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Stadiums distributionscentral är på 32 000 kvm och håller på att byggas i Herstadberg i Norrköping.
Mattssons Fastighetsutveckling är beställare och kommer att ta hand om driften och underhållet av
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distributionscentralen som finns med i Peabs förbuds- och avvecklingslistor. Arbetet skulle dessutom
resultera i drift- och underhållspärmar för desamma. Arbetet har inneburit många kontakter med
entreprenörer, installatörer och leverantörer. 
Anser nu efter det utförda arbetet att den person som utses som ansvarig för husdeklarationen samt drift-
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Sammanfattning  
 
Stadiums distributionscentral är på 32 000 kvm och håller på att byggas i Herstadberg i 
Norrköping. Mattssons Fastighetsutveckling är beställare och kommer att ta hand om driften 
och underhållet av distributionscentralen. Peab har fått uppdraget som en totalentreprenad och 
det är åt dem som jag utfört mitt examensarbete. 
 
I mitt arbete har jag tagit fram en husdeklaration över Stadiums nya distributionscentral. Det 
innebär att för alla material som finns inbyggda i huset ska det finnas byggvarudeklarationer, 
där det går att utläsa vad de innehåller för ämnen. De byggvarudeklarationer som tagits fram 
har jag sedan samanställt i pärmar där det går att hitta alla ingående material. Det går även att 
se om det finns några ämnen inbyggda i distributionscentralen som finns med i Peabs förbuds- 
och avvecklingslistor. Arbetet skulle dessutom resultera i drift- och underhållspärmar för 
desamma. Arbetet har inneburit många kontakter med entreprenörer, installatörer och 
leverantörer. Alla har om inte alltid så ivrigt, i alla fall försökt hjälpa till med att ta fram det 
jag har efterfrågat. När det gäller drift- och underhållsdokumentation så tar många av de stora 
entreprenörerna och installatörerna fram sina egna pärmar som sedan lämnas över till 
beställaren vid slutbesiktningen. Material från övriga entreprenörer, installatörer och 
leverantörer har jag sammanställt i en drift- och underhållspärm för bygg.  
 
Anser nu efter det utförda arbetet att den person som utses som ansvarig för husdeklarationen 
samt drift- och underhållsdokumentationen måste få tid avsatt för detta. Platschefen som idag 
bär ansvaret har inte den tid som behövs, det skulle behövas som mest en halvtidstjänst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Abstract 
 
The distributioncentral of Stadium has an area of 31,6 acre and is being build in Herstadberg 
in the region of Norrköping. It is Mattssons Fastighetsutveckling (Mattssons Real-estate 
development) who also has ordered the building. They will also take care of the operation and 
support of the distributioncentral. Peab has got the assignment as a total contractor and it is 
for them I have done my degree project. 
 
I have been drawing-up a description of the goods in the distributioncenter. In the declaration 
a description of the goods will be found, there substance for all the materials that has been 
built in to the building describes. All the descriptions of the goods has been put together in 
folders. If some of the sustance could be found in Peabs list of liquidate and forbidden 
materials, that can also been seen in the folders. The project should also result in folders for 
operation and support for the distributioncenter. In the work I have hade many contacts with 
contractors, assemblers and suppliers. Everybody has helpt me get hold of all the documents I 
have needed. When it comes to operation and support, many of the bigger contractors and 
assamblers will put together there own instructions in folders, and then deliver them to the 
orderer in connection with the final inspection. The documents from from remaining 
contractors, assemblers and suppliers will I put together in a folder. 
 
After this work I have detected that the head of the contract, who has the responsibility for the 
declaration of goods dont have the time that needs. A person have to be appointed as 
responsible for the declaration. A full time employed is not needed, at the most a halftime.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Förord 
 
Det hela började med att jag satt vid datorn och letade efter företag att göra mitt 
examensarbete hos. Jag ville gärna komma in på ett stort företag där det förhoppningsvis även 
kunde finnas chans att få ett arbete efter avslutad utbildning. Jag valde att besöka Peabs 
kontor i Norrköping. Efter att jag hade berättat vad jag hade för ärende blev jag inskickad till 
några som hette Maria Johansson och Åke Öberg. Både Åke och Maria arbetar som kvalitets- 
och miljösamordnare på Peab. Jag presenterade mitt ärende och berättade vad jag själv hade 
för tankar. De hade sett förslag som handlade om att göra en husdeklaration för Stadiums nya 
distributionscentral som höll på att byggas i Norrköpings utkant. Jag tyckte att det lät 
intressant och ville gärna veta mer. Maria ringde till platschefen ute på Stadiumbygget och det 
första han frågade var när jag kunde komma. När Maria lade på beslutade vi att jag skulle få 
betänketid till dagen efter, vet så här i efterhand inte varför. Jag hade ju redan bestämt mig för 
att jag ville göra det. Precis när jag skulle gå frågade Maria ”vad hette du förresten”. Allt hade 
gått så fort att vi glömde bort alla sådana detaljer. Jag ringde dagen efter, precis som vi hade 
bestämt. Ett par dagar senare åkte jag tillsammans med Maria och Åke ut till bygget och träffa 
platschefen Gunnar Hoseth och arbetsledaren på bygget som hette Risto Rokka. Allt löpte på 
bra och jag stannade kvar på bygget när Maria och Åke åkte tillbaka till kontoret. Risto visade 
runt mig på arbetsplatsen och därefter beställde vi arbetskläder som jag skulle kunna ha under 
min tid på arbetsplatsen. Veckan därpå startade jag mitt arbete inne på Peabs kontor ihop med 
Maria och Åke, resten av tiden har jag till största delen tillbringat ute på byggarbetsplatsen. 
 
Jag skulle vilja tacka mina handledare Maria Johansson och Åke Öberg för all hjälp med 
språkgranskning och framtagning av fakta. Jag vill även tacka Gunnar Hoseth och Risto 
Rokka som jag har kunnat rådfråga vid problem. Tack till alla entreprenörer som har skickat 
in den information som jag efterfrågat, även om det krävts lite tjat. Till sist vill jag tacka min 
examinator Lotta Lanne vid Linköpings Tekniska Högskola som har varit till mycket hjälp.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare           Handledare 
      
Niklas Landberg            Maria Johansson 
LiTH             Peab 
nikla307@student.liu.se            maria.johansson@peab.se  
      
Opponent             Handledare      Examinator 
                        
Therese Jönsson               Åke Öberg       Lotta Lanne 
LiTH             Peab        LiTH 
thejo846@student.liu.se          ake.oberg@peab.se        lotla@itn.liu.se
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1. Inledning 
 
Under inledningen beskrivs syftet, bakgrunden och vilka frågeställningar som varit aktuella. 
Här går även rapportens disposition att studera, vilken metod som har använts, vilka 
avgränsningar som gjorts samt kritik mot metoden.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Stadium är idag Sveriges största sportbutikskedja. Så har det dock inte alltid varit.1 Det hela 
började med att Ulf Eklöf 1974 tog över butiken Spiralen Sport i Norrköping. Visionen var då 
att skapa ett sportvaruhus och göra sportartiklar tillgängliga för alla. Året därpå gick även Ulfs 
broder Bo in i företaget. Genom aktiv annonsering och massexponering fick de företaget att 
växa. 1983 var Spiralen Sport Sveriges största sportbutik med en butiksyta på 900 kvm och en 
omsättning på 40 miljoner per år. På Sergelgatan i Stockholm öppnades 1987 den allra första 
Stadiumbutiken. Stadium växte och idag finns det över 100 butiker fördelade på Sverige, 
Danmark och Finland med det övervägande antalet i Sverige. I augusti 2005 var 
upphandlingen klar av en distributionscentral placerad i Norrköping. Golvytan är 32 000 kvm 
och det kommer att ge cirka 150 nya arbetstillfällen. 
 
Peab är Sveriges tredje största byggföretag med en omsättning på 25 miljarder kronor och 
cirka 11 000 anställda. ”Peab är ett renodlat bygg- och anläggningsföretag, vars främsta 
ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med 
gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för 
framtiden".2 
 
Peab har fått i uppdrag att bygga distributionscentralen. Byggtiden för projektet är 10 
månader. Idag 2006-03-27 är ca 110 personer sysselsatta med projektet. Mitt arbete består i 
att ta fram en husdeklaration över distributionscentralen samt sammanställa drift- och 
underhållspärmar som ska överlämnas vid slutbesiktningen. Förutom Peabs egna krav finns 
även miljökrav från beställarens konsult Structor. De flesta entreprenörerna tar fram sina egna 
drift- och underhållspärmar men för Peabs egna och de övriga entreprenörerna ska jag 
sammanställa pärmarna. Peabs förbuds- och avvecklingslistor finns med som bilagor, så även 
en checklista från Structor som är uppförd i samarbete med Norrköpings kommun och 
Mattssons Fastighetsutveckling. Mer om dessa finns även att läsa under stycke 2.2.2 och 
2.2.3. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är som sagt att hjälpa Peab med att ta fram en husdeklaration 
över Stadiums nya distributionscentral i Norrköping. I husdeklarationen ska det framgå vilka 
material som har byggts in. 
 
Jag ska ta fram drift- och underhållspärmar åt beställaren. Dessa pärmar ska finnas i tre 
exemplar och överlämnas vid slutbesiktningen. 
 

                                                            
1 Stadium, www.stadium.se 
2 Peab, affärsidé, www.peab.se 
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Dokumentationen kommer att vara levande så länge som distributionscentralen finns kvar. 
Det kommer att ändras och läggas till information vid exempelvis renoveringar och 
tillbyggnader. Meningen är att man vid exempelvis en renovering ska kunna gå tillbaka och 
titta i dokumentationen för att se vad de olika väggarna, golven och installationerna 
innehåller, så att man ska kunna avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas.  
 
1.3 Frågeställning 
 
Svaren till frågorna 1 och 3 kommer att finnas i de pärmar som mitt examensarbete har 
resulterat i. 
 

1. Vilka material finns inbyggda i distributionscentralen? 
2. Hur kommer dessa material påverka eventuella ombyggnationer? 
3. När ska underhållet av distributionscentralen skötas? 
4. Hur ska underhållet skötas och vem ska som ska utföra det? 
5. Vad behövs för att driften och underhållet av Stadiums nya distributionscentral ska 

fungera tillfredställande? 
 
1.4 Målgrupp 
 
Målgruppen för mitt examensarbete är beställaren av distributionscentralen samt alla de som 
kommer att arbeta med underhåll, renoveringar och ombyggnader av densamma. Examinatorn 
vid Linköpings Tekniska Högskola samt anställda på Peab.  
 
1.5 Avgränsning 
 
Några ekonomiska aspekter kommer inte att tas med i rapporten. Nivån på husdeklarationen 
kommer inte att gå ner på komponentnivå utan hållas på en mer anpassad nivå.   
 
1.6 Metod och Källor 
 
Samtal med Peabs platschef samt representanter för underentreprenörer och installatörer 
kommer att genomföras för att få en uppfattning om vilka handlingar som behövs.  
En dialog med konsulten Structor kommer att klargöra vilken form av redovisning som 
efterfrågas. Jag kommer även ha en genomgång av projektet och Peabs generella arbetssätt 
med handledarna och ta del av Peabs intranät.  
 
Insamling av handlingar från alla underentreprenörer och leverantörer kommer att ske genom 
telefon- och mailkontakt. Alla inkomna dokument kommer att granskas och kontrolleras mot 
Peabs förbuds- och avvecklingslistor, bilaga 1 respektive 2. Miljökraven från beställarens 
konsult Structor skall även de följas, bilaga 3. Praktiskt och administrativt arbete med 
kopiering, skanning och lagring på cd kommer att genomföras under hela arbetet.  
 
Denna rapport har tillkommit genom kontakt med de entreprenörer, installatörer och 
leverantörer som har varit involverade i byggandet av distributionscentralen. Andra 
inblandade har varit platschefen för projektet, mina handledare med flera. Peabs förbuds- och 
avvecklingslistor samt checklistan från Struktor har även varit viktiga för framtagandet av 
husdeklarationen. Några internetsidor har använts för att få den information som behövts. 
Källorna återfinns sist i rapporten.     
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1.7 Metodkritik 
 
Det hade kunnat bli en noggrannare husdeklaration om precis alla ingående material tagits 
med men det hade säkert tagit dubbelt så lång tid, om inte mer. Mitt arbete kanske hade 
underlättats om alla entreprenörer och installatörer hade tagit fram sina egna pärmar, som jag 
sedan bara hade sammanställt. Å andra sidan hade troligtvis nivåerna på husdeklarationerna 
varit av skiftande kvalitet och djup. 
 
1.8 Disposition 
 
Rapporten är upplagd med en inledande del där förutsättningarna för entreprenaden gås 
igenom. Där beskrivs även syftet med examensarbetet. Frågeställningen och vilken målgrupp 
som arbetet vänder sig till, samt vilken metod som använts presenteras under den inledande 
delen. I teoridelen finns själva arbetet presenterat. Det börjar med en bakgrund innehållande 
vad som tidigare gjorts. Vidare finns uppgifter om vilka krav som ställts och vilka 
entreprenörer som är inblandade i byggnationen. Därefter beskrivs mitt arbete med kontroll 
och sortering av material. Rapporten avslutas med en analysdel innehållande diskussion och 
slutsatser. 

2 Teoridel 
 
Under teori finns information om vilka entreprenörer, installatörer och leverantörer som varit 
och är involverade i byggandet av distributionscentralen. Vilken information som varit 
behjälplig vid framtagandet av husdeklarationen samt vilka krav som finns från de olika 
parterna finns förklarat under teoridelen. Har finns även beskrivningen av hela mitt arbete 
med husdeklarationen, från insamlandet av material till samanställning av den kompletta 
husdeklarationen.    
 
2.1 Inledning 
 
Vid arbetets start finns till mitt förfogande checklistan från Structor samt Peabs förbuds- och 
avvecklingslistor. Dessutom finns det även en mall för husdeklarationen och en påbörjad 
pärm med några enstaka byggvarudeklarationer. Jag kommer att begära in 
byggvarudeklarationer på allt material från både underentreprenörer och leverantörer. Hur 
materialen kommer att påverka miljön i framtiden är idag svårt att veta. Alla material kommer 
att kontrolleras mot Peabs förbuds- och avvecklingslistor för att minska risken att några 
miljöfarliga ämnen byggs in i huset.  
 
Driften och underhållet av distributionscentralen kommer att tas omhand av Mattssons 
Fastighetsutveckling. Arbetet med drift- och underhållsdokumentationen är inte påbörjat 
varför jag får undersöka krav på innehåll och möjligheter att samla in det efterfrågade 
materialet. Dokumentationen ska sedan levereras till beställaren i tre kopior, två pärmar och 
en CD-skiva. 
 
2.2 Krav på byggvarudeklarationen. 
 
Olika beställare har olika krav på vad som byggs in i en byggnad och hur detta ska redovisas. 
När en beställare föreskriver material eller metod, följs detta i möjligaste mån. Om beställaren 
inte lämnar specifika krav, är det upp till entreprenören att välja bästa lösning med hänsyn till 



  4

miljön i relation till krav på tidhållning och lönsamhetskrav. Till sin hjälp har man centrala 
avtal som tecknas av inköpsfunktionen centralt i Peab och gäller för hela koncernen. När avtal 
tecknas med en leverantör ställs krav på att tillhandahållna produkter är bästa miljöval. Dessa 
krav är ställda utifrån Miljöbalken, Peabs förbuds- och avvecklingslistor samt databaserna 
Milab och Basta. Milab står för Miljöbedömning av Byggvaror och är ett officiellt 
miljöbedömningssystem. Bygg-, fastighets- och anläggningssektorn kan använda Milab som 
ett hjälpmedel för att minimera miljöriskerna vid byggnation. Milab är en ekonomisk förening 
vars målgrupp är byggherrar, ägare och förvaltare av fastigheter och anläggningar3. Basta är 
ett EU-finansierat projekt som syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror. Basta är en fritt tillgänglig databas 
där de kvalificerade byggvarorna finns med. Systemet gåt ut på att leverantörerna själva ska 
kvalificera sina byggvaror genom att titta på byggvarans egenskaper istället för att jämföra 
ämneslistor4. I det aktuella projektet har Stadium anlitat Mattssons Fastighetsutveckling för 
att leda byggprocessen och sedan driften. Mattssons har i sin tur anlitat Structor för att få hjälp 
med miljökrav. Structor har i sina handlingar ställt krav på en husdeklaration. Peab har 
presenterat ett förslag på en mall för en husdeklaration, Bilaga 4 och diskussioner har förts 
om redovisningsnivå. Structor och Peab har enats om att redovisa enligt de byggdelar som 
framgår av husdeklarationen. Syftet med redovisningen är tredelad. Det första är att redovisa 
fortlöpande för Structor, detta för att de ska kunna kontrollera att inga farliga ämnen byggs in. 
För det andra ska man veta vad som byggs in för att kunna härleda eventuella 
arbetsmiljöproblem när distributionscentralen driftsätts. För det tredje ska man kunna gå 
tillbaka till redovisningen vid en framtida renovering eller rivning. 
 
2.2.1 Husdeklarationen 
 
Husdeklarationen är ett dokument där alla ingående material ska finnas med. Den kommer 
sedan att finnas när man i framtiden behöver renovera, bygga om eller riva huset. Det kan 
även vara så att man vill kunna se vad det är för material i en viss del av huset. Arbetet med 
att ta fram drift- och underhållspärmar och eventuellt andra dokument såsom husdeklarationen 
är det vanligen platschefen med bistånd av kvalitets- och miljösamordnaren som utför. I och 
med detta examensarbete har arbetet fått tydligare fokus och kan ge ett instrument för 
liknande projekt i framtiden. Husdeklarationen ska innehålla information om stomme, 
innerväggar, fast inredning samt installationer. De flesta underentreprenörer vet att det ska 
göras, men att få in alla dokument kan vara svårt. Vissa entreprenörer får man påminna medan 
andra entreprenörer skickar in allt som behövs så fort de kan. Vissa entreprenörer köper in 
sina produkter från andra företag vilket innebär att entreprenören måste få in deklarationer 
från sina underleverantörer. Hur lång tid det tar att få in deklarationerna beror på hur många 
steg det är från tillverkare till slutanvändare.  
 
 
2.2.2 Förbuds- och avvecklingslistor 
 
I Peab förbuds- och avvecklingslistor, bilaga 1, 2, finns precis som det låter de ämnen och 
material som inte får användas eller bör undvikas. Exempel på dessa ämnen är Akrylamid, 
Bly, Kvicksilver och föreningar som innehåller något av dessa ämnen. CFC, HCFC och 
Halon-föreningar är andra exempel på ämnen som finns med på förbudslistan. Dessa ämnen 

                                                            
3 MilaB, www.milab.nu 
4 Basta, www.bastaonline.se 
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finns i köldmedium men används även som bland annat skumningsmedel i cellplast. 
Avvecklingslistan innehåller sådana ämnen och material som fortfarande får användas men 
som ska undvikas i största möjliga mån. Många ämnen som finns med på avvecklingslistan är 
sådana som finns med som mjukgörare i plaster. Lösningsmedel i färger, lacker och lim är 
andra exempel. Även vissa flamskyddsmedel finns med på avvecklingslistan.  
 
2.2.3 Checklistan från Structor 
 
Structors checklista, Bilaga 3 handlar mer om själva driften och hushållningen i 
distributionscentralen än vilka material som får användas eller bör undvikas. I checklistan 
återfinns de identifierade områden som är särskilt viktiga att beakta i projektering- och 
produktionsskedet. Checklistan är tänkt att fungera som hjälpmedel när de ställda kraven skall 
genomföras. Huvuddelarna handlar om att till exempel vattenförbrukningen minimeras, 
energibehovet ska begränsas genom låga värmeförluster och effektiv elanvändning samt att 
insamlade och producerade dokument koordineras. Det finns många fler krav, dessa kan ses i 
Checklistan. 
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2.3 Entreprenörer 
 
Det är många olika entreprenörer som är involverade i ett byggprojekt av den här storleken. 
Entreprenörerna har i sin tur olika leverantörer av de produkter som ska byggas in eller 
installeras i huset. Här kommer nu dessa gås igenom. 
 
2.3.1 Mark och stomme 
 

 
Figur 1 Pålning och gjutning 
 
Peab som är totalentreprenör handlade från början upp arkitekten TE Arkitekter AB från 
Stockholm. När utseendet på huset var beslutat handlades Nywa Byggprojektering AB upp 
som konstruktör. Som geotekniker upphandlades WSP samhällsbyggnad. Både Nywa och 
WSP ligger i Norrköping. De geotekniska undersökningarna resulterade i en grundläggning 
med över 600 pålar med en liten del av huset som ligger direkt mot berggrunden. 
Markarbetena utfördes av Peab själva med egna samt inhyrda grävmaskiner och annan 
utrustning. Pålning och gjutning av grundfundamenten utfördes av Peab Grundläggning. 
Västanfors Industrier handlades upp som stomentreprenörer och Twintec handlades upp för 
gjutning av grundplattan. Twintec använde betong från Betongindustri i Norrköping. 
Ytterväggarna på huset består av en underdel av sandwichelement från Finja Betong och en 
övre del som är klädd med plåt på ut- och insida med isolering av glasull. Fönsterpartierna 
består av planglas i olika sorter och färger tillverkade av medlemmar i Svensk 
Planglasförening. Plåtmontaget utfördes av A-M Fasad som med hjälp av stora liftar skruvade 
fast de stora väggplåtarna. Taket uppfördes även det av Västanfors, rökluckorna på taket 
monterades av Ventisol Brandventilatorer som även är tillverkare av desamma.  
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2.3.2 Insidan  
   

 
Figur 2 Gjutning av golv, sista etappen 

 
Betonggolvet avjämnas med olika material beroende på vad ytan ska användas till. Det är 
skillnad på avjämningsmaterialet om ytan ska användas som kontorsutrymme eller 
industriyta. Alla golv behandlas sedan med ett bindemedel för att det inte ska damma och för 
att en eventuell matta ska fästa bättre. Betongen behandlas med material från Maxit. De flesta 
golven beläggs med keramiska plattor. På de platser som det ska läggas matta läggs 
linoleummatta från Forbo. Innerväggarna består av OSB-skivor och gips med reglar av stål 
och vissa fall trä där det finns en större last som måste tas omhand. Väggarnas beklädnad 
består nästan överallt av målad väv. I duschrum och vissa partier i köket bekläds väggarna 
med kakel. I huset finns det tre hissar och ___ trappar varav ___ är av stål, levererade av 
Häfla Bruk AB som ligger i Rejmyre utanför Norrköping. Övriga trappor är gjorda av betong 
och kommer från AB Strängbetong i Nacka precis som det låter av betong som kommer från 
AB Strängbetong i Nacka. Hissarna är av typen maskinrumslös linhiss och har fraktats från 
Otis fabrik i Gien  levererats och monterats av Otis. 
 
2.3.3 Installationer     
 
Alla VS-installationer utfördes av Wirström & Månsson i Norrköping som varit inblandade i 
bygget sedan byggstart. För att dra in brandvatten och ut spillvatten under plattan användes 
plaströr från Uponor, golvbrunnar från Purus och avloppssystem från Armatec. Blandare 
kommer från FM Mattsson och radiatorer från Epecon. Åby El-tjänst som ligger i Åby utanför 
Norrköping upphandlades för att utföra installationen av all el. Det finns en stor el-central 
utmed den östra sidan där all el utgår ifrån. När det gäller el-artiklar så det inte att gå in på 
vilka material och komponenter som använts. Det kan sägas att det är väldigt många olika 
material som används. CE Sprinkler tar hand om sprinklersystemet. Det är ett omfattande 
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system med själva sprinklercentralen försänkt precis bredvid el-centralen. CE Sprinkler har 
själva installerat hela sprinklersystemet. Här används inte så många olika material, det är 
nästan bara rör av gjutjärn med endast en del små tillbehör av andra material. 
Ventilationsprojekt AB i Norrköping har installerat all ventilationsutrustning. Det finns en 
stor fläktcentral på våning tre och därifrån går det sedan vidare till alla delar av 
distributionscentralen. Lika elen redovisas inte ventilationsutrustningen på detaljnivå. 
 
2.3.4 Kompletteringar       
 
Håltagningar har gjorts av SHC Håltagning från Norrköping. I fasaden kommer det att finnas 
15 dockningsstationer för lastbilar. Portarna i dessa levereras och monteras av Crawford 
Allhabo AB och är tillverkade av desamma. Det kommer även att finnas en ramp i anslutning 
till huset för att man ska kunna ta sig ut och in med truckar och bilar. Dessa försätts, armeras 
och gjuts av Peabs egna personal.    
 
2.4 Arbetet med husdeklarationen 
 
2.4.1 Allmänt 
 
Arbetet med husdeklarationen har fortlöpt från första till sista dagen och är i skrivande stund 
inte helt klar. Vid ett möte med mina handledare och min examinator beslutade vi att även om 
inte husdeklarationen var helt klar när mina 10 veckor hade gått, skulle jag göra klart 
rapporten och lägga fram mitt examensarbete. Sedan skulle jag gå tillbaka till Peab för att 
slutföra husdeklarationen. Drift- och underhållsdokumentationen har det inte varit lika mycket 
arbete med i jämförelse, eftersom de flesta entreprenörerna själva tar fram och leverera dessa i 
samband med slutbesiktningen. Jag har tagit hand om drift- och underhållsinstruktionerna på 
de delar som Peab och de mindre entreprenörerna har stått för, mer om detta finns att läsa 
under stycke 2.5 Drift- och underhållsdokumentation. 
 
De flesta tycker att det är ett jobbigt och tråkigt extraarbete att ta fram byggvarudeklarationer 
och att dessa stjäl en massa tid från alla väsentliga saker som finns att göra. De uppskattar att 
jag gör sammanställningen av det inskickade materialet 
 
2.4.2 Kravspecifikation 
 
Husdeklarationens innehåll var inte fastställd från början. Genom samtal med platschefen 
Gunnar Hoseth och tillsammans med de olika leverantörerna har vi kommit överens om en 
lämplig nivå. Mallen som jag fick från början verkade bra så jag startade upp mitt arbete efter 
den (bilaga 1). Allt flöt på bra och de flesta leverantörerna var hjälpsamma. Från början var 
det inte så många entreprenörer som var klara så jag fick även ta på mig andra uppgifter. 
Dessa uppgifter finns redovisade under stycke 2.5.4 Övriga arbeten.  
 
2.4.3 Planerat möte med Structor 
 
När jag som vanligt satt och arbetade med husdeklarationen samtidigt som jag försökte få 
ihop några rader på rapporten kom Gunnar Hoseth helt plötsligt in, han sa att det var ett möte 
med Structor inplanerat till nästa vecka. Där ville Gunnar att vi skulle presentera 
husdeklarationen i sitt nuvarande skick. Som tur var hade jag en hel vecka på mig att 
förbereda pärmarna. Då det inte kommit in husdeklarationer från så många än var det svårt att 
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få något bra system i pärmarna. Arbetet med pärmarna pågick in i det sista, jag var faktiskt 
själv ganska nöjd med resultatet så här långt. 
 
Innan mötet tog jag några ord med Gunnar. Jag var lite nervös inför mötet. Skulle Structor 
vara nöjda med det hitintills presterade arbetet? Det jag undrade över var om jag själv skulle 
presentera det hela för Structor eller om han skulle göra det. Det visade sig att jag skulle göra 
det, nu var jag inte mindre nervös. Nu var det så att vi satt och väntade på Structors 
representanter. Det var Jag, Gunnar Hoseth, Projektledarna från Åby El-Tjänst, 
Ventilationsprojekt AB samt från Wirström & Månsson som satt där och drack kaffe och 
småpratade. Efter en stund började vi verkligen undra var Structor tagit vägen. Efter några 
telefonsamtal fick vi reda på att det inte ens var någon från Structor på väg till mötet. De hade 
ringt och lämnat ett meddelande som tydligen inte hade blivit avlyssnat. Då hade jag alltså 
suttit här och varit nervös helt i onödan. Vi som var där gick igenom vad jag hade presterat, 
de tyckte att det såg bra ut. Jag fick en pärm med byggvarudeklarationer från Hans på 
Ventilationsprojekt. Jag hade visserligen nästan alla de deklarationerna redan, men Hans 
tyckte att det var bra om det fanns en pärm som han sedan kunde fylla på Vi diskuterade min 
tid på Peab och kom fram till att försöka få allt klart till vecka 20, så jag kan få en vecka på 
mig att sammanställa allt i pärmar och bränna ner det på en cd innan jag ska lämna in min 
rapport till min examinator på skolan. 
 
2.4.4 Insamling av material 
 
Efter att tagit del av befintligt material och upplägg påbörjade jag mitt arbete ute på 
byggarbetsplatsen. Med block och penna antecknade jag allt som fanns. Jag insåg ganska 
snart att det inte skulle fungera. För det första skulle jag inte hinna göra annat än det. För det 
andra så skulle jag ha behövt dela på mig för att kunna se allt som hände Jag gick istället runt 
på bygget och pratade med dem som arbetade där. Vi diskuterade hur arbetet flöt när så 
många olika entreprenörer ska samsas på en liten yta med ett extremt pressat tidschema. 
Därefter satte jag mig på kontoret och tog reda på vilka entreprenörer som var inblandade. 
Långt ifrån alla underentreprenörer var upphandlade i det här läget. Det kommer att komma 
till målare, golvläggare, plattsättare mm. Av dem som är upphandlade hade platschefen varit i 
kontakt med vs- och el-entreprenören angående husdeklarationen och drift- och 
underhållsdokumentationen. Överenskommelse med dessa hade gjorts om att de skulle ta 
fram sina egna pärmar. 
 
Insamlingen av materialet har flutit på ganska bra. De första kontakterna med entreprenörer 
och installatörer har tagits via telefon, därefter har det både varit via telefon och mail. Jag har 
ringt och presenterat mig och berättat att jag gör mitt examensarbete på Peab samt vad mitt 
examensarbete går ut på. De flesta entreprenörer, leverantörer och installatörer har varit 
mycket hjälpsamma. Vissa entreprenörer har jag haft mycket kontakt med, det har framförallt 
varit de större entreprenaderna, till exempel VS-, Ventilations-, och stomentreprenören. Det 
finns även mindre entreprenörer som det bara varit enstaka kontakter med, därefter har de 
skickat ett mail med de dokument jag efterfrågat. De flesta dokumenten har kommit via mail 
vilket jag efterfrågat. Några få har inte haft sin dokumentation digitalt och har därför faxat 
eller skickat informationen i ett brev. I de senare fallen har det skapat extraarbete för mig, då 
jag även ska presentera husdeklarationen på en CD-skiva. 
 
Redovisningsnivån har diskuterats kontinuerligt. Vi har kommit överens om att material av 
betydande mängd och material som innehåller farliga ämnen ska finnas med. Vad det innebär 
i praktiken är att alla fraktioner inte kommer att tas med i deklarationen. Exempelvis finns det 
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el-kabel som innehåller koppar och har någon typ av PVC-plast som skal. Den är vanligt 
förekommande och därför med i deklarationen. Det finns produkter av mindre mängd, 
tillexempel skruvar som håller ihop klamrar. Det kanske finns 50 sådana i huset men vi har 
sagt att det har en så liten betydelse ur miljösynpunkt att de inte behöver tas med i 
husdeklarationen. Detaljer som inte tas med finns inom nästan alla områden.  
 
När det gäller till exempel hissar är det svårt att ta fram husdeklarationer. En hiss med allt 
omkring innehåller så många olika komponenter att det gör det i princip omöjligt att ta fram 
en deklaration där allt material finns med. Jag kom överens Otis AB att de själva skulle 
avgöra vad som är en relevant nivå. Deklarationen var riktigt bra, med vikter på de ingående 
materialen. Jag fick även med Otis egna förbuds- och avvecklingslistor, de var väldigt lika 
Peabs. Med vissa fungerar det så här bra, med andra fungerar det knappt överhuvudtaget.    
 
 
2.4.5 Kontroll av ingående material 
 
Jag började nu kontrollera ingående material mot Peabs förbuds- och avvecklingslistor. Det 
var inget lätt arbete då det i vissa material fanns mycket små fraktioner av ämnen. Exempelvis 
lysrör innehåller kvicksilver, men bara mycket lite. Stålreglarna som används lackas med en 
zinklösning som innehåller 0,0003 % bly, vilket finns med på Peabs avvecklingslista. Det 
känns betydelselöst när det är så lite men det finns ändå där. Tvintec´s material innehöll 
ämnen som jag aldrig har hört talas om, till exempel fanns ämnen som Brachydanio rerio och 
Daphnia magna.  
 
Vilken påverkan dessa ämnen skulle ha vid en eventuell ombyggnation är ganska svårt att 
förutspå. Inget inbyggt material är vad man vet i dagsläget farligt för människan och naturen 
förutom bly och kvicksilver. Dessa ämnen finns endast i mycket små koncentrationer och är 
delar i utrustning som tas omhand utan att dessa ämnen släpps ut i naturen. För människor är 
koncentrationerna inte farliga i dess aktuella fasta form. 
 
2.4.6 Sortering av byggvarudeklarationer 
 
Jag utgick från rumsbeskrivningen och utformade husdeklarationen, bilaga 5 efter denna. 
Rumsbeskrivningen är utformad så att rum nummer 100 till 143 ligger på bottenplan, 200 till 
241 på andra våningen och tillsist rum 300 och 301 på tredje våningen. Exempel på denna, 
bilaga 6. Det innebär att det vid rummens nummer står vad rummet innehåller och att det går 
att gå in och titta på ett visst rum vid till exempel en ombyggnation. Det blev totalt 4 pärmar. I 
varje pärm finns ett gemensamt register där det framgår i vilken pärm det specifika utrymmets 
byggvarudeklarationer går att hitta. Den digitala husdeklarationen är uppbyggd på samma sätt, 
förutom att all information ligger lagrad på samma skiva. Exempel kan ses på nästa sida. 
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Byggdel Fabrikat / Materialspec. Enhet BVD 
        
Rum 120 Motionshall, Plan1     
Golv       
Betong Betongindustri AB / Fabriksbetong    BVD betong 
Primer Maxit / Govprimer   BVD Golvprimer 4716 
Sockel       
Trä       
Vägg       
Väggips Knauf Danogips GmbH   BVD Gips 
Väggskiva Danogips DOSB (OSB3) / OSB-skiva   BVD OSB-skiva 
Isolering till tak Paroc / Skivor Mineralull   BVD Mineralull 
Väggreglar Knauf Danogips GmbH / Stålreglar   BVD Stålreglar 
Färg Flügger / Flutex 10   BVD Flutex 10 
Spackel Flügger / Sandplast LH Lättspackel   BVD Sandplast LH  
Väv Flügger / Glasfiberväv   BVD Glasfiberväv 
Vävlim Flügger / 377 Vävlim   BVD 377 Vävlim 
Tak       
Undertak Echopon / Gedina Kant A   BVD Gedina A 
Figur 3 Exempel på digital utformning 
 
Detta underlättar om man behöver information om flera rum. Då den digitala versionen är 
uppbyggd på samma sätt som pärmversionen är det lätt att växla mellan pärm och cd. När 
användaren letat upp det rum som denne är intresserad av så är det bara att klicka på den 
byggvarudeklaration som han eller hon vill få fram. 
 
På ett möte med Structor den 24 maj redovisade jag mitt upplägg. Structors representant 
tyckte att arbete såg bra ut och att upplägget på pärmarna var enkelt och överskådligt. Nu var 
det endast några små detaljer som kvarstod, exempelvis att få in de kritiska delarna i en 
separat pärm eller att de är markerade så att dessa lätt kan hittas vid ett eventuellt problem. 
Det gäller framförallt golvet som är lite speciellt gjutet. Vi hade även problem med att färgen 
på pelarna i huset blev missfärgade, så deklarationerna på dessa ville Structor också ha under 
en speciell flik. 
 
För vissa delar i huset, exempelvis för beslagen kommer alla instruktionerna sitta under 
samma flik, fast med ett eget register. Detta för att underlätta sökningen samt att alla beslag 
annars skulle ta upp en hel pärm bara de.  
 
2.5 Drift och underhållsdokumentation 
 
På grund av att arbetet med husdeklarationen blev omfattande har arbetet med drift- och 
underhållsdokumentationen fått lite mindre tid. Som tur är behöver inte jag ta fram 
instruktioner på de stora systemen. Installatörerna tog hand om sina drift- och 
underhållspärmar själva vilket gjorde att mitt arbete blev lite sönderhackat men å andra sidan 
undkom jag en del arbete. Från vissa entreprenörer och leverantörer skulle jag begära in både 
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byggvarudeklarationer och dokumentation över drift och underhåll. I andra fall skulle jag bara 
begära in byggvarudeklarationer.  
 
2.5.1 Olika underhåll för olika system 
 
Att driften och underhållet av fastigheten sköts enligt instruktionerna är inte bara viktigt för 
maskinerna, det handlar även om människornas arbetsmiljö och om distributionscentralens 
ekonomi. Om underhållet inte sköts som det ska minskar livslängden på maskiner och system. 
Det finns risk för att systemen inte fungerar tillfredsställande om underhållet blir eftersatt. 
Detta skulle kunna få förödande konsekvenser, om exempelvis en brand skulle utbryta och 
sprinklersystemet inte fungerade. Det handlar om material för miljonbelopp som skulle kunna 
förstöras och i värsta fall människoliv som skulle spillas. Det finns visserligen annat underhåll 
som inte skulle få lika förödande följder om det inte följdes till punkt och pricka, om spegeln i 
badrummet till exempel inte putsades med rätt medel skulle den kanske mattas. Det är i båda 
fallen någonting som går sönder eller får en försämrad funktion, så att sköta underhållet enligt 
instruktionerna är viktigt i alla olika fall.     
 
Drift- och underhållsinstruktionerna ser mycket olika ut beroende på vad de gäller för. För el-, 
VS- och ventilation kan instruktionen bestå av en eller eventuellt två hela pärmar. För alla 
beslag, som är cirka 30 stycken finns istället alla instruktioner på ett litet A4 papper, så det är 
stor skillnad på instruktionerna. För sprinklersystemet så kommer CE-Sprinkler att utbilda en 
fastighetsskötare så att denne kan ta hand om driften och underhållet av anläggningen. 
Sprinklersystemets två stora diselmotorer ska bland annat provstartas med jämna mellanrum 
för att kontrollera att de fungerar tillfredsställande. 
    
2.5.2 Insamling 
 
Installatörerna har färdiga mallar för sina drift- och underhållsinstruktioner och vill ta hand 
om den delen själva. Jag kommer att lämna in min drift- och underhållsdokumentation vid 
slutbesiktningen. I de pärmarna kommer övrig dokumentation att sitta, till exempel 
information om ytskikt som klinkers, innertak och målning men även om tillbehör såsom 
beslag och trappor, samt dokumentationen ifrån är Crawford Allhabo AB. De flesta 
leverantörerna har mailat mig informationen samtidigt som de mailat 
byggvarudeklarationerna.  
 
2.5.3 Sortering av dokumentationen      
 
Drift- och underhållsdokumentationen är inte sorterad efter rumsnummer som 
husdeklarationen utan efter innehåll. Instruktionen för portarna sitter för sig och instruktionen 
för beslagen för sig.  
 
 
2.5.4 Övriga arbeten 
 
I början av examensarbetet fanns det inte så mycket att göra med husdeklarationen eller med 
drift- och underhållsdokumentationen då det inte var så många entreprenörer upphandlade. 
Jag tog då på mig lite andra arbetsuppgifter för att inte bara behöva sitta och vänta. Jag hjälpte 
till exempel Gunnar med att föra dagbok vissa dagar. I den skulle det stå hur många personer 
som arbetade med vad samt vilket företag de arbetade åt. Jag kan konstatera att det inte är 
någon bra idé att som ny gå ut på bygget med papper och penna. Det kan lätt misstolkas, så 



  13

jag lärde mig att det bästa är att gå fram till dem som arbetar och prata med dem. Då kunde 
jag förklara vad jag gjorde på bygget samtidigt som jag fick lite kontakt med byggarbetarna. 
 
2.6 Analys och Diskussion 
 
Här kommer jag nu till mina resultat av examensarbetet. Man kan så här i efterhand undra vad 
det egentligen har blivit av alla dessa dokument som har passerat. Det har faktiskt blivit en 
riktigt bra husdeklaration om jag får säga det själv. Vad beträffar drift- och 
underhållsdokumentationen så har även det blivit en ganska gedigen pärm.    
 
Här nedan följer även svaren på de frågeställningar som presenterades tidigare i rapporten.  
 
2.6.1 Resultat 
 
Peab har nu med min hjälp fått en husdeklaration som beställarens konsult Structor tycker är 
bra framarbetad med ett tydligt upplägg. Eftersom det här kommer vara ett levande dokument 
är det bra att det även finns en digital del där det är lätt att gå in och ändra eller lägga till om 
det i framtiden blir några om, eller tillbyggnationer. 
 
Husdeklarationen är uppbyggd enligt den rumsbeskrivning som finns över Staduimbygget. 
Det gör att det är lätt att gå in och titta på ett specifikt utrymme i huset. De rum, korridorer, 
trapphus mm som finns på bottenplan börjar med 100  
 
Jag har även tagit fram drift- och underhållsinstruktioner för Stadiums nya 
distributionscentral. Dessa blev lite enklare än husdeklarationen beroende på att det inte alls 
var ett lika omfattande arbete. Detta för att installatörer såsom VS, el, ventilation och 
sprinkler tar hand om sina egna pärmar. Det    
 
Dokumenten finns att beskåda på Stadiums distributionscentral så länge huset står kvar, vilket 
kanske kan bli ett tag. 
 
2.6.2 Fortsatta arbeten 
 
Några fortsatta arbeten på just det här projektet blir nog svårt. Det skulle vara vid en eventuell 
tillbyggnad. Jag har visserligen redan hört rykten om en tillbyggnad, men hur allvarligt det är 
med det vet jag inte.  
 
Ett arbete som skulle kunna utföras är att konstruera ett system för att kontrollera ingående 
ämnen. Det skulle kunna vara ett datasystem där material som används skrivs in. Sedan söker 
systemet igenom listorna efter matchande ämnen. Ett enkelt och säkert system som skulle 
underlätta arbetet med husdeklarationerna betydligt.          
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2.6.3 Slutsats 
 
Peab har tack vare mitt arbete fått fram en ny mall för husdeklarationer Om den kommer att 
tillämpas i framtiden vet jag inte, men hoppas givetvis att Peab tar vara på möjligheten.  
 
Vissa leverantörer har precis som Peab egna förbuds- och avvecklingslistor. Ett arbete som 
tog mycket tid i mitt examensarbete var att kontrollera de ingående ämnena mot Peabs listor. 
Peab lämnar ut dessa förbuds- och avvecklingslistor till de tänkta samarbetsparterna i 
samband med förfrågningsunderlaget. Det borde finnas ett system för att säkerställa att de 
upphandlade entreprenörerna verkligen rättar sig efter dessa listor. På så sätt skulle arbetet 
med husdeklarationerna gå betydligt snabbare samtidigt som oron över vilka ämnen som finns 
inbyggda i huset skulle minskas betydligt. Det skulle kunna vara ett datasystem där de olika 
entreprenörerna skriver in de material som ska användas. Sedan söker systemet igenom 
listorna efter matchande ämnen.          
 
Drift- och underhållsdokumentationen finns det inte mycket att säga om. Det fungerar bra 
som det är idag. Det som skulle kunna förbättras är att entreprenören skulle kunna maila dessa 
till den ansvarige samtidigt som entreprenören hämtar ut det material som ska användas. Det 
skulle spara tid, samtidigt som det skulle finnas en mindre risk för att någonting missas. 
  
2.6.4 Diskussion 
 
Jag anser att det vore bra om det företaget som bär ansvaret för miljön i projekten, som i detta 
fall Peab, utser någon person som arbetar med att ta fram husdeklarationer och dokumentation 
för drift- och underhåll. Eftersom de flesta entreprenörerna på grund av tidsbrist inte arbetar 
med detta, riskerar det att inte bli noggrant utfört. Jag tror att det skulle bli ett bättre resultat 
om en person under projektets gång ansvarade för att ta fram dessa dokument, dock ej på 
heltid. Om både en husdeklaration och drift- och underhållsdokumentationen ska tas fram så 
kan en tjänst på 25-50 % beroende på storleken av projektet, vara tillräcklig. Detta skulle i sin 
tur generera en husdeklaration som fungerar bra, och som både den ansvarige och beställaren 
kan vara nöjda med.   
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