenska-
per uppfyller givna krav”. Bland aktörer inom olika verksamhetsområden finns allt som of-
tast en för företaget egen utformad egenkontrollplan som stöd och en mall för hur egenkon-
troller ska hanteras. En del utformar sina dokumenterade egenkontroller efter olika lednings-
system och arbetar för att dessa ska uppfylla givna krav så att de därmed kan ges en certifie-
ring. SP10 kan främst på industritillverkade byggnadsdelar lämna ett sådant certifikat.  
 
Men det är också detta som vållar en del bekymmer. För samma kontrollmoment som ska 
utföras finns i branschen många olika utseenden på egenkontrollen, där kvaliteten och vad de 
redovisar varierar. Ett sätt att motverka detta är att införa en typ av riksstandard. Detta är en 
av de slutsatser som framkommit av projektet ”Trovärdig egenkontroll”. Hur en egenkon-
troll genomförs och vad den ska visa för uppgifter, kan i de bättre fallen vara uppställd enligt 
nedanstående modell: 
 

• vad som kontrolleras 
• krav som finns på det som skall kontrolleras 
• när egenkontrollen är utförd 
• var den utförts 
• hur arbetet är kontrollerat 
• vem som kontrollerat det utförda arbetet 
• att resultat av kontrollen redovisas och avvikelser noteras 
• att avvikelse avhjälpts 

 
Vi har i slutet av denna rapport bifogat, se bilaga 1 och 2, exempel på hur ett egenkontroll-
dokument kan se ut, en annan benämning som frekvent förkommer är kvalitetsdokument. 

 
9 Rådet för Byggkvalitet 
10 Sveriges tekniska forskningsinstitut 
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2.3 

                                                

Egenkontroller ur juridisk aspekt 
Det är Plan- och Bygglagens 9 kap 9 § som är den viktigaste förordningen vad gäller 
egenkontroller: 
 
Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter skall byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart 
obehövligt, besluta om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen skall anges vilken kontroll 
som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar som skall företes för nämnden samt vilka an-
mälningar som skall göras till nämnden. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad egenkon-
troll, av fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden. Byggnads-
nämnden får enligt 16 kap. 
7 § första stycket även i andra fall än som avses i första stycket andra meningen besikta byggpro-
jektet. Byggnadsnämnden får i samband med ingripanden enligt 10 kap. 3 § besluta om ändring 
av kontrollplanen. Lag (1994:852). 
 
Precis som det står i förordning så anges i kontrollplanen vilken kontroll som ska utföras och 
detta görs vanligen genom egenkontroll. De andra två alternativen, att ta in en fristående 
sakkunnig, eller att byggnadsnämnden utför kontrollen, gäller i särskilda fall. Således är det 
när situationer uppstår i anslutning till detta som ingripande genom lag blir aktuellt. Under 
avsnittet 5.2 Kontrollplan finns att läsa om de tillvägagångssätt som kan vara tillämpliga. 
 
I frågan om ansvar för bristfälligt dokumenterad egenkontroll så har beställaren rätt enligt 
AB 0411 att vidta åtgärder på entreprenörens bekostnad. Vidare har beställaren rätt till för-
längt garantiansvar i vissa fall och i exceptionella händelser kan skadestånd yrkas med stöd av 
AB 04. Det viktigaste regelverket som idag styr energiförbrukningen vid nybyggnation är 
BBR där grundkraven anges i kap 9, 9§: 
 ”Byggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeför-
luster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.” 
 
För flerbostadshus med direktverkande el (exempelvis el-radiatorer) gäller bl.a. att en bygg-
nads specifika energianvändning i klimatzon ”söder” högst uppgår till 110 kWh/m2 golvarea 
per år, för motsvarande byggnad i klimatzon ”norr” gäller 130 kWh/m2. För småhus är grän-
serna strängare, 75/95 kWh/m2 golvarea per år. Dimensioneringar och beräkningar görs un-
der projekteringen för att klara kraven. Den verkliga energianvändningen mäts sedan genom 
avläsningar och summeringar av de till byggnaden levererade energimängderna som används 
för uppvärmning, kyla, varmvatten samt drift av byggnadens elinstallationer. I byggnadens 
specifika energianvändning ingår dock inte hushållsel, golvarean för inbyggt garage ingår inte 
heller i beräkningen och den energi som solfångare eller solceller tar upp får reduceras från 
beräkningen. Lagen är till sin helhet mer avancerad än bara det som nämnts här, men dessa 
krav är viktigast vad gäller energistyrning. 
 

 
11 Allmänna Bestämmelser 04 
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Inte ologiskt, med tanke på dagens situation, har alla de ändringar och tillägg som gjorts i de 
regelverk som styr nybyggnation och ändring av befintliga byggnader den gemensamma 
nämnaren att miljökraven blivit hårdare. De senaste styrmedlen är bl.a. den lagstadgade 
energideklarationen av byggnader. Många av de riktlinjer som vi kommer att rätta oss efter 
framöver härstammar från den ”Handlingsplan för energieffektivitet” som EU-
kommissionen tagit fram. Denna handlingsplan presenterades redan i oktober 2006 och den 
syftar till att minska energibehovet av primärenergi, mer om energibehov och primärenergi 
under kapitel 8.1 EU, med 20 % räknat från 1995 fram till 2020. Handlingsplanen omfattar 
en period av sex år, från januari 2007 till december 2012 och ska halvtidsutvärderas 2009. 
 
 

2.4 Attityden till egenkontroller 
Läsare av denna rapport har troligtvis redan insett att attityden till egenkontroller inom bygg-
sektorn inte är genomsyrat positiv. Under lång tid har det förekommit slarv och förtroendet 
för egenkontroller har underminerats, idag är de helt enkelt inte alltid trovärdiga längre. Bris-
ten på ansvar bundet till utfört arbete och avsaknaden av sanktioner vid uppkommet eventu-
ellt slarv har gjort att poängen med egenkontroller ofta har gått förlorad. 
 
Den svenska ideella föreningen BQR som är ett samverkansforum för kvalitetsutveckling, har 
nyligen lämnat en delrapport avhandlande förfarandet och skötseln av egenkontroller i dags-
läget. Det framkom i deras enkätundersökning att förvånansvärt många av de tillfrågade per-
sonerna besitter mycket dålig vetskap om vilket ansvar som medföljer vid en lämnad doku-
menterad egenkontroll. Det faktum att det inte är allmänt känt bland de verksamma att 
bristfälliga egenkontroller kan ge beställaren rätt enligt AB 04 att vidta åtgärder för upp-
rättande på entreprenörens bekostnad är oroande. Det är således hög tid att på ett bättre sätt 
informera om att bristfällig egenkontroll kan medföra påtagliga påföljder för entreprenören. 
Med vetskapen om att risk föreligger för förlängt garantiansvar och i värsta fall skadestånd 
enligt AB 04 skulle med stor sannolikhet egenkontrollerna skötas på ett betydligt bättre sätt. 
En bidragande faktor till denna avsaknad av kunskap kan vara att det väldigt sällan blir några 
påföljder vid slarv med egenkontroller. En större användning av regelverkets sanktioner skul-
le möjligtvis leda till bättre kvalitet och ökad trovärdighet för sådana kontroller. Det är en av 
de slutsatser som projektgruppen runt rapporten kommit fram till. 
 
Ytterligare förhållanden som exponerats är att det råder en delad syn på egenkontroller mel-
lan aktörerna. Mellan beställare och entreprenörer, entreprenörer och yrkesarbetare och mel-
lan entreprenörer och leverantörer skiljer sig synsätten och inställningen till dem. Dessa olika 
synsätt grusar förutsättningarna för ett bättre arbete med, och därmed förutsättningar för en 
ökad tilltro till dokumenterade egenkontroller. 
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De grupper som i slutänden får egenkontrollerna tillhands, dvs. beställare och projektledare 
är de som av naturliga skäl är mest negativt inställda till egenkontrollerna. För många aktörer 
i denna grupp så anses DEK ofta vara en skrivbordsprodukt. Uppfattningen är mer delad 
bland besiktningsmännen. Här ses en viss potential hos den dokumenterade egenkontrollen 
men också stora brister. 
 
Den grupp som ser absolut mest positivt på DEK är entreprenörerna, vilket kanske inte är så 
konstigt eftersom de själva är upphovsmän till dem. Dock varierar entreprenörernas engage-
mang för egenkontrollerna beroende på vilken vikt deras aktuella beställare lägger på dessa 
kvalitetsdokument. Yrkesarbetare och arbetsledare har visat sig ha en sämre inställning till 
dokumenterad egenkontroll än deras chefer. 
 
 

3 Energi 
Energi förekommer som bekant i olika former där energiprincipen, lagen om energins oför-
störbarhet, säger oss att energi varken kan skapas eller förstöras, bara omvandlas. Energienhe-
ten som används i vårt arbete är den som mäts i kilowattimmar, alltså den mängd använd 
effekt som tagits i anspråk under en viss tid. Ett enkelt exempel är en 1000 W apparat som 
efter att ha varit påslagen under timma använt sig av 1 kilowattimme. Prefixet ”kilo” använ-
des framför wattimme i exemplet för att få mer hanterbara siffror. När årsförbrukning för 
hela Sverige behandlas lite längre fram i rapporten kommer den att vara angiven i en betyd-
ligt större multipel med prefixet ”tera”. Se tabell 1. 
 
 
___________________________________________Prefix   10n    Decimaltal 
tera   1012    1 000 000 000 000 
giga   109    1 000 000 000 
mega   106    1 000 000 
kilo   103    1 000 
Tabell 1; SI-prefix 
 
Den energi vi använder i våra byggnader kan delas in i två kategorier, en del är den elektriska 
energi vi använder för belysning, apparater, vitvaror och uppvärmning med direktverkande 
el. Den andra är den energi som efter omvandling omöjligt kan bli något annat än just vär-
me. Energi för uppvärmning är den som levereras genom fjärrvärmenätet eller framställs ge-
nom förbränning i olika typer av pannor. Dessa energikällor har sina ursprungliga skepnader 
i form av olja, gas, pellets eller ved.  
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3.1 

                                                

Kartläggning av energianvändning i byggnader berörda av DEK 
Vi kommer i detta kapitel att, så gott det går, redovisa en teoretisk modell för beräkning av 
den energianvändning som direkt kan knytas an till DEK. Det vill säga energianvändning 
som är möjlig att påverka med hjälp av förbättrad egenkontroll. Statistiken som modellen 
grundar sig på är anpassad för att stämma in på rapportens avgränsning, och kommer således 
endast att beakta den energi som används för uppvärmning av flerbostadshus och lokaler. 
Uppgifterna är hämtade från den prognos gällande energianvändning som årligen presenteras 
av Statens energimyndighet. 
 
Sveriges totala energitillförsel uppskattas under 2009 uppgå till 649 TWh12. Observera här 
att ordet ”energitillförsel” används istället för ”energianvändning”. Förklaringen till ordvalet 
kommer av att det råder en stor skillnad mellan den energi som tillförs och som sedan efter 
omvandling kan användas. Den totala slutliga användningen för 2009 uppskattas till 405 
TWh12. Denna förhållandevis stora förlust har till stor del sin förklaring i kärnkraftverkens 
relativt låga verkningsgrad. Av ca 194 TWh tillförd kärnbränsleenergi, utvinns endast lite 
drygt 30 % vilket innebär att ca 70 % av den tillförda energin går förlorad13. När förluster 
till följd av låg verkningsgrad i kärnkraftverk är borträknad från energitillförseln återstår från 
de tidigare 649 TWh ca 500 TWh. Vidare förluster förekommer dock i form av omvandling 
och distribution samt utrikes sjöfart och användning för icke energiändamål. Med även den-
na del borträknad återstår nu 405 TWh. Dessa 405 TWh utgör ”Inhemsk energianvänd-
ning” och utifrån detta följer nu Sveriges tre grundblock i fråga om energianvändning; 
 

• Inrikes transporter (99 TWh) 
• Industri (157 TWh) 
• Bostäder och service (149 TWh) 

 
För att göra beräkningen tillämpningsbar för vår rapports syfte avgränsas den sökta energian-
vändningen till följande; 
 

• Avgränsning till lokaler och flerbostadshus. 
• Vi eftersöker nu endast den energi som går åt till uppvärmning av utrymmen, och 

räknar bort den del som går åt till uppvärmning av varmvatten.  
 
Resultatet blir enligt följande, se figur 3 nästa sida. 
 
 
 
 
 

 

 
12 Energiförsörjningen i Sverige Kortsiktsprognos 2008-08-15, s 5: Statens energimyndighet 
13 Energiläget 2007, s 66: Statens energimyndighet 
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Energianvändning för uppvärmning påverkbar av DEK 
Prognos 2009 

 

Fig. 3; Energianvändning för uppvärmning påverkbar av DEK 
 

 
Borträkningen av varmvattensuppvärmning hänvisas till att denna post inte kan påverkas ge-
nom bättre byggtekniskt utförande till följd av korrekt utformad och utförd dokumenterad 
egenkontroll.  
 
Den tillgängliga statistik som SCB tillhandahåller14 delar inte på energiåtgång till uppvärm-
ning av ytor och energiåtgång till uppvärmning av varmvatten, vilket kan förklaras med att 
Sverige (olikt till exempel Tyskland15) baserar hyreskostnader under principen att varmvatten 
ingår i hyran. För att separera energianvändningen till uppvärmning av varmvatten från den 
sammansatta energianvändningen, hänvisar vi till den prognos16 som presenteras av energi-
myndighetens teknikupphandlingar. 
 
Efter en avgränsning till den energi som endast används för uppvärmning av lokaler och fler-
bostadshus återstår 33 TWh. Det är denna del av energianvändningen som påverkas av hur 
energieffektiva, med avseende på klimatskal, våra hus är, och det är här som DEK kommer in 
i bilden. Några av de viktigaste egenskaperna för att byggnader ska ha ett lågt energibehov är 
att de är täta och riktigt isolerade. Detta uppnås genom ett korrekt byggsätt, och för att fast-
slå att ett objekt beträffande dessa egenskaper fyller givna krav intygas det med DEK.  
 
 

                                                 
14 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av lokaler 2006: Statistiska Centralbyrån  
15 Individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter (2005): Lennart Berndtsson  
16 Effektiva kranar sparar energi (2006): Energimyndighetens teknikupphandlingar  
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Figur 4 visar en kartläggning av var värmen i Sveriges lokaler och flerbostadshus i genomsnitt 
tar vägen.  
 
 

Energianvändningens fördelning17

Uppvärmning av lokaler och flerbostadshus 

Fig. 4; Figur visande skalenlig förlustfördelning av värmeenergi i lokaler och 
flerbostadshus 

 
 

_______________________________________________ 

3.2 

                                                

Värmeinnehåll och verkningsgrad 
Att använda ett energislag med högt värmeinnehåll i ett system med god verkningsgrad är 
önskvärt för maximal energieffektivitet. Se tabell 2. Olika bränslens värmeinnehåll går inte 
att göra så mycket åt, förutom då det handlar om förbränning av pellets, flis och ved där det 
är av stor vikt att bränslet är torrt. 
 
Energislag   Kvantitet    kWh 
villaolja (Eo1)  1m3 (ca 1000 kg)   9950 
pellets    1 ton (11 % fukthalt)  4670   
trädbränslen   1 ton (50 % fukthalt)   2330 
Tabell 2; Olika energikällors värmeinnehåll18.  
 
Verkningsgraden beskriver hur effektivt ett uppvärmningssystem arbetar. Ju större förluster 
ett uppvärmningssystem har, desto större användning av ett energislag behövs för att tillgo-
dose byggnadens energibehov. En verkningsgrad på 90 % innebär att 10 % av den tillförda 
energin blir förluster som inte kan användas för att värma upp byggnaden. För att få en god 
verkningsgrad måste hela uppvärmningssystemet beaktas. Verkningsgraden beskriver här hela 
systemets effektivitet.  
 
Begreppet årsmedelverkningsgrad förekommer ibland, vilket beskriver hur effektivt upp-
värmningssystemet arbetar i genomsnitt under ett år. För att åstadkomma maximal verk-
ningsgrad måste ett uppvärmningssystem drivas med dess nominella effekt, dvs. den effekt 
som systemet är dimensionerat för. Uppvärmningssystem är ofta dimensionerade för att ha 

 
17 Energirådgivningen i Stockholm 
18 Energifaktaboken (2004): Specialutgåva för energiutbildning, ÅF Energi & Miljöfakta 
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en hög effektivitet då systemet används för fullt, under kalla vinterdagar, medan verknings-
graden är lägre under sommaren vid låg belastning. Årsmedelverkningsgraden kan därför vara 
betydligt lägre än den nominella verkningsgrad som uppvärmningssystemets tillverkare an-
ger. 
 
Det skall skiljas på förluster i distribution och förluster i verkningsgrad. Distributionsverk-
ningsgraden beskriver energiförlusterna vid distributionen medan förlusterna vid produktion 
i olika produktionsanläggningar beaktas vid framtagandet av miljöpåverkan av själva energi-
slaget, el eller fjärrvärme. 
 
Effektivitet i några uppvärmningssystem: 
 

• 1 kWh el i en bergvärmepump ger ca 3 kWh värme 
• 1 kWh el i en direktverkande el-radiator ger ca 1,00 kWh värme 
• 1 kWh olja (ca 0,1 liter) i en oljepanna ger ca 0,75 kWh värme 
• 1 kWh pellets (ca 3 dl) i en pelletspanna ger ca 0,75 kWh värme  
• 1 kWh ved (c:a 0,001 m3) i en vedpanna ger ca 0,7 kWh värme 
 

 

3.3 Låg energianvändning kontra förnyelsebar energi 
Olika energikällor och omvandlingsmetoder är olika skadliga för miljön. Det kan därför dis-
kuteras huruvida det är förlåtligt att använda mer energi när den härstammar från ett miljö-
vänligare alternativ. Ett bra exempel på detta är energitillförsel med värmepump. Som tidiga-
re visats producerar t.ex. en bergvärmepump ca 3 kWh värme på 1 kWh tillförd elektrisk 
energi vilken tas i anspråk för pumpens drift. Detta gör att det enligt svenska byggnormer är 
helt okej att med hjälp av bergvärme använda ca tre gånger så mycket värmeenergi och sam-
tidigt klara gränsen för elenergianvändning.  
 
Man kan då ställa sig frågan hur miljömässigt riktigt det är, om det i samma exempel som 
ovan köps elektricitet från ett kolkraftverk till drift av bergvärmepumpen, kontra exempelvis 
förnyelsebar direktverkande eluppvärmning i ett energieffektivt hus?  
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4 Kvalitetsarbete 
Efter att ha läst BQR’s delrapport och hinderanalys märkte vi en tydlig skillnad mellan upp-
fattningarna om varför kvaliteten ofta är bristfällig inom byggbranschen. Konsulter har över-
lag den uppfattningen att kvalitetsmissar beror på bristande kompetens och förmåga att kom-
municera, medan byggledare däremot är överlag eniga om att för korta tidsplaner och oklara 
besked är de största orsakerna till problemen. Vad denna skillnad i uppfattning beror på är 
oklart. Författarna av BQR-rapporten har den övergripande uppfattningen att det kommer 
att behövas bättre kommunikation, ökad dialog och en bredare delaktighet från samtliga ak-
törer för att få bukt med byggbranschens bristande kvalitetsarbete. En ökad förståelse som 
sträcker sig över gränserna skulle förbättra planeringen och underlätta för en bättre kvalitet. 
 
Med all rätt har byggindustrin på senare tid fått stark kritik för bristande kvalitet, inte minst 
från det massmediala hållet. Det berättas om fuskbyggen och missnöjda hyresgäster i media 
och som det ser ut nu måste branschen ta till sig av kritiken. Att återupprätta och behålla 
trovärdigheten gentemot allmänheten och framtida kunder är viktigt. Det finns många fakto-
rer som bidrar till bristande kvalitet i dagsläget. Den byggboom som kom i mitten av 90-talet 
gjorde att byggbranschen tog ny fart. Många byggnader producerades samtidigt som det råd-
de underskott på hantverkare i branschen. Lösningarna på problemen blev högre arbetstem-
po och kompletterande arbetskraft som hämtades från utlandet, arbetskraft som ofta inte 
hade likvärdig kompetens som den svenska. 
 
Enligt Boverkets rapport19 uppenbaras att det skede i byggprocessen där det ofta klickar, är i 
projekteringen. Anledningarna till detta är bland annat brist på kommunikation mellan par-
terna om vad som efterfrågas. Detta tillsammans med pressade tidplaner där beställaren vill 
komma igång med själva byggandet så fort som möjligt bidrar till projekteringsmissar. 
 
Då allt ska ske med en svindlande fart lämnas oftast ingen tid över för eftertanke vilket kan 
leda till slarv. Rapporter20 där byggfusk uppdagas har blivit vardagshändelser. Några av de på 
senare tid mest uppmärksammade är fuktskadorna i Västra hamnen i Malmö och i Ham-
marby sjöstad i Stockholm. Resurser som måste läggas på att åtgärda fel efter färdigställandet, 
skulle under konstruktionsskedet enkelt kunnat undvikas om det bara hade funnits lite mer 
tid, tid till eftertanke och noggrannhet 
 
Det finns två olika affärsmodeller vad gäller flerbostadshus, hyresrätter och bostadsrätter. 
Den ekonomiska vinningen för fastighetsägare av hyresrätter består av hyror, dessa byggnader 
ska ägas och förvaltas under lång och en långsiktig ekonomisk och teknisk planering är natur-
lig. Bostadsrätter å andra sidan innebär snabba vinster för byggherrarna där det ekonomiska 
perspektivet formellt sett inte sträcker sig längre än garantitiden. Efter överlämnandet till be-
                                                 
19 Fel och brister i nya bostäder, vad kostar de egentligen?, Boverket (2007) 
20 "Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn", ”Lagen om 
byggfelsförsäkring – en utvärdering”, Statens offentliga utredningar 
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ställaren står ju denna för driftskostnader och underhåll. Överlag är det därför en något hög-
re kvalité i hyresrätter även om också bostadsrätter av god kvalité kan produceras. För att 
råda bot på detta skulle garantitiderna för nyproducerade bostäder kunna förlängas till 15-20 
år, antingen genom förhandling eller lagstiftning. Som jämförelse finns det bilfabrikanter 
som lämnar nybilsgaranti på fem år. Även de ekonomiska motiven vad gäller långsiktig för-
valtning av bostadsrätter skulle kunna ses över. 
 
Anledningarna till att kvalitetsarbetet inte legat i fokus, anses av Boverkets rapport, främst 
vara bristen på kompetens och förmågan att kommunicera för att få en gemensam grund 
mellan parterna om vad rätt kvalitet verkligen innebär. De senaste åren har dock branschen 
börjat inse sina misstag och börjat arbeta mer effektivt med kvalitetsarbete och försökt kom-
ma på nya arbetssätt som skapar ett arbetsklimat med bättre kommunikation och kompetens 
i projekten. 
 
 

4.1 Entreprenadformers inverkan 
Olika entreprenadformer skiljer sig åt i hur ansvaret för arbetet mellan olika entreprenörer 
ska fördelas. I ett tidigt skede ser också ansvarsfördelningen för projekteringen mellan bygg-
herre/beställare och entreprenörer annorlunda ut. Enligt de branschregler som normalt till-
lämpas i avtalsförhållandet mellan beställare och utförare på byggområdet, finns två huvud-
grupper av entreprenadformer, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Karaktäristiskt 
för en totalentreprenad är att entreprenören svarar för både projektering och utförande. I en 
utförandeentreprenad har beställaren redan tagit fram handlingarna för projektet och entre-
prenören ska således utföra dessa. Den vanligaste typen av utförandeentreprenader är gene-
ralentreprenad där fördelen är att beställaren endast har en motpart.  
 
Vilken entreprenadform som tillämpas beror på hur man vill fördela ansvaret mellan bygg-
herre/beställare och entreprenör. Valet grundar sig ofta på projektet i sig, byggherrens organi-
sation och tillgängligheten på entreprenadkompetens. Det är också av vikt att göra en be-
dömning av riskerna i förhållande till efterfrågad kvalitet och förväntat ekonomiskt utfall, 
även den allmänna pris- och konkurrenssituationen inverkar. För att ge ett exempel kan sägas 
att då en privatperson ska bygga en villa är det vanligt med totalentreprenad eller generalent-
reprenad. 
 
De övriga entreprenadformer som finns tillhands beskriver egentligen organisationsform, 
omfattning av enskilda entreprenörers åtaganden eller hur kraven på den färdiga byggnaden 
eller anläggningen ska preciseras och verifieras, mer än att de anger hur ansvarsfördelningen 
ska ske. Istället för att definieras som entreprenadform är samarbetsform en bättre formule-
ring. 
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Vi vill i detta arbete belysa partnering som är just en sådan samarbetsform, den har på senare 
tid vuxit sig så stark på den svenska marknaden att den nu kan anses vara etablerad. Samar-
betsformen har även andra namn såsom förtroendeentreprenad, arvodeskontrakt, ”Vinna-
Vinna till långsiktig förtroendefull samverkan”, med flera. Grundidén är att byggherren, 
konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Base-
rat på ett förtroendefullt samarbete i team, där alla spelar med öppna kort och de olika grup-
pernas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen, nås må-
let. På så sätt undviks det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen un-
der en begränsad tid. I partnering är de tre stöttepelarna för modellen: 
 

• Gemensamma mål 
• Gemensamma aktiviteter 
• Gemensam ekonomi 

 
Genom detta sätt att arbeta förhindras problem i ett tidigt stadium samt ger förutsättningar 
för att hitta de bästa lösningarna. Ofta används samarbetsformen i olika pilotprojekt, men 
fördelarna har på senare tid uppmärksammats och kunnat anpassas även för andra projekt. 
 
 

4.2 

                                                

Vikten av energieffektiv bebyggelse 
1995 kom Energikommissionens betänkande ”Omställning av energisystemet”21 som en del 
av I denna rapport kunde man läsa att det fanns förhållandevis stor teknisk potential att 
minska den totala energianvändningen i bebyggelsen. För att möjliggöra en minskning av 
bostäders årliga energianvändning kom man fram till att det krävdes att de nya byggnader 
som uppfördes hade ett lägre energibehov än de redan befintliga, samtidigt som energian-
vändningen för de befintliga byggnaderna behövde reduceras. 
 
År 2005 ombesörjde Chalmers EnergiCentrum en uppföljande rapport ”Åtgärder för ökad 
energieffektivisering i bebyggelsen” som avhandlade, de från den tidigare rapporten, föreslag-
na åtgärdernas verkan. Resultatet var att det inte hade skett någon egentlig minskning av den 
specifika energianvändningen jämfört med energianvändningen 1995. Orsakerna till detta 
var enligt rapporten att de politiska ambitionerna varit alltför låga då inga skärpningar på de 
krav som gäller för energianvändningen hade skett, samt att det för fastighetsägare saknades 
drivkrafter för att minska energianvändningen22. I den senare rapporten föreslogs att det 
skulle behövas betydligt striktare regler och krav för att åstadkomma en påtaglig reducering 
av energianvändningen i den svenska bebyggelsen.  
 

 
21 Slutbetänkande av Energikommissionen (1995): ”Omställning av energisystemet”, (SOU 1995:139) 
22 Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen: Chalmers EnergiCentrum - CEC (2005) 
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Om det också kunde tillkomma en attitydförändring i fastighetsägares energitänkande skulle 
det vara en stor fördel. Attitydförändringar är fullt genomförbara om man som fastighetsäga-
re påtagligt kan känna av de ekonomiska fördelar som finns med en energieffektiv drift av 
bostäder. 
 
2006 kom således lagen om fastigheters energideklarering. Byggbranschen står idag för 40 % 
av Sveriges energianvändning där 85 % av dessa 40 % används i bruksskedet23, alltså drift. 
Det är med hänsyn till detta som det är viktigt att byggbranschen inser vilket förhållandevis 
stort ansvar den har för att minska landets totala energianvändning. Att reducera energian-
vändningen för de redan befintliga bostäderna är viktigt där det finns stora möjligheter för 
energieffektivisering bland Sveriges miljonprogramsområden.  
 
 

4.3 

                                                

Byggfysik 
Att egenkontroller, eller bristen på väl utförda sådana, har betydelse kan vara lättare att inse 
om det finns en förståelse för hur fukt, temperatur och kondensation fungerar. Luft har som 
bekant olika egenskaper vid olika temperaturer. Varm luft har lägre densitet än kall luft och 
stiger uppåt (konvektion) samtidigt som den har förmåga att binda en större procentandel 
fukt utan att vatten fälls ut genom kondensation. Konvektion handlar i detta fall om luftrö-
relse och bygger på den enkla principen att gaser med olika densitet stiger respektive sjunker i 
sina respektive omgivningar. Vanligast förekommande är den konvektion som medvetet ska-
pas genom placering av ett element under ett fönster. Luften som omger elementet får en 
högre temperatur och därmed också en lägre densitet som tvingar den uppåt. Ny sval luft 
omger radiatorn och på så sätt skapas cirkulation av rummets luft.  
 
Kondensation i väggar eller takkonstruktioner är ett byggfysiskt problem som med bättre ut-
förda egenkontroller skulle kunna reduceras. En diffusionsspärr, eller ångspärr som den också 
kallas, är en lufttät plast som konstruktionsmässigt finns inbyggd i husets klimatskal. Denna 
spärr är viktig för att väggen eller taket skall fungera på rätt sätt. Ångspärren sitter så nära 
klimatskalets varma del som möjligt, detta för att undvika att inomhusluften med hög luft-
fuktighet tränger in i väggen/taket. Varm luft med hög luftfuktighet i ett klimatskal är ödes-
digert då den under vintertid kommer i kontakt med den kalla uteluften och luftens ånga 
kondenseras. Kontentan blir vatten i isoleringen med rötskador och mögel som följd. 
Bristande förståelse för hur fuktvandring fungerar kan vara en orsak, tidsbrist vid uppföran-
det kan vara en annan.  
 
 
 

 
23 Klimatkommitténs slutbetänkande SOU 2000:23, s 2: Miljödepartementet (2000) 
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Inte allt för sällan uppstår det skador på väggens ångspärr vid byggnationen, icke tejpade 
skarvar, revor och slarvigt utskurna hål för eldon med mera är alla bidragande faktorer till 
dessa så kallade otäta hus. För att minska risken för otätheter har det numera blivit praxis 
med indragning av ångspärren djupare in i konstruktionen. Med en indragning på ca 45 mm 
från väggens insida lämnas det plats för dragning av t.ex. rör för elinstallation på insidan av 
ångspärren vilket då minskar risken för onödiga hål i den. Nya krav som obligatorisk lufttät-
hetsprovning vid nybyggnationer skulle med stor sannolikhet öka noggrannheten hos entre-
prenörerna. 
 
 

5 Ansvar och roller 
I grund och botten är det byggherren som ansvarar för att samhällets krav uppfylls när denne 
låter utföra byggnads- rivnings- eller markarbeten. Tillstånd ska förvärvas, krav och regler ska 
följas, dessutom har byggherren under och efter uppförandet av byggnaden ett juridiskt an-
svar för denna. Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller samhällets krav. 
Samhällskraven ser olika ut beroende på vad projektet gäller men överlag kan sägas att de är 
kraven enligt PBL och BVL24 som ger de främsta riktlinjerna. 
 
BVL 2 §; Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, 
under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om: 
 
1. bärförmåga, stadga och beständighet 
2. säkerhet i händelse av brand 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 
4. säkerhet vid användning 
5. skydd mot buller 
6. energihushållning och värmeisolering 
7. lämplighet för avsett ändamål 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 
9. hushållning med vatten och avfall 
 
De tekniska egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de varsamhetskrav som finns i 3 kap. 
10-14 §§ Plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsverk skall underhållas så att deras egenskaper 
i de hänseenden som avses i första stycket i huvudsak bevaras. Anordningar som är avsedda att 
tillgodose kraven i första stycket 2-4, 6 och 8 skall hållas i stånd. Lag (1999:366). 
 
Byggherre är den person (fysisk eller juridisk) som för egen räkning utför eller låter utföra 
byggnads-, rivnings eller markarbeten. 
                                                 
24 Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
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5.1 

5.2 

Kvalitetsansvarig 
Den kvalitetsansvariges uppgift enligt PBL är att säkerställa att de väsentliga samhällskraven 
uppfylls. Ur formuleringen om vem som är byggherre förstås att graden av kunskap och erfa-
renhet från byggprocesser hos byggherren inte behöver vara speciellt hög. Det kan ju handla 
om allt från att ett större entreprenadföretag bygger i egen regi, till en familj som ska bygga 
hus. Det är därför lagstadgat att så fort en åtgärd som är omfattande att det krävs bygg- eller 
rivningsanmälan så ska det även finnas en kvalitetsansvarig. Detta som en garanti för att 
byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande teknis-
ka egenskapskrav.  
 
Det är byggherren som utser en kvalitetsansvarig åt sig och beroende på omfattning av pro-
jektet kan det finnas en eller flera. Den kvalitetsansvarige bör vara involverad så tidigt som 
möjligt i ett projekt för bästa resultat, byggherren skall enligt PBL meddela byggnadsnämn-
den om vem eller vilka dessa personer är. 
 
Den kvalitetsansvarige ska ha dokumenterad kunskap om bygglagsstiftning och kvalitetsled-
ningssystem, besitta allmän teknisk kunskap samt ha erfarenhet av praktiskt arbete. Allra vik-
tigast är den certifiering enligt PBL som erhållits av ett ackrediterat certifieringsorgan. Denna 
certifiering ges i tre olika former; E för enkel, N för normal och K för komplicerad, den ger 
riksbehörighet och gäller under fem års tid. De främsta uppgifterna är som tidigare nämnts 
att se till att samhällskraven uppfylls. Dessa sammanställs i den kontrollplan som byggherren 
upprättar och som det beslutas om vid det byggsamråd som hålls innan byggstart. Personen 
ska även närvara vid besiktningar och andra kontroller samt byggsamråd. Även om titeln kan 
antyda det så är det dock inte den kvalitetsansvariges uppgift enligt PBL att övervaka den 
totala kvaliteten i projektet eller leda arbetet i sig, utan enbart att säkerställa att de väsentliga 
samhällskraven uppfylls enligt byggherrens kontrollsystem. Däremot kan uppgifter och befo-
genheter i relation till entreprenörer göras upp genom civilrättsliga avtal. 
 
 

Kontrollplan 
Det är, som det tidigare angetts i rapporten, i Plan- och bygglagens PBL 9 kap. 9§ lagstadgat 
att en kontrollplan skall finnas för arbetena som utförs på en byggarbetsplats. Vid det bygg-
samråd som hålls mellan kommunens byggnadsnämnd och byggherren innan byggstart ge-
nomgås projektets omfattning. Mötets syfte är att klarlägga de delar av projektet som berörs 
av de samhällskrav som ställs i PBL och BVL.  
 
Byggherren ska innan mötet ha iordningställt ett förslag till kontrollplan för att uppfylla kra-
ven, och målet med mötet är att kontrollplanen ska godtas eller revideras tillsammans med 
byggnadsnämnden under mötets gång. Av kontrollplanen skall framgå byggherrens organisa-
tion och en redovisning av objektet. Ett exempel på en kontrollplan finns som bilaga 3. 
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Det ska alltså visas vilka konsulter, entreprenörer, fristående sakkunniga och kvalitetsansvari-
ga som är knutna till objektet. I kontrollplanen skall också anges: 
 

• vilken kontroll som skall utföras 
• vilka intyg och övriga handlingar som skall visas upp för nämnden 
• vilka anmälningar som skall göras till nämnden. 

 
Kontrollplanen ska beskriva hur olika moment kontrolleras, verifieras och dokumenteras. 
Den består följaktligen av byggherrens dokumenterade egenkontroller, utlåtanden från fristå-
ende sakkunniga kontrollanter eller i särskilda fall kontroller utförda av byggnadsnämnden. 
Den bör vara uppbyggd så att den fortlöpande kan stämmas av mot byggprocessens fort-
skridande för avrapportering.  
 
Om det anses att byggherrens kontrollsystem inte är tillräckligt för att kraven skall uppfyllas 
kan kommunen kräva kontroll av fristående sakkunnig. I situationer då byggherren driver 
arbeten i strid mot kontrollplanen bör den kvalitetsansvarige lämna sitt uppdrag för att inte 
mista sitt förtroende eller i svårare fall sin certifiering. Inget arbete som kräver anmälnings-
plikt får bedrivas då det saknas en kvalitetsansvarig. Det går dock från byggherrens sida att 
överklaga nämndens utslag vid oenighet eftersom det är formellt beslutat om kontrollplanen 
enligt förvaltningslagen. Kontrollplanen har således en stor inverkan på projektet. 
 
 

5.3 

                                                

Kvalitets- och miljöplan 
Det finns en del skillnader mellan kontrollplaner enligt PBL gentemot övriga kvalitets- och 
miljöplaner som måste belysas. Kontrollplaner enligt PBL är som tidigare förklarats upprät-
tade för att bland annat beskriva hur arbetena med bygget ska kontrolleras. Detta sker genom 
byggherrens egenkontroller. Kvalitets- och miljöplaner olika aktörer emellan sätter upp krav 
och mål som ska uppfyllas. Dessa planer är idag ett viktigt verktyg i branschen och mer eller 
mindre ett måste för att kunna konkurrera om de större projekten vid upphandlingar.  
 
De standarder som används mest är dels kvalitetsledningssystemet ISO 9001, samt miljöled-
ningssystemet ISO 14001. Ledningssystemet för kvalitet tillhandahåller tekniker och meto-
der för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten på sina produkter25. Detta 
kan ske genom fasta rutiner eller genom att organisationen lagrar och kommunicerar infor-
mation på ett effektivt sätt.  
 

 
25 Med produkt menas i denna standard ”produkt som är avsedd för eller efterfrågad av en kund eller 
   sådant utfall som är avsiktligt resultat av produktframtagningsprocesserna” 
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Miljöledningssystemet ger ledningen kontroll över miljöarbetet när det gäller både resultat 
och kostnader, den syftar också till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbe-
lastning. Att som företag kunna visa upp ett förvärvat certifikat för dessa standarder är och 
blir allt viktigare. 
 
Alla aktörer inom byggbranschen jobbar idag efter ett kvalitetssystem. Vissa arbetar efter nå-
got som bygger på ISO 9001 men de behöver för den sakens skull inte vara certifierade. För 
varje enskilt projekt tas en särskilt anpassad kvalitets- och miljöplan fram som ofta är upp-
byggd för att knyta an till de båda standarderna. 
 
 

6 Egenkontroller och energieffektivitet genom de olika projektdelarna 
För att bättre förstå hur de olika aktörerna i ett projekt ser på och arbetar med egenkontroller 
genomförde vi ett par intervjuer och hade samtal med några utvalda personer. Dessa gav in-
formation om dagliga praktiska problem och lösningar samtidigt som vi fick ta del av de in-
tervjuades egna funderingar och teorier.   
  
 

 Arkitektstadiet, intervju med Diabas 6.1 
Vår första intervju var hos arkitektbyrån Diabas där vi träffade Vincent Cuclair. Med ett för-
flutet i Holland och åtta år i Sverige tyckte han sig ha en god uppfattning om arkitektens yr-
kesroll. Han menade också att arkitektens anseende i Sverige skiljer sig åt från det som råder i 
Holland. I Sverige klassas arkitekter lite överdrivet som estetiska drömmare som tycker om 
att rita tjusigt men glömmer verkligheten. I Holland däremot, menar Vincent, har arkitekten 
en djupt teknisk utbildning och är betydligt mer insatt i helheten. Nedanstående stycken 
sammanfattar större delen av vårt samtal tillsammans. 
 
Det framgick att, det åtminstone på denna byrå, inte finns några egenkontrolldokument som 
ska fyllas i för arkitektens utförda arbete. Istället blir det att kollegor rådfrågas innan chefen 
gör en sista kontroll av det producerade materialet, ritningar och måttanvisningar, innan des-
sa överlämnas till konstruktörerna. 
 
Arkitekter arbetar oftast i ritningsprogram som Revit eller ArchiCAD. Vincent ville också 
lyfta fram applikationen TermoRender där användaren erbjuds möjlighet att direkt analysera 
och i ett tydligt grafiskt gränssnitt med olika färgskalor återge en byggnads olika energiegen-
skaper. Ett bra sätt att redan i ett byggnadsprojekt absolut första skede förhindra de byggtek-
niska lösningar som är ogynnsamma. Dock är inte TermoRender riktigt etablerat ännu i Sve-
rige. Ett annat hjälpmedel som framhölls som ett starkt verktyg för materialval är den webba-
serade databas av byggvaror som Svensk Byggtjänst erbjuder på sin hemsida. Här går att söka 
och hitta tekniska egenskaper, produktbilder, mått, typgodkännanden, byggvarudeklaratio-
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ner med mera. Han tror att bland dessa 36000 byggvaror som finns där kommer konkurren-
sen att leda till goda förutsättningar för att miljövänliga artiklar uppmärksammas och blir 
billigare i inköp. 
 
Arkitekten har av naturliga skäl stor inverkan på hur själva byggnationen skall se ut men kan 
också ha inflytande på hur kunden tänker i projekteringsskedet. En duktig arkitekt kan i viss 
mån övertyga byggherren om att välja en miljövänligare och mer energiekonomisk lösning. 
Vincent berättade om vikten att med ekonomiska kalkyler, som visar återbetalningstiden för 
de mer energieffektiva investeringarna, svart på vitt kunna visa för beställaren den bespa-
ringspotential i energikostnad som finns. Men den kortsiktiga planeringen och jakten efter 
vinster hos beställarna/byggherrarna gör att det med dagens regler och krav ännu inte satsas 
på energieffektiva byggnader i den mån som är möjligt. ”Bygg och sälj av direkt” är det som 
tillämpas i högsta grad än så länge. En hel del kunskap och engagemang finns hos olika aktö-
rer men efterfrågan och branschen är fortfarande avvaktande. 
 
Något som Vincent efterfrågar med sina erfarenheter är mer uppföljning och att arkitekten 
för ett projekt blir i större grad rådfrågad då spörsmål uppstår. Denna blir då någon som är 
med under hela projektet och som många gånger har sista ordet i olika ärenden. Istället blir 
det i dagsläget en del lösningar från övriga aktörer som skiljer sig från den ursprungliga tan-
ken och helhetsbilder går förlorade och kvalitetsmissar uppstår.  
 
 

6.2 Egenkontroller under projekteringen 
Som projektör är det viktigt att, på ett överskådligt vis, kunna redovisa för de egenkontroller 
som måste utföras, se bilaga 1 för ett exempel. Något som inträffar många gånger när det 
lämnas underlag till t.ex. ett projektledningsföretag eller kund är att, i tron om att det ger ett 
bra intryck, finns med för många punkter i egenkontrolldokumentet. Det är viktigt att tänka 
på att utifrån den egenkontrollmall som företaget har, stryka de rubriker som inte är ange-
lägna för det aktuella projektet. Det är av vikt att innehållet är kortfattat och relevant.  
 
Om egenkontrolldokumentet har en tendens att vara osakligt kan dessa partier efter kundens 
påtryckningar tas bort ur egenkontrollen. Egenkontroller som har med energibesparande ef-
fekter att göra i projekteringsstadiet kan vara de som har inverkan på driftkostnader, såsom 
ventilation och uppvärmning. Som projektör för vatten- och värmesystem är det viktigt att 
välja rätt system och att dimensionera på rätt sätt. Framtidssäkra lösningar och rätt dimen-
sionerade ventilationssystem är åtgärder som i det långa loppet ger en lägre driftkostnad un-
der många år. Att hålla sig a jour med nya material som projektör är också väsentligt. 
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6.2.1 Intervju med TP Group 
För att få en inblick i egenkontrollernas betydelse i projekteringsskedet stämde vi möte Lars 
Andersson på TP Group här i Norrköping. Ganska snart efter att vi påbörjat vår intervju an-
slöt sig Lars kollega Peo Andersson, som vi naturligtvis välkomnade, och det visade sig att 
även han var väl insatt i sammanhangen kring egenkontroller, dock från en mer bygginriktad 
position. Ett projektledningsföretag som TP Group är byggherrens högra hand igenom hela 
processen och har till uppgift att samla in underentreprenörers egenkontroller för att kunna 
följa kontrollplanen. När en egenkontroll tillhandahålls av en underentreprenör så är det som 
projektledare omöjligt avgöra om innehållet i detta dokument stämmer överens med verklig-
heten, det är helt enkelt någonting man får lita på. Vad som ganska snabbt visar sig är om 
den egenkontroll som entreprenören lämnat är ämnad att se tjusig och omfattande ut eller 
om den är saklig, lättläst och har lagom många och för projektet väsentliga punkter. 
 
En av deras främsta uppgifter i deras roller som kvalitetsansvariga är att upprätta kontrollpla-
ner och se till att få in underentreprenörers DEK. I detta arbete har de naturligtvis mycket 
erfarenhet både från bra och dåliga exempel. Deras gemensamma åsikt var bland annat att 
det sällan är de längsta kontrollplanerna med flest punkter och checklistor som ger det bästa 
resultaten. 
 
Långt ifrån alla aktörer är ISO 9001/14001 certifierade utan det är de större företagen, 
NCC, Skanska, Peab m.m., som leder utvecklingen av dessa miljö- och kvalitetsledningssy-
stem. Det är ju dock fler faktorer som påverkar arbetet med och hanteringen av egenkontrol-
ler, bland annat styrande personers ledarskicklighet och förmåga att engagera de anställda. 
 
 

6.2.2 Intervju med Sweco Systems AB 
Vi gjorde även en intervju med vår handledare Björn Kleist. Under denna framgick att något 
som ofta saknas mellan projektörer och utförare är kommunikation. Det händer då och då 
att viktigare moment löses på plats utan att diskussion har skett med projektören. Detta är 
naturligtvis inte alltid är så bra då det kan få till konsekvens att den lösning som utförs inte är 
den bästa. Många gånger finns det inte, för ett specifikt projekt, tid att konsultera arkitekten 
eller aktuell projektör vid uppkomna spörsmål. Detta kan misstolkas av projektörer och fel-
aktiga slutsatser dras om att om inget hörs så är det bra. På detta vis gås information om hur 
och varför problem uppstod om miste och liknande situationer riskerar att inträffa.  
 
Något annat som efterfrågas är att man i byggstarten av ett projekt på ett visuellt sätt uppvi-
sar det tänkta slutresultatet samt hur de olika byggdelarna skall se ut. En presentation med 
tredimensionella ritningar med hjälp av en projektor och öppenhet för frågor bland deltagar-
na skulle kunna minska risken för missförstånd. Förhoppningsvis skulle detta också medföra 
ett ökat engagemang för projektet.  
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Det finns i dagsläget ett glapp mellan konsulter, projektörer och konstruktörer gentemot 
hantverkare som i slutändan gör verklighet av de modeller och ritningar som tillhandahålls. 
Om en bättre integrering dem i mellan gjordes möjlig skulle detta nog ge resultat. 
 
 

6.3 Egenkontroller under produktionen 
För att kunna utföra en fullgod egenkontroll i produktionsskedet är det viktigt att den som 
är lagbas eller snickare är väl påläst om vad kontrollplan och bygghandlingar har för krav på 
byggdelen. Det är av största vikt att den som utför egenkontrollen är införstådd med vilka 
författningar som gäller och vilka material och avtalade arbetsutföranden som finns för det 
aktuella projektet. Typgodkännanden, varudeklarationer och monteringsanvisningar måste 
finnas och följas på ett korrekt sätt. 
 
Genom öppna diskussioner tillsammans med arbetskamrater, beställare, entreprenör/ under-
entreprenör beträffande de administrativa föreskrifter som erhållits, klargörs vilka egenkon-
troller som skall genomföras. 
 
Enligt Björn är det viktigt att ha en öppen dialog tidigt i projektet där det tillsammans med 
beställare/entreprenör och besiktningsansvarig upprättas förslag på de egenkontroller som 
måste utföras för att kontrollplanen ska kunna följas. En begränsning av omfattningen ska 
göras till det som är relevant och egenkontroller ska fastställas till ett gällande dokument. När 
arbetet väl påbörjats sker således en genomgång av egenkontrollen och vilka arbetsmoment 
som är knutna till den och än en gång påpekas vikten av en väl genomförd egenkontroll. 
 
Att alla har en förståelse för att egenkontrollen är viktig är avgörande för att den skall tas på 
allvar och utföras på rätt sätt. Enligt den undersökning som BQR gjorde i rapporten ”Tro-
värdig egenkontroll ” framgick att entreprenörerna är de som har störst förtroende för egen-
kontroller och dess betydelse i hela byggbranschen. 
 
 

6.3.1 Intervju med PEAB 
Vi besökte arbetsledaren Peter Larsson på platskontoret vid Dragsområdet där Peab har upp-
fört nya bostäder åt Brf. Strömtrappan (Riksbyggen). Dagen innan vårt möte hade ägarna till 
de två sista lägenheterna flyttat in, men än går det inte helt att pusta ut säger Peter. De ge-
mensamma lokalerna har hamnat på efterkälken till förmån för lägenheterna, han beklagar 
sig också över att inte ett enda kök har kunnat färdigställas direkt då leveranserna varit dåliga. 
 
I vår strävan av att bättre förstå hur det arbetas med egenkontroller hos de olika aktörerna 
har det alltså blivit dags att närmare undersöka en arbetsledares syn och roll i det hela. Vi får, 
enligt våra tidigare teorier och uppfattningar, ganska snart intrycket av att vi troligen har hit-
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tat ett unikum. Här finns nämligen god dokumentation med underskrifter från såväl hant-
verkare och arbetsledare för olika moment som utförts. Ordentliga pärmar med intyg och 
protokoll visas och vi får även en kopia av bladet ”arbetsberedning med egenkontroll”, se bi-
laga 2, som inför varje moment gås igenom mellan hantverkare och arbetsledare.  
 
 
Efter att ha läst rapporter om hur stor utbredningen av byggfel är bland hantverkare, samt 
hur stor avsaknaden av DEK hos arbetsledare är, ställer vi oss naturligtvis frågan varför det 
verkar fungera så bra just här. Det är troligtvis flera förklaringar till detta: 
 

• I detta projekt har den kvalitetsansvarige varit väldigt tydlig med sina avsikter och 
begärt in alla egenkontroller som visar att kontrollplanen följts. Det här är troligtvis 
den främsta orsaken till varför det skötts så bra. 

• Det här var Peter Larssons första projekt sen han började arbeta hos Peab för två år 
sedan. Det kan då tänkas att det kändes viktigt att visa framfötterna även för de ad-
ministrativa arbetsuppgifterna där egenkontroller ingår. 

• Till skillnad från våra tidigare intervjuer kanske det är så att vi här ser en skillnad i 
generationer, det gamla gardet av arbetsledare prioriterar kanske andra ärenden högre 
än just egenkontroller, till skillnad från de yngre. 

 
 

7 Fel och brister med låg energieffektivitet som följd 
Egenkontrollers inverkan på den slutgiltiga produkten är av olika betydelse beroende på vil-
ken konstruktion byggnaden har. Vissa konstruktioner, exempelvis enstegstätade fasader, är 
mer känsliga för misstag i utförandet än andra i fråga om konsekvenser. Det är med hänvis-
ning till det viktigt att skärpa riktlinjerna för de egenkontroller som avser utföranden av 
byggnader med en mer känslig konstruktion. 
 
 

7.1 Förekommande fel 
De fel som kan anses konkreta är de som uppstår vid produktionen av byggnaden. Hand-
lingarna för ett projekt sätter naturligtvis ribban för hur energieffektiv byggnaden rent teore-
tiskt kommer att bli, men det är i produktionsskedet som det kommer att visa sig huruvida 
den teoretiska och faktiska energiförbrukningen kommer att stämma överens. Befintlig do-
kumentation, i form av besiktningsprotokoll och felanmälningar m.m. visar oftast på fel som 
går att upptäcka med blotta ögat. Som exempel kan nämnas direkta skador samt monta-
ge/utförandefel. Faktasammanställningar av de här slagen visar till största delen entreprenad-
fel, alltså fel som orsakats under själva byggandet, och oftast inte fel som begåtts under pro-
jekteringen.  Av studien ”Fel och brister i nya bostäder”, framgick bland annat att ”de entre-
prenadfel som avser byggprodukter och material tyder på att byggnadernas livslängd och un-
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derhållscykler inte varit de främsta kriterierna vid val av produkter”. En annan av de slutsat-
ser som fastställdes var att ”problem med fel och brister i nyproduktion antas inte unikt för 
just bostäder”. 
 
De bästa metoderna för att upptäcka fel och brister i byggnadens klimatskal är att låta göra 
en provtryckning samt termografi. Provtryckning talar om hur tät eller otät en byggnad är i 
förhållande till byggnadsföreskrifternas krav, den avslöjar dock inte var de eventuella läcka-
gen finns. Det gör däremot en termografering där de infraröda bilderna, som fås av värme-
kameran, visar på kalla och varma områden för en vägg eller anslutning, eller för andra miss-
tänkta områden. Dessa test utförs sällan vid nyproduktion, och om i sådana fall sent i proces-
sen, utan mer på befintliga fastigheter för att kontrollera byggnadens läckage. Enligt BBR 
2006 måste byggnadens klimatskärm vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid 50 Pa 
tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s och m2. 50 Pa motsvarar det undertryck som ges på insi-
dan av en vägg när det blåser ca 9 m/s på utsidan. Det är inget krav på att dessa provningar 
ska göras men leverantörer av nyckelfärdiga hus kan låta göra dessa innan slutbesiktning och 
nyckelöverlämnande som en kvalitetssäkring för överlåtelsen. 
 
Noggrannheten i produktionen av byggnadens klimatskal, har stor inverkan på hur energief-
fektiv byggnaden kommer att bli. Det handlar uteslutande om tre faktorer som kommer att 
avgöra klimatskalets energieffektivitet; isolerande verkan, fungerande ångspärr och ofrivillig 
luftomsättning. Utifrån de handlingar man fått så framgår det hur och på vilket sätt till ex-
empel en väggkonstruktion kommer att se ut, men det är helt upp till hantverkaren som i 
sista led utför momentet att göra ett noggrant och väl utfört jobb för att uppnå dessa hand-
lingars krav på lufttäthet och isolerande verkan.  
 
Bristfällig isolering  
Vanligt förekommande är bristande kontroller efter isolering av yttervägg. Skrymslen och 
vrår i väggen där till exempel rörgenomföringar utförs har en tendens att under framförallt 
tidspress kunna bli undermåligt lappade med glas/stenullsbitar. Detta område för isolerings-
missen blir en köldbrygga, någonting som avslöjas med värmefotografering. Se figur 5 och 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 och 6; Till vänster: Yttervägg där isoleringen under fönstret har pressats samman och tryckts in för att gå 
in under regeln, där den borde ha kortas av för att passa in på ett bättre sätt. Till höger: Termografisk bild på en 
yttervägg som i underkant fått isoleringen hoptryckt på liknande sätt. 
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De områden som visat sig vara svårast att isolera är: 
 

• byggnadens hörn 
• anslutning vid grundsyll och takfot 
• anslutningar mot fönster och dörrar 

 
Av geometriska och byggtekniska skäl i symbios så är en byggnads hörn ett utsatt område. 
Det är av naturliga skäl rent byggnadstekniskt svårt att sammanfoga två byggelement i ett 
hörn på ett rejält och hållbart sätt och samtidigt ha lika mycket plats för isoleringsull. Det 
finns både bra och dåliga exempel på hur hörnproblem har lösts, men dessa kommer alltid 
att vara ett svårt moment. 
 
Ofrivillig luftomsättning 
Ofrivillig omsättning av luft är ett annat missförhållande som bidrar till dålig energieffektivi-
tet. Främsta orsaken till detta fenomen är dåligt fodrade fönster och dörrar som ger upphov 
till att läckage av kalluft in i byggnaden som i sin tur bidrar till kallras och drag. En annan 
orsak kan vara bristfällig montering av ångspärren. Bättre utförda egenkontroller av fodring 
samt tillhörande övertrycksprov skulle med stor sannolikhet spara mycket energi om dessa 
utfördes i samband med slutbesiktning. 
 
Otät ångspärr 
Att inte ha en fungerande ångspärr är ett större problem än man från början kan tro. Luft 
som är varm har bättre förmåga än kall att binda vatten i gasform och kondenseras mot kalla 
ytor. Se figur 7 för en bild på ångspärrens korrekta placering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7; Illustration visande 
ångspärrens korrekta placering 
i en takkonstuktion. Den täta 
plasten under gips/spånskiva 
förhindrar att varm fuktig 
inomhusluft, gentemot kall 
uteluft, tränger in i väggen och 
kondenseras. 
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Därför är det viktigt att man tillämpar bättre kontroller vid: 
 

• PE-folietätning (Polyeten Folie) runt apparatdosor, kontaktdon och rörgenomföring-
ar 

• Tejpning av skarvar med åldersbeständig tejp 
• Drevning och tätning av större springor 
 
 

7.2 Fel vid konstruktion av klimatskal 
Klimatskalet är det omslutande hölje som skyddar oss mot väder och vind, med andra ord 
alltså husets tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Överlag kan det konstateras att de kon-
struktionsfel som inverkar mest negativt ur energisynpunkt är de som drabbar husets fönster 
och tak. Här sker ofta en ofrivillig luftomsättning. Projekteringar som av olika anledningar 
har haft bristfälligt fokus på välisolerade vindsbjälklag visar sig ha stora energiförluster då 
värme läcker ut genom takkonstruktionen. Detta uppdagas ofta av termografiska bilder. Se 
figur 8. 
 
 

 
 

Fig. 8; En termografisk bild föreställande ett varmt tak. 
 
För att sänka husets uppvärmningskostnader är det numera vanligt att villaägare tilläggsisole-
rar sina kallvindar genom att spruta lösull på vindsbjälklaget. Innan denna tilläggsisolering 
gjordes hade luften på vinden en något högre temperatur som hade en bättre fuktupptagande 
förmåga. I och med tilläggsisoleringen sänktes temperaturen på denna luft och den fuktupp-
tagande förmågan försämrades. För att undvika fuktproblem i form av missfärgningar, mö-
gelpåväxt, och i allvarliga fall även rötskador, på dessa tilläggsisolerade vindar måste nu venti-
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lationen begränsas26. Genom begränsad ventilation, som på SP:s rekommendation uppnås 
genom att förse vindsutrymmet med en ventil på vardera gavel, uppnås en torrare luft på 
vinden. Ett annat vanligt konstruktionsfel som orsakar skador på vindar är regnvattenläckage 
utifrån. 
 
En riskkonstruktion som det i medier på senare tid rapporterats om är de enstegstätade fa-
sadkonstruktionerna som har varit vedertagna i den svenska byggbranschen sedan början på 
80-talet.  Allt mer uppmärksamhet och kritik om problemen med instängd fukt har uppda-
gats och fasadrenoveringar för mångmiljonbelopp, bland annat i Västra Hamnen i Malmö 
och Hammarby Sjöstad i Stockholm, har tvingats genomföra genom åren samtidigt som 
byggmetoden fortfarande används. Till skillnad från tvåstegstätade fasader saknar den 
enstegstätade den viktiga luftspalt som ventilerar bort eventuell fukt som trängt in i fasaden. I 
det klimat vi har i Sverige efterstävas en ”ventilerad regnkappa”, något som rimmar illa med 
den fasadkonstuktion som är enstegstätad. Se figur 9. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 9; Enstegstätad fasad, problem med vattenläckage vid genomföringar gör att fukt 
förblir instängd i konstruktionen. 

 
 

                                                 
26 Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
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De dokumenterade egenkontrollerna skulle på denna form av fasader ha en betydande inver-
kan då denna fasadkonstruktion rent teoretiskt skulle fungera om den utfördes på ett fullgott 
sätt. Fästen för markiser och lamparmaturer med mera verkar som inkörsport för vatten in i 
en helt oventilerad vägg varpå vattnet inte har någonstans att ta vägen. Det är lätt att förstå 
att fuktproblem uppstår under dessa förhållanden. 
 
 

7.3 

7.4 

Prefabricerade element 
Att bygga hus genom att använda sig av prefabricerade byggelement är stort utomlands, inte 
minst i Tyskland som är världsledande på hus i byggsats. Tanken är god och bygger på att på 
den färdiggjutna grunden monteras de prefabricerade konstruktionsdelarna ihop på plats. 
Resultatet blir ett hus på rekordkort tid. Fördelarna med prefabricerade byggelement är 
många, men den nog absolut största fördelen är att man minimerar risken för inbyggnad av 
fukt. En förutsättning är dock att man väljer dagar för uppmontering då det inte regnar.  
 
Byggbranschen har en förhoppning om att bli lika kvalitetsstyrd som bilbranschen. Att mon-
tera sina byggsektioner inomhus på fabriksgolvet av personal med bra rutiner är ett steg när-
mare det sätt som bilbranschen arbetar. Vidare undviks materiallager på arbetsplatsen vilket 
även detta är en stor fördel, allting som transporteras ut till bygget används till 100 % vid 
användning av prefabelement. 
 
Nackdelarna å andra sidan är att det uppstår fler köldbryggor då byggdelarna ska sammanfo-
gas, tillverkningsapparaten är inte lika flexibel och det finns inte samma frihet i utformning-
en. Om någon del från fabrik blir felaktigt utförd så blir både merkostnaden och tidsåtgång-
en ofta större jämfört med platsbyggda projekt. 
 
 

Bidragande faktorer och orsaker 
För att kunna svara och peka på bidragande faktorer som leder till att ett fel uppstår i kon-
struktionen av ett klimatskal måste det på förhand bestämmas om vad som ska anses utgöra 
fel. Eftersom vårt examensarbete baseras på, och handlar om dokumenterade egenkontroller 
kommer vi betrakta fel som ”ett avvikande från den byggbeskrivning och kontrollplan som 
projektet blivit tilldelat”.  
 
Orsaker till att en individ inte följer de beskrivningar denne blivit tilldelad kan bero på föl-
jande: Tidsbrist, okunskap, brist på engagemang, medvetet fusk eller ouppmärksamhet. Det-
ta gäller såväl i projekterings- som utförandemoment. I rapporten ”Fel och brister i nya bo-
städer” framgår att de främsta anledningarna till kvalitetsbrister är organisatoriska. Detta ytt-
rar sig genom ledarskap och arbetsmiljö som är viktigt för motivationen och känslan av del-
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aktighet i arbetet. Att arbetsuppgifter som ska utföras inte ges tillräckligt med tid är också ett 
problem.  
 
Problemen med fusk, som oftast är medvetet utförda, anses vara mer svårbortarbetade. Fusk 
görs när den som utför fusket är tämligen övertygad om att det råder mycket liten eller obe-
fintlig risk att bli ertappad. Här är det svårt att skapa attitydförändringar utan hårdare sank-
tioner vid påkommanden. Det förekommer inte allt för sällan att framför allt mindre entre-
prenörer tummar på säkerheten för att kunna minska sina kostnader. Detta för att besitta 
möjlighet att åta sig projekt för en mindre kostnad och därmed stå sig starkare i en konkur-
renssituation.  
 
 

8 Metoder och program för energieffektivisering 
Vi kommer att i detta kapitel informera om en del av de åtgärder och verksamheter som på-
går som ett led i att på bättre sätt ta hand om våra naturresurser. Frågan om vad dessa har att 
göra med vårt syfte och mål med detta arbete kan ställas, men det är ingen fråga utan svar. 
 
Eftersom egenkontroller görs för att kontrollera om uppställda krav nås, så följer ju bättre 
energieffektivitet genom höjda krav på berörda områden. De metoder och program som här 
berättas om är några exempel på slagkraftiga tillvägagångssätt i strävandet mot ett miljövänli-
gare samhälle. Ju mer utbrett användandet av liknande arbetssätt blir så höjs nivåerna och 
kraven. 
 
 

8.1 

                                                

EU 
Inom EU har man gemensamt enats om ett ramdirektiv som ska ligga till grund för alla med-
lemsländers bestämmelser i ämnet energihushållning för byggnader. Ramdirektivet trädde i 
kraft 4 januari 2006 och innebär att varje enskilt land kan välja metod för att leva upp till 
angivna nivåer i sin lagstiftning. Många av de riktlinjer som vi kommer att få förhålla oss till 
framöver härstammar från den handfasta ”Handlingsplan för energieffektivitet” som EU-
kommissionen tagit fram. Denna handlingsplan presenterades redan i oktober 2006 och den 
syftar till att minska energibehovet av primärenergi27 med 20 % fram till 2020. Den omfattar 
en period av sex år, från januari 2007 till december 2012 och ska halvtidsutvärderas 2009. 

 
27 Med primärenergi menas energi som inte omvandlats till annan form av energi. De huvudsakliga 
primärenergikällorna kan delas in enligt följande med den högsta energikvaliteten först: 

• El från vatten, vind, sol, kärnkraft etc. 
• Fossila bränslen 
• Biobränslen 
• Solvärme/geotermisk värme 
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För byggbranschens del innebär detta att byggnaders energiprestanda ska förbättras då kom-
missionen anser att det för bostäder och affärsbyggnader (tjänstesektorn) finns en bespa-
ringspotential på 27 % respektive 30 %. För att lyckas med denna handlingsplan och dess 
mål så har Europaparlamentet och dess råd tagit fram ett direktiv som bygger på fyra delar. 
 

• En gemensam beräkningsmetod för byggnaders integrerade energiprestanda. 
• Minimikrav på energiprestanda i fråga om nya byggnader och för befintliga byggnader 

när de genomgår en genomgripande renovering. 
• Certifieringssystem för nya och befintliga byggnader, samt offentligt anslående av certifikat 

och annan relevant information i offentliga byggnader. Certifikaten får vara högst fem år 
gamla. 

• Regelbundna kontroller av värmepannor och centrala luftkonditioneringssystem i byggna-
der, samt en bedömning av värmeanläggningar med värmepannor som är äldre än 15 år.  

 
Direktivet28 gäller bostads- och tjänstesektorn (kontor, offentliga byggnader osv.). Vissa 
byggnader omfattas dock inte av bestämmelserna om energicertifikat, till exempel historiska 
byggnader och industrianläggningar. De certifikat som här påtalas yttrar sig i Sverige idag 
genom den energideklaration som ska göras av en byggnad då den antingen byggs, säljs eller 
hyrs ut. Ett annat exempel är att i den nya versionen av Boverkets Byggregler BBR har kapi-
tel 9, som handlar om energihushållning, omarbetats ordentligt för att tillfredställa de nya 
kraven inom EU. 
 
 

8.2 

                                                                                                                                                

Energideklarering 
I strävan efter att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser genom effektiviserad 
energianvändning, antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i december 2002 
direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Kraven som fastställdes i direktivet 
är följande: 
 

• beräkningsmetodik för byggnaders energiprestanda  
• minimikrav avseende energiprestanda för nya byggnader och byggnader som genom-

går större renovering 
• energicertifiering av byggnader 

 
El har den högsta energikvaliteten och solvärme/geotermisk den lägsta. Detta innebär att el har det största an-
vändningsområdet och oftast ger minst förluster vid omvandling till olika energitjänster. Värme vid låga tempe-
raturer har lägst kvalitet och går enbart att använda för lokaluppvärmning. 
28 Ett EU-direktiv förbinder en medlemsstat att införa direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer 
på hur resultatet ska uppnås. EU-direktiv är sättet att hantera EU:s gemensamma lagstiftning. De är inte direkt 
gällande i Sverige såsom vanlig lag stiftad av den svenska riksdagen utan innebär endast en förpliktelse för den 
svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivens mål uppnås. 

 37



• regelbundna kontroller alternativt rådgivningsinsatser avseende värmepannor 
• regelbundna kontroller av luftkonditioneringssystem 

 
Bland dessa punkter var energicertifieringen av byggnader den som medförde störst verkan 
och berörde flest parter i Sverige eftersom detta certifikat ska finnas tillgängligt för presumti-
va köpare eller hyresgäster när byggnader byggs, säljs eller hyrs ut. Själva syftet är alltså att 
konsumenterna ska ges lättillgänglig och saklig information angående deras energianvänd-
ning och hur kostnaderna för denna kan minskas. Förutom konsumenters tillgång på en 
byggnads energideklaration ska även Boverket, som ansvarar och tillhandahåller det register 
som finns över energideklarerade byggnader, förses med ett exemplar. 
 
Den arbetsgrupp som tillsattes för att utreda och ta fram förslag på hur direktivet skulle kun-
na genomföras i Sverige, valde att införa termen energideklarering istället för energicertifie-
ring. Detta eftersom det ansågs vara en bättre benämning på det dokument där de ingående 
uppgifterna ska finnas samlade. Dessutom ville man undvika en förväxling med det redan 
existerade begreppet el-certifiering. Efter att direktivet antagits av EU och att det för Sveriges 
del hade arbetats fram underlag nog så trädde lagen om energideklarering för byggnader i 
kraft den 1 oktober 2006. En energideklaration kan endast utföras av en certifierad energiex-
pert och ska göras på av Boverket fastställt formulär. Den ska upplysa och ge information 
om: 
 

• uppgift om byggnadens energiprestanda 
• om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden 
• om radonmätning har utförts i byggnaden 
• om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhus-

miljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att 
förbättra byggnadens energiprestanda 

• referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energi-
prestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders. 

 
Referensvärdet som anges i sista punkten är för ett flerbostadshus i norr 130 kWh/m2 och år 
och i söder 110 kWh/m2 och år. Dessa gäller för nybyggda hus. För att beräkna värden för 
byggnader under andra betingelser korrigeras givna värden med hänsyn till följande faktorer: 
byggnadskategori, ålder, kommun, värmekälla, typ av byggnad och kylanvändning. 
 
EPref = f (ålder, kommun, värmekälla, byggnadstyp) [kWh/m2, år] 
 
= (Euppv x Xålder x Xkommun x Xbyggnadstyp +E vv) x Xvärmekälla + Efastighetsel + Ekyla 
 
Begreppet byggnadens energiprestanda är centralt i sammanhanget och med det menas ”den 
faktiska eller beräknade energimängd som används för att uppfylla de behov som är knutna 
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till normalt bruk av en byggnad”, den mäts i kWh/m2 och år. Faktorer som påverkar detta 
mått på en byggnads energieffektivitet är för att nämna några: isolering, tekniska egenskaper 
och typ av installation, byggnadens utformning och placering ur klimatperspektiv, expone-
ring för sol och påverkan av närliggande byggnader. Det finns två skilda metoder för att be-
räkna energiprestanda. Den ena är att man utgår från den mängd köpta energin som tillförts 
byggnaden, för att det ska bli ett så sanningsenligt värde som möjligt så korrigeras detta till 
ett normalt brukande. Den andra metoden är att med hjälp av ett beräkningsprogram, som 
baserats på byggnadens specifika förutsättningar samt matematiska och erfarenhetsbaserade 
modeller, räkna fram ett värde. De två metoderna skiljer sig åt i kostnad och precision. 
 
Enligt direktivet fastslogs att certifikatets giltighetsperiod inte får vara längre än tio år samt 
att det gäller för alla byggnader förutom dem i följande kategorier: 
 

• byggnader med ett särskilt kulturhistoriskt eller liknande värde 
• byggnader som används för industriella ändamål 
• kyrkor och andra byggnader som används för religiösa ändamål 
• byggnader som används inom jordbruket och liknande näringar 
• fritidshus 
• byggnader som är avsedda att användas i högst två år 
• byggnader vars totala golvarea understiger 50 m2 

 
I dagsläget släpar arbetet med energideklarationer över Sveriges bestånd av byggnader efter 
och mycket jobb återstår innan man ligger i fas. Skyldigheten att energideklarera kan dock få 
juridiska konsekvenser. Om en säljare av en byggnad inte har genomfört en energideklaration 
så har köparen rätt att senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en 
sådan på säljarens bekostnad. 
 
 

8.3 GreenBuilding 
Som ett led i målsättningen att uppfylla EU:s ramdirektiv så finns en del energieffektivise-
ringsprogram, ett av dessa är ”GreenBuilding”- projektet. GreenBuilding lanserades 2004 för 
att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader och är idag ett framgångsrikt program 
hos fastighetsägare. Miljötänkande är idag inte bara ett gott steg i rätt riktning utan också 
närmast en ”PR-grej”. Man visar att man är rätt i tiden och har en sund inställning. 
 
GreenBuilding riktar sig till företag, organisationer, offentliga och privata personer som vill 
effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Programmet riktar sig till dem som äger of-
fentliga utrymmen och lokaler, för bostäder finns andra program. Själva upplägget är enkelt 
och helt gratis, man anmäler sitt intresse till organisationen Fastighetsägarna vilka i samarbe-
te med Energimyndigheten leder och samordnar projektet här i Sverige. Därefter erhålls 
”hjälp att definiera och införa ett energiledningssystem för att minska energianvändningen” 
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som de själva uttrycker det. Den ”hjälp” som utlovas är dock inte handgriplig eller ekono-
misk utan handlar om råd och tekniska instruktioner som mottagaren är fri att använda.  
 
Det finns två olika typer av medlemskap i projektet vilka är ”GreenBuilding Partner” och 
”GreenBuilding Stödjande Företag”. Skillnaden ligger i omfattningen på deltagandet. 
GreenBuilding har två nivåer för deltagande för Partners: 
 
Fastighetsnivå, där en eller flera av företagets byggnader väljs utför att inventeras och ingå i 
åtgärdsplanen. När det gäller befintliga byggnader är riktlinjen att byggnadens energian-
vändning ska vara 25 % lägre efter renovering. Även för byggnader som renoverats/byggts de 
senaste fem åren ska energianvändningen vid ombyggnaden ha minskat med 25 %. Alterna-
tivt ska byggnaden använda 25 % mindre energi än kraven enligt Boverkets byggregler, BBR. 
För helt nybyggda fastigheter gäller att energibehovet för dessa ska ligga 25 % lägre än vad 
kraven i BBR föreskriver. 
 
Företagsnivå, där mer än 30 % av företagets fastigheter i Europa ska inventeras och ingå i åt-
gärdsplanen. 
 
Stödjande företag är väldigt viktiga i projektet. Det är en titel som fås genom att på olika sätt 
främja programmet och erbjuda tjänster som hjälper företag att bli för Green Building-
märkta. Det krävs bland annat att man aktivt arbetar med energifrågor och att man hjälpt 
minst en fastighetsägare att bli GreenBuilding Partner. Detta kan ske genom att konsulter 
utför energideklarationer av ett företags fastighet. Under 2008 erhöll Sweco denna titel. 
 
Svenska NCC och Brostaden är två framstående företag som aktivt tillämpar GreenBuilding 
i sin verksamhet. NCC Property Development var en av Sveriges första GreenBuilding Part-
ners, och de projekt som NCC nu presenterar är många avsedda att uppfylla kraven för 
GreenBuilding-märkning. Brostaden blev det första företaget i Europa som levde upp till 
kraven för att bli GreenBuilding Partner på företagsnivå. Tanken med GreenBuilding-
projektet är god och deras ”Partner”-medlemskap är påtagligt och konkret. Det är en bra 
möjlighet för företag att få ett offentligt erkännande på aktivt deltagande för Sveriges energi-
effektivisering. 
 
 

8.4 EPC 
EPC eller ”Energy Performance Contracting” som förkortningen betyder beskrivs i många 
sammanhang som ”metod, sätt att arbeta eller affärsmodell” som används för att uppnå ener-
gibesparingar i befintliga byggnader. Modellen och dess riktlinjer härstammar från USA, där 
det sedan länge har varit lagstadgat att offentliga byggnader skall anpassas till riktlinjerna i 
EPC. Ett bra namn på svenska skulle vara ”Funktionsupphandling med driftansvar och pre-

 40



standagaranti”, och bygger på principen att förändringar idag finansieras med hjälp av fram-
tida besparingar kommande dagar. 
 
EPC skapades i för USA för ca 20 år sen. Driftschefer som saknade kapital var missnöjda 
med sina fastigheters energisystem och anlitade därför kreativa entreprenörer som behärskade 
ny teknik och ville sätta den i verklighet. 
 
Ur detta föddes denna funktionsupphandlingsmodell som grundar sig i att entreprenörerna 
utan kostnad tar sig an fastigheten, analyserar den, tar fram lämpliga åtgärder samt utför des-
sa med en lämnad besparingsgaranti och kompenseras senare med de pengar som sparades 
tack vare förändringarna under den tiden kontraktet löper. Alla inblandade parter vinner i 
denna överenskommelse då fastighetsägarna får ett problemfritt modernt system med lägre 
driftskostnad och garanti. Förutom detta ges fastighetsägaren möjlighet att spara in på sänkta 
administrativa kostnader samt att lagen om energideklaration för byggnader smidigt blir 
uppfylld. Det skall också sägas att alla besparingar efter kontraktstidens slut tillfaller fastig-
hetsägaren. Hur stor besparingspotentialen är för olika fastigheter är omöjligt att säga gene-
rellt. Varje byggnad är unik och förutsättningarna bestäms av standarden på allt från driftin-
stallationer till byggnadskonstruktion. 
 
Tack vare att det ligger i entreprenörernas egna ekonomiska intresse och ansvar att fastighets-
ägaren får ett snålt och välfungerande system så säkerställs kvaliteten på slutresultatet. Än en 
gång poängteras vikten av ekonomisk en morot och eget ansvar i ledet mot bättre byggande. 
 
 

9 Förslag på ändringar 
I vårt syfte att komma med idéer på egenkontroller som kan leda till mer energieffektiva 
byggnader har vi tagit fram ett koncept som redovisas i detta kapitel. I projektet ”Trovärdig 
egenkontroll” arbetas just nu fram förbättringar och förslag på hur de egenkontroller som 
används idag kan komma att se ut framöver. Det är bra och det ska bli spännande att se re-
sultatet av detta som kommer i form av en handbok under första halvåret 2009. Efter en 
postväxling med Hans Severinsson som leder det projektet framgick dock att vad gäller ener-
gieffektivitet lär inga större förändringar följa i och med de nya egenkontrollerna. Detta ef-
tersom egenkontrollens syfte, att den ska redovisa en överensstämmelse mot givna krav, fort-
farande står oförändrad. Men eftersom kraven enligt byggreglerna i framtiden med all säker-
het kommer att höjas kan våra förslag ses som steg i rätt riktning. De kan naturligtvis även 
användas redan nu där beställare ställer större krav än vad lagen gör. 
 
Våra förslag är inriktade på hur en byggnads energiprestanda kan förbättras och vilka kon-
troller av kritiska moment, där det oftast uppstår värmeläckage, som kan utföras. De åtgärder 
som våra idéer medför ska kopplas till en energicontroller, alternativt ytterligare en kvalitets-
ansvarig, som knutits till projektet. Verksamheter och uppgifter för energicontrollers är sedan 
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en tid redan införda men dessa uppgifter består av att jaga och hitta energibesparande lös-
ningar för redan befintliga byggnader. 
 

9.1 Paketlösning 
 
 

Som avslutning på detta examensarbete vill vi pre-
sentera fyra konkreta förslag på kompletterande 
egenkontroller vilka vi tror har stor potential att 
bidra till energieffektivare byggnader. Se figur 10. 
Dessa kompletterande kontroller har till avsikt att 
påvisa brister under ett sådant skede i produktio-
nen att de fortfarande är fullt åtgärdbara, samt att 
deras resultat är så konkret att det direkt kan bin-
das till en specifik orsak. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10; Produktkartong till ”Nya Dek 
´09”, ett åtgärdsprogram avsett för att 

användas som komplement till befintli-
ga DEK för att uppnå en högre energi-

effektivitet. 

 

 

 

9.1.1  Add-on control: 1 
Vi har valt att kalla dessa kompletterande kontroller för add-on´s och de ska i största mån 
utföras i ett sådant skede under projekteringen och produktionen att eventuella brister och 
avvikelser som påvisas, efter kontrollens utförande, fortfarande kan motverkas. 
 
För att kunna göra en utvärdering av systemhandlingarna måste projekteringen vara såpass 
klar att ingångsvärden finns för beräkning. Det är i detta skede som denna tilläggskontroll 
äger rum. Fel i projekteringen upptäcks förhoppningsvis och felen har möjlighet att rättas 
till. Se figur 11. 
 

Fig. 11
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9.1.1 Add-on control: 2 
Klimatskalets täthetstal tas fram genom BlowerDoor över- och undertrycksprov. Se figur 12. 
 

Fig. 12 
 
Den besparingspotential som här presenteras baseras på uppgifter från ”Lufttäthets-frågorna i 
byggprocessen”29  
 
Förutsättningarna för beräkningen baseras på teoretiskt förbättrat täthetstal från 2,0 till 0,6 
l/sek/m2 i flerbostadshus. Översta stapeln beskriver en förbättring av energianvändningen 
med 23 % i en miljö där vinden inte får riktig fart (stadsmiljö). Undre stapeln visar en bespa-
ring på 45 % i en öppen terräng. 

                                                 
29 Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen - Etapp B. Tekniska konsekvenser och Lönsamhetskalkyler: Per Ingvar 
Sandberg, m.fl. (2004) 
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9.1.2 Add-on control: 3 
Kontrollmoment vilket har som avsikt att säkerställa återvinning av värme i frånluft i högsta 
möjliga grad. Se figur13. 

 
Fig. 13 

 

9.1.3 Add-on control: 4  
Två år efter idrifttagandet görs en efterkontroll vilken syftar till att säkerställa kontraktsenlig-
heten och förvissa sig om husets verkliga energianvändning. Denna kontroll utförs genom att 
jämföra beräknad driftdata med den verkligt uppmätta. Vid större avvikelser bör ventilatio-
nens drift kontrolleras närmare samt att en ny täthetskontroll kan bli aktuell. Se figur 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 
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10 Analys av resultat 
Under processen med detta examensarbete har vi, genom intervjuer och samtal, rapportläs-
ning och litteraturstudier fått en ganska bra bild av problemen och möjligheterna med egen-
kontroller. Vad vi saknar är egen praktisk erfarenhet av arbete med just dessa, en klart viktig 
bit, men det har å andra sidan tillåtit oss att vara objektiva i våra studier. 
 
Egenkontroller görs för att kunna följa olika planer för kontroll, kvalité och miljö, det är så-
ledes dessa krav i planerna som sätter upp mål för hur energieffektiv en byggnad ska vara. I 
byggandet av små- och flerbostadshus handlar det för de flesta i branschen i första hand om 
att bygga billigt och sälja dyrt, snabbast möjliga lönsamhet. Därav är det sällsynt med projekt 
där byggnader är uppförda ur ett långsiktigt perspektiv för att använda sig av mindre energi 
och på så vis betala av de extra kostnaderna i material, tillvägagångssätt m.m. Under våra in-
tervjuer har vi fått en del förklaringar till varför det förhåller sig på detta vis, en är att det 
finns för lite pengar i Sverige för att det ska satsas fullt ut på energieffektivt byggande. En 
annan stötesten är att det på en nationell och global nivå är alldeles för låga energikostnader. 
Det är fortfarande för lönsamt att värma upp byggnader med ändliga energikällor och förse 
dem med el. 
 
Byggnaders beräknade energieffektivitet bestäms i projekteringen huvudsakligen genom dess 
arkitektur, konstruktion, materialval och systemlösningar (angivna utan inbördes ordning). 
För att uppnå de önskade resultaten krävs givetvis ett korrekt och kvalitativt genomförande. 
Detta sker, eller borde ske, genom bra rutiner och verktyg för att få med alla ingående delar 
och inblandade personer. Många aktörer har arbetat fram bra metoder på detta genom åter-
koppling av föregående projekt för ett bättre handlade i nästa. Tilltron från beställare på att 
leverantörers egenkontroller fungerar som ett kvitto på avtalsenlig överensstämmelse är dock 
i många fall ringa. 
 
Anledningarna till detta är flera och den kanske viktigaste är den att det som regel inte redo-
visas någon specificering för hur DEK i ett projekt har utförts. Entreprenören har efter eget 
skön avgjort hur de skall se ut och som regel saknas redovisning mot ställda krav. Ett exem-
pel på detta kan vara: Isolering i våtrum är ”OK” eller ett kryss sätts i någon ruta, vilket då 
innebär att något har gjorts men inte vad som gjorts. Det upplevs också att flertalet entrepre-
nörer inte tar DEK på allvar och att det inte finns några fungerande sanktioner mot fuskan-
det. Även från beställarhåll kan förfarandet med egenkontroller vara tvivelaktigt, dels då kra-
ven inte alltid följs upp och även då beställare ibland inte ens vet vilka kraven är. Ett annat 
problem är också att enbart några få beställare har intresse av resultaten, många andra vill 
bara få in alla papper så att ryggen är fri. 
 
På vår frågeställning om det kan dras en parallell mellan bristfälliga egenkontroller och ener-
giineffektiva flerbostadshus så svarar vi; Både ja och nej. 
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Fungerar hanteringen av egenkontroller under projekteringen som den ska kan det i många 
fall i tid uppdagas att det kan föreligga konkreta fel samt även att bättre system kan finnas till 
hands. Men de stora möjligheterna till lägre energianvändning ligger i att under detta skede 
välja mer energieffektiva men därmed ofta också dyrare lösningar. Det är då inte egenkon-
trollernas inverkan det handlar om utan beställarens efterfrågan och plånbok. Vad gäller pro-
duktionsskedets inverkan på energiineffektiviteten anser vi att det mer beror på felaktigt ut-
förande, alltså fusk, än att DEK inte är korrekt ifyllda. Dock finns med säkerhet en parallell 
mellan väl utfört arbete och en riktigt ifylld egenkontroll, är momentet felfritt utfört så 
framhävs gärna detta. 
 
För att få till en vändning av byggbranschens kvalitetsproblem krävs otvivelaktigt fler och 
kraftigare åtgärder än ett förbättrat förfaringssätt vad gäller egenkontroller. Denna bransch är 
den enda som utmärker sig genom att mer eller mindre acceptera ett visst fuskande. Det är 
frågor på organisatoriska nivåer, såsom beställarens styrning samt ledarskap och kommunika-
tion under utförandet30, som behöver lösas innan en ordentlig attitydförändring kan börja 
skönjas. 
 
 

11 Avslutande diskussion 
Den praktiska nyttan med resultatet av denna rapport är främst den att den gett oss, som stu-
denter, insikter i problem och attityder till egenkontroller. Bekymren är sedan länge kända 
och debatten har varit igång sedan ett tag tillbaka, det är dock först nu som något görs åt si-
tuationen. 
 
Vidare så kan denna rapport användas till att fylla det tomrum som finns mellan branschen 
och oss som studenter. Kännedomen om vad egenkontroller är för något var för oss i stort 
sett obefintlig fram tills detta arbete. Det kan logiskt tyckas onödigt att lägga tid på ett så, i 
förhållande till vad i övrigt som ska läras, litet kapitel som egenkontroller under utbildningen 
men konsekvenserna blir att vi som studenter fort blir en del av problemet. Problematiken 
kring egenkontroller har omtalats som ett av byggbranschens sorgebarn, en beskrivning som 
visar på dess omfattning. Information om egenkontrollernas betydelse, och arbetet med des-
sa, redan i skolbänken skulle kunna ge studenter som ska ut i arbetslivet en viktig förberedel-
se. 

                                                 
30 Fel och brister I nya bostäder – vad kostar det egentligen, s 12 och 34: Boverket (2007) 
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