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Sammanfattning 

Miljöbyggnadscertifieringarna har ökat markant sen systemet lanserades och allt fler 
byggnader uppförs i Sverige idag med stort miljöfokus. Men hur bra är kvalitetskontrollerna 
som ska säkerställa att byggnaden uppfyller certifieringskraven? 

Denna rapport syftar att svara på hur noggrant kvalitetskontrollerna för certifiering av 
Miljöbyggnad utförs samt hur bra dessa kontroller är på att säkerställa certifieringen ur ett 
kvalitetsperspektiv.  

Rapporten har tittat på kontroller som är kopplade till indikatorerna 2,6,10,11,14 och 15 
(värmeeffektbehov, radon, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar, dokumentation av 
byggvaror och utfasning av farliga ämnen) inom Miljöbyggnad. Genom dessa indikatorer så 
täcks de tre huvudområdena energi, inneklimat och material in i undersökningen.  

För att svara på syftet så undersöks och kartläggs det vilka kvalitetskontroller som gjorts på 
referensobjektet framtidens US i Linköping. Efter att kvalitetskontrollerna kartlagts så har de 
utvärderas och fått ett betyg efter utvärderingsparametrar som tagits fram i sammarbete med 
energiexpert, kvalitetssamordnare och miljösamordnare. Alla olika typer av kontrollers betyg 
har lett till ett samlat indikatorbetyg som återspeglar hur bra kontrollerna kring varje 
indikatorn är på att säkerställa kvalitén på certifieringen.  

Betygskalan är utformad till att likna Miljöbyggnad, kvalitetskontrollerna kan få betyget 
BRONS, SILVER eller GULD. De olika typer av kontroller som gjorts på referensobjektet är 
okulära besiktningar, egenkontroller kvalitetssäkring genom simuleringar, mätning av radon, 
lufttäthetsmätningar och termograferingar. De typer av kontroller som fått höst betyg i den här 
studien är de okulära besiktningarna och egenkontroller kopplat till simuleringar. 

Resultatet ger en spridd bild över hur bra kontrollerna är på att säkerställa kvalitén på 
certifieringen. Det förekommer höga felmarginaler i kontrollerna och detta leder till ett sämre 
betyg. Generellt så har indikatorbetygen varit väldigt bra när det gäller att säkerställa kvalitén 
på certifieringen. Felmarginalen hos radonmätning under byggskedet för Indikatorn Radon 
har skiljt sig åt och fått betyget BRONS. Dock så har indikatorn fått totalbetyget SILVER 
Indikatorerna dokumentation av byggvaror, Termiskt klimat vinter och Termiskt klimat 
sommar har alla fått indikatorbetyget GULD. De övriga indikatorerna (Utfasning av farliga 
ämnen och Värmeffektbehov) har fått indikatorbetyget SILVER.  
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Abstract 

 

The number of buildings certified with the Swedish environmentally friendly certification 
system Miljöbyggnad has increased remarkably since the launch in 2011. But how good are 
the controls that ensure that the demands are met regarding the certification? 

This rapport aims to answer and investigate how good the controls for certifying a building 
with Miljöbyggnad are being performed and how good they are at ensuring the certification 
from a quality perspective. 

The rapport has looked at the indicators 2, 6, 10, 11, 14 and 15 (värmeeffektbehov, radon, 
termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar, dokumentation av byggvaror och utfasning av 
farliga ämnen) around Miljöbyggnad. With these indicators the three main field energy, 
indoor climate and materials of Miljöbyggnad is being investigated. 

In order to answer the purpose of this study the different types of quality controls that’s been 
done at the reference building Framtidens US in Linköping are investigated at graded. The 
grades have been set by parameters determined by quality, energy and environmental expert. 
The different types of controls get a total grade based on these parameters, this leads up to an 
indicator grade that determines how good they are at ensuring the certification from a quality 
perspective. 

The grading scale are designed to be similar to Miljöbyggnad, the quality controls gets the 
grades BRONZE, SILVER or GOLD. The different type of controls that’s been done at the 
reference object is visual inspection, self-monitoring, quality ensuring through simulations, 
radon measurements, air tightness measurements and thermography measurements. The 
quality controls that gets the highest grade in this study is the visual inspections and the self-
monitoring when it’s done in connection to simulations.  

The results of how good the quality controls are at ensuring the certification from a quality 
perspective varies with the different indicators. A lot of the controls have a lot of margins of 
error and that leads to a lower overall grade. In spite of the margins of error the general 
picture is that the controls are very good at ensuring certification from a quality perspective. 
The indicator Radon has gotten the grade BRONZE because of the high margin of error that 
the radon measurement had. The indicators Dokumentation av byggvaror, Termiskt klimat 
vinter och Termiskt klimat sommar have all gotten the grade GOLD. And the rest of the 
indicators (Utfasning av farliga ämnen and Värmeffektbehov) have gotten the grade SILVER. 
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Förkortningar/Teckenförklaring/begreppsförklaring 

SGBC – Sweden Green Building Counsil  

DVUT- Dimensionerande vinterutetemperatur 

Atemp -  Arean innanför ytterväggarna som är uppvärmd till mist 10°C. 

Bq/m³ - Becquerel per kvadratmeter. 

Vistelserum - Utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

PPD-index – Predicted Percentage of Dissatisfied, d.v.s. antalet personer som kommer vara 
missnöjda med klimatet. PPD beräknas med hjälp av PMV. 

PMV – Precentage Mean Vote, ett mått på en femgradig skala om vad man tycker om 
klimatet.  

BSAB 96 – Byggandests Samordning AB 96 är en standardisering av betäckningar för 
byggnadsdelar som ingår i b.la AMA och som Byggtjänst står för idag. (AB Svensk 
Byggtjänst, 2014)  

KEMI – Kemikalieinspektionen. 
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1 INLEDNING 

Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet och dess syfte, problem, vilken metod som har 
använts och avgränsningar som valts.  

Hur säkerställer man kvalitén hos kvalitetskontrollerna när man certifieringar en byggnad 
enlig Miljöbyggnad? För att säkerställa kvalitén på certifieringen görs kvalitetskontroller på 
byggnaden kopplat till de indikatorer som Miljöbyggnadscertifieringen är uppbyggd på. 
Dessa kontroller är inte väl undersökta när det gäller säkerställning av kvalitén på byggnaden. 
Denna rapport ämnar undersöka och betygsätta varje typ av kontroll kopplat till valda 
indikatorer. Rapporten vänder sig till kvalitets- och miljösamordnare som arbetar med 
kvalitetskontroller av Miljöbyggnadscertifieringar eftersom den ger en tydlig bild av de olika 
kvalitetskontrollerna och identifierar svagheter i kvalitetssäkringen. Examensarbetet har 
genomförts som en del i min utbildning på Linköpings universitet, 
byggnadsingenjörsprogrammet. Arbetet innefattar 16 Högskolepoäng och motsvara 11 
veckors fulltidsstudier. 

 Problemformulering 1.1

Miljöbyggnad är en certifieringsmetod för att klassificera en byggnads miljöpåverkan med 
hänseende på energi, inomhusklimat och material. Intresset för att få en byggnad klassad 
enligt Miljöbyggnad har ökat mycket de senaste åren. För att få en byggnad certifierad så 
ansöker man hos SGBC (Sweden Green Building Council). SGBC har kriterier som måste 
uppfyllas för varje indikator, ju bättre byggnaden uppfyller dessa kriterier ju bättre betyg får 
byggnaden. För att dessa kriterier ska uppfyllas så görs flera olika kontroller av byggnaden i 
projekterings- och byggskedet. Det som saknas idag är undersökningar som kartlägger och 
betygsätter dessa kvalitetskontroller. Genom att förstå hur bra/dåliga kvalitetskontrollerna är 
så kan man enklare säkerställa att den certifieringsklass man vill uppnå uppnås.  

Något som kvalitetssamordnare på Sweco i Linköping har märkt är att det saknas en tydlig 
bild över hur pass bra dessa kontroller utförs eller hur bra de är på att säkerställa byggnadens 
kvalitet till beställaren.  

 Syfte och mål 1.2

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur noggrant kvalitetskontrollerna för 
certifiering av Miljöbyggnad utförs samt hur bra dessa kontroller är på att säkerställa 
certifieringen ur ett kvalitetsperspektiv. 

Målet med examensarbetet är att granska kvalitetskontroller som är kopplade till olika 
indikatorer inom Miljöbyggnad och betygsätta dem utefter hur bra dessa är på att säkerställa 
certifieringen ur ett kvalitetsperspektiv.  
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 Frågeställningar 1.3

Vad finns det för kvalitetskontroller som sker under projekterings- och byggskedet för 
certifieringen av en byggnad enligt Miljöbyggnad?  

Hur pass väl utförda är de olika typerna av kvalitetskontroller som skett under projekterings- 
och byggskedet kopplat till olika indikatorer inom Miljöbyggnad?  

Hur bra är dessa kvalitetskontroller på att säkerställa kvalitén på den slutliga certifieringen? 

 Metod  1.4

 Intervjuer 1.4.1

Mailintervjuer har skett med kvalitetssamordnare och energiexpert på Sweco och 
miljösamordnare på White Arkitekter för att kartlägga arbetet som har gjorts på 
referensobjektet FUS (Framtidens Universitetssjukhus, Linköping). Personliga möten har 
skett med energiexpert och kvalitetssamordnare på Sweco för att förstå hur arbetet utförts och 
för att få tillgång dokument som styrker vilka kontroller som gjorts.  

Intervjufrågor har ställts via mail enligt Bilaga 6.1, 6.2 och 6.3 för att få svar på experters syn 
på kvalitetsarbete och olika parametrar som de anser viktiga för kvalitetsutvärderingar. Det 
har utöver detta skett samråd kontinuerligt under arbetets gång med energiexpert.  

 Datainsamling 1.4.2

Swecos interna rapporter från varje kontrolltillfälle samt rapporter för certifieringsansökan 
kopplat till de olika indikatoreran har studerats för att få en förståelse för hur arbetet har gått 
till vid ansökningen. Dokument från SGBCs hemsida har använts för att beskriva hur 
certifieringen av Miljöbyggnad går till och vilka miljöcertifieringssystem som finns i Sverige 
idag. Genom SGBC databas så kartläggs vilka krav som de kräver för en godkänd certifiering 
enligt Miljöbyggnad. Rapporter från kontrolltillfällen har använts för att utvärdera kvalitén på 
dessa.  

 Utvärdering av kontroller 1.4.3

SGBC sätt att ge betyg på byggnader har anpassats för att ge ett motsvarande 
kvalitetssäkringsbetyg kopplat till de valda indikatorerna. Det innebär de olika typerna av 
kontrollerna har fått olika betyg (brons, silver eller guld) beroende på valda 
utvärderingsparametrar. Utvärderingsparametrarna har valts i samråd med 
kvalitetssamordnare på Sweco, miljösamordnare på White Arkitekter och energiexperter på 
Sweco för att få experters syn på viktiga utvärderingsparametrar är.  

 



INLEDNING 

3 

 

 Avgränsningar 1.5

Rapporten kommer endast att titta på certifiering av Miljöbyggnad med fokus på 
nyproduktion då referensobjekten som finns att tillgå är av denna typ. Om man upptäcker fel i 
projekterings- och byggskedet så kan dessa ändras billigare och effektivare än om man 
upptäcker detta då byggnaden är färdig. Därför väljer rapporten att titta på kvalitetskontroller 
som skett under projektering- och byggskedet.  

På grund av tidsbergränsningen så väljs kvalitetskontroller som rör indikatorerna, 2. 
Värmeeffektbehov, 6.  Radon, 10. Termisk klimat vinter, 11. Termiskt klimat sommar, 14. 
Dokumentation av byggvaror och 15. Utfasning av farliga ämnen. Valet av dessa har skett i 
samråd med energiexpert och kvalitetssamordnare för att rapporten ska ta upp alla delar av 
miljöbyggnad (energi, inomhusklimat, material).  

Kvalitén på egenkontroller som entreprenören utför kommer i sig inte att utväderas utan 
endast kvalitetskontroller som ämnar till att säkerställa kvalitén på egenkontrollen kommer att 
undersökas och utvärderas.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt så återfinns sammanfattningar av föregående studier som har gjorts och som 
motiverar att denna studie genomförts. Sammanfattningar från miljövänligt byggande och 
kvalitetskontroller är uppdelade i olika stycken.   

 Teoretisk bakgrund 2.1

Miljövänligt byggande är en komplicerad process som innefattar många olika aktörer, flera 
processer och olika komponenter. När man talar om miljövänliga byggnader handlar det om 
att se på hela byggnadens livscykel när det gäller material, energi och inomhusmiljö. Hänsyn 
ska tas till återvinningsbarhet och effekter på miljön när det gäller materialet som byggnaden 
uppförs av. Byggnaden ska vara energieffektiv och inomhusmiljön ska värna om människors 
hälsa och välbefinnande. (Samer, 2013) 

Genom certifiering av Miljöbyggnad så uppnås energieffektiviseringar som medför en 
miljövänligare byggnad. De olika parametrarna gör också att det blir enklare att sätta fingret 
på vad som leder till ekonomisk lönsamma åtgärder (Brown et.al, 2013). Studier har visat att 
genom att skapa tätare hus med bättre U-värden på konstruktionen så blir byggnaden billigare 
om man ser till byggnadens livstid. I Sverige så står byggsektorn för nästan 40 % av totala 
energibehovet (Karlsson et.al, 2006). Samtidigt spenderar vi mer 80 % av vår tid inomhus. 
Det är därför viktigt att fokusera på energieffektiviseringar och en bra inomhusmiljö för att 
skapa ett hållbart och välbefinnande samhälle. (Karlsson et.al, 2007)(Cook, 1995)(Parker 
et.al, 2003) 

När kvalitetskontrollerna för att säkerställa en byggnads kvalitet ska tas fram så är det viktigt 
att de personer som är involverade kan utvärdera och översätta miljöförhållanden och 
karakteristiska parametervärden till utvärderbara förhållanden. Det krävs kunniga 
projektledare och samordnare för att få en lyckad certifiering av miljövänliga byggnader. 
(Hapurne et.al, 2012)(Fadeyi et.al, 2013) 

Det som saknas i studierna är en undersökning av kvalitén på de kontroller som görs för att 
säkerställa de olika satsningarna på miljövänligare byggnader. Man vet väldigt väl vad som är 
miljövänligare och vad som gör att människor mår bra när det gäller inomhusmiljö, men 
många av kontrollerna för att säkerställa detta är inte väl undersökta och man måste anta 
mycket data när man gör simuleringar.   

 



 Teoretisk referensram 
 

5 

 Miljöcertifieringssystem i Sverige 2.2

 LEED 2.2.1

LEED är det miljöcertifieringssystem som är finns på mest ställen i världen, över 140 olika 
länder har en byggnad som är certifierad genom LEED. Systemet kommer ursprungligen från 
USA och det är deras version av SGBC (USHBC) som sköter certifieringarna. Husen bedöms 
inom vattenanvändning, närmiljö, energianvändning, material och inomhusklimat. Även hela 
stadsdelar kan certifieras genom LEED. (SGBC, Infoblad LEED, 2014) 

 Green Building  2.2.2

Green Building fokuserar på energianvändningen och effektiviseringar av denna. För att 
erhålla certifieringen så ska byggnaden förbättra sin energiförbrukning med 25 % eller vara 
25 % bättre än nybyggnadskraven i BBR. Systemet är ett initiativ från EU för att minska 
energianvändningen i lokalbyggnader. (SGBC, Infoblad Green Building, 2014) 

 BREEM 2.2.3

BRE Enviromental Assessment Method (BREEM) ägs idag av flera olika aktörer inom 
byggbranschen. Certifieringssystemet startade i Storbritannien och är det mest utspridda 
internationella systemet i Europa med 115 000 certifierade byggnader. BREEM räknas som 
ett av världens mest ambitiösa miljöklassningssystem med indikatorer som berör 
projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, 
markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föreoreningar samt byggnadens 
läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Systemet innefattar fem olika 
betygsnivåer Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstandning. (SGBC, infoblad BREEM, 
2014) 
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 Miljöbyggnad 2.2.4

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader med fokus på energi, 
inomhusklimat och material. Syftet med systemet är att göra det enkel för beställare och 
konsulter att skapa miljövänliga byggnader. Certifieringen är uppbyggd på 16 indikatorer (se 
figur 1) som tillsammans leder till olika betyg inom områdena energi, inomhusklimat och 
material. (SGBC, Metodik, 2014) 

Certifieringsprocessen går till så att man i projekteringsskedet skickar in en preliminär 
ansökan till SGBC som kontrollerar de krav som ställs är uppfyllda. När sedan byggnaden är 
färdigställd så kontrolleras det att kraven uppfylls i den färdiga byggnaden. På sätt så ser man 
till att inget av de projekterade planerna försvinner i byggskedet. (SGBC, Metodik, 2014) 

Miljöbyggnad använder sig av ett betygsystem som innebär att en indikator kan få betyget 
KLASSAD, BRONS, SILVER eller GULD. Om en indikator får betyget KLASSAD så 
innebär det att kraven för miljöbyggnad inte har uppnåtts. Generellt så gäller betyget BRONS 
att alla krav som BBR ställer har uppnåtts medan GULD är väldigt bra och även innefattar 

Figur 1. Indikatorer, aspekter och områden i Miljöbyggnad.(SGBC, Metodik, 2014) 



 Teoretisk referensram 
 

7 

enkätundersökningar från brukarna av byggnaden. Hela ansökningen granskas av en 
oberoende sakkunnig vilket medför att byggnaden även kvalitetssäkras med avseende på de 
olika indikatorerana. (SGBC, Metodik, 2014) 

Det finns inga kvalitetskontroller som måste utföras enligt SGBC utan det är upp till 
beställaren att ställa dessa krav. De enda kontroller som SGBC gör är tidigt i 
projekteringsskedet och då byggnaden är slutbesiktigad och färdig.  

Vid nyproducerade byggnader så bedöms indikatorerna antingen på byggnadsnivå, d.v.s. hela 
byggnaden, eller på rumsnivå (se figur 2). Då man bedömer på rumsnivå så väljs de mest 
utsatta rummen i byggnaden beroende på vilket indikator man undersöker. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 

 

  

Figur 2. Visar om indikatorerna bedöms på byggnad- eller rumsnivå vid 
nyproducerade byggnader. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 
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 Valda indikatorer inom Miljöbyggnad 2.3

 Indikator 2. Värmeeffektbehov 2.3.1

Värmeeffektbehovet beräknas som värmeförluster till följd av transmission, luftläckage och 
ventilation dividerat med byggnadens Atemp.  Med Atemp så menas arean innanför ytterväggarna 
som är uppvärmd till mist 10°C. När man bedömer en byggnad så utgår miljöbyggnad från 
BBRs definition av elvärmda byggnader. Det rekommenderas att beräkningarna sker med 
beräkningsverktyg från miljöbyggnads hemsida. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Syftet med värmeeffektbehovsindikatorn är att minska effektbehovet på byggnaden genom att 
skapa ett tätt hus med låga U-värden och med en hög värmeåtervinningsgrad på 
ventilationssystemet. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

 

Redovisningskrav vid ansökan 

De krav som SGBC ställer på en ansökan är att den som ansöker ska redovisa: U-värden, 
areor, köldbryggor, ventilationsflöden, värmeåtervinning och luftläckage. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 

Kontroll i färdig byggnad 

När byggnaden är färdigställd så kontrolleras att beräkningsförutsättningarna stämmer med 
den färdiga byggnaden, det gäller indata så som: Areor, U-värden, värmeåtervinningens 
temperaturverkningsgrad och uteluftflöde. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

  

Tabell 1. Bedömningskriterier för indikator 2 Värmeeffektbehov. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 
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 Indikator 6. Radon  2.3.2

Syftet med indikatorn radon är att huset ska ha en låg radonhalt inomhus, radonhalten bedöms 
i Bq/m³ (becquerel per kubikmeter). Även fyllnadsmassor bör kontrolleras efter höga halter av 
radon. Beroende på halten av radon i marken så ställs olika krav på konstruktionens 
utformande. De högsta kraven som ställs är att byggnaden är tätt mot inläckande jordluft. 
(SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

 

Redovisningskrav vid ansökan 

Vid ansökan så ska ett protokoll med uppmätt markradonhalt redovisas alternativt om det 
finns någon mätning i området så ska utlåtande från sakkunnig redovisas. Det ska redovisas 
om marken klassas som låg-, medel- eller högradonhaltig. Bygghandlingar som visar att 
konstruktionen har utförts med skydd från radonspridning från mark ska också redovisas. 
(SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Kontroll i färdig byggnad 

När byggnaden är färdigställd så görs en mätning av inomhusluften under 
uppvärmningssäsongen och det är den högsta mätta radonhalten i vistelsezonen är det som 
avgör betyget på indikatorn radon. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

  

Tabell 2. Bedömningskriterier för indikator 6. Radon (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 
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 Indikator 10. Termisk klimat vinter 2.3.3

Indikatorn termiskt klimat vinter syftar till att byggnaden ska ha ett lågt PPD-index. PPD-
index mäter hur många människor som är missnöjda med inneklimatet. Ett lågt PPD-index 
betyder alltså att byggnadens inneklimat uppfattas som bra av många personer. PPD beräknas 
enligt ISO 7730 och påverkas av lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, 
relativ luftfuktighet, klädsel och fysisk aktivitet. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

 

Indikatorn termiskt klimat vinter bedöms på rumsnivå och det våningsplan som är har sämst 
förutsättningar för ett termiskt klimat vintertid är det som ska studeras. På det valda 
våningsplanet så väljs sedan de sämsta rummen tills 20% av totala våningsplanets Atemp är 
bedömt. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Simuleringar av inneklimatet ska ske med IDA Klimat och Energi, ProClim, TeknoSim eller 
liknande program. Dessa program används ofta i samband med dimensionering och 
utformning av värme-, kyl- och komfortsystem. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Redovisningskrav 

Vid ansökning så ska det redovisas:  

 Dokument som visar byggherrens krav på termiska inneklimatet vintertid. 
 En kort motivering av valt våningsplan och val av rum. 

 Atemp för våningsplanet och de bedömda rummens golvarea. 
 Ritningar som visar att de bedömda rummen överstiger 20% av våningsplanets totala 

area. 

Tabell 3. Bedömningskriterier för indikator 10. Termiskt klimat vinter. (SGBC, Bedömningskriterier, 
2014) 
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 Ritningar som visar fönsterstorlekar för det valda våningsplanet.  
 Indata och resultat för varje berört rum.  

 Betyg för varje rum och indikatorbetyg.  

Kontroll i färdig byggnad 

När byggnaden är färdigställd så kontrolleras redovisad indata med den färdiga byggnaden. 
Det kan även ske en mätning enligt SS EN ISO 7726. Om man är ute efter betyget GULD så 
sker en enkätundersökning som ska visa att minst 80% av brukarna av byggnaden tycker att 
ter termiska klimatet vintertid är acceptabelt, bra eller mycket bra enligt en given enkät. 
(SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 Indikator 11. Termiskt klimat sommar 2.3.4

Indikatorn termiskt klimat sommar syftar till att byggnaden ska ha ett bra termiskt klimat 
sommartid. Termiskt klimat sommar är väldigt likt termiskt klimat vinter när det gäller 
ansökning och kontroll. Det är även här PPD-index som avgör betyget på indikatorn med 
skillnaden att det är sommarförhållanden som råder.  (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

Termiskt klimat sommar bedöms på rumsnivå och det våningsplan som är har sämst 
förutsättningar för ett termiskt klimat sommartid är det som ska studeras. På det valda 
våningsplanet så väljs sedan de sämsta rummen tills 20 % av totala våningsplanets Atemp är 
bedömt. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Tabell 4. Bedömningskriterier för indikator 11. Termiskt klimat sommar (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 
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Simuleringar av inneklimatet ska ske med IDA Klimat och Energi, ProClim, TeknoSim eller 
liknande program. Dessa program används ofta i samband med dimensionering och 
utformning av värme-, kyl- och komfortsystem. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Redovisningskrav 

Vid ansökning så ska det redovisas:  

 Dokument som visar byggherrens krav på termiska inneklimatet sommartid. 
 En kort motivering av valt våningsplan och val av rum. 

 Atemp för våningsplanet och de bedömda rummens golvarea. 
 Ritningar som visar att de bedömda rummen överstiger 20% av våningsplanets totala 

area. 
 Ritningar som visar fönsterstorlekar för det valda våningsplanet.  
 Indata och resultat för varje berört rum.  

 Betyg för varje rum och indikatorbetyg.  

 Kontroll i färdig byggnad 

När byggnaden är färdigställd så kontrolleras redovisad indata med den färdiga byggnaden. 
Det kan även ske en mätning enligt SS EN ISO 7726. Om man är ute efter betyget GULD så 
sker en enkätundersökning som ska visa att minst 80% av brukarna av byggnaden tycker att 
ter termiska klimatet sommartid är acceptabelt, bra eller mycket bra enligt en given enkät. 
(SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 
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  Indikator 14. Dokumentation av byggvaror 2.3.5

Syftet med indikatorn är att allt material som används i byggnaden ska dokumenteras i en 
databas. Dokumentationen ska ske genom att en loggbok upprättas. Loggboken omfattar 
sedan alla byggnadsmaterial som byggs in i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak, 
och allt som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96.  (SGBC, Bedömningskriterier, 
2014) 

 

Byggnadsmaterial som tillhör installationstekniska system och elsystem behöver inte 
dokumenteras i loggboken. Det som måste dokumenteras är byggnadsmaterial som monteras 
fast inne i byggnaden eller i direkt anslutning till byggnaden. (SGBC, Bedömningskriterier, 
2014) 

Krav på redovisning 

I projekteringsskedet så ska handlingar redovisas som visar att entreprenören kommer att 
upprätta en loggbok. Vid byggnad som tagits i bruk så ska loggboken redovisas i ansökan. 
Ansökningen ska innehålla inloggningsuppgifter till det valda loggbokssystemet, t.ex. 
BASTA, Byggvarubedömningen eller SundaHus. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Kontroll i färdig byggnad 

En kontroll sker genom att kontrollera dokumentationen i det valda loggbokssystemet 
stämmer överens med den färdiga byggnaden. Samtidigt kontrolleras om loggboken 
kompletterats med nya material som tillkommit under byggtiden. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 

Tabell 5. Bedömningskriterier för indikator 14. Dokumentation av byggvaror (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 
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 Indikator 15. Utfasning av farliga ämnen 2.3.6

Syftet med indikatorn är att byggnaden inte ska innehålla skadliga material enligt KEMIs 
definition. Denna indikator kan samköras med indikatorn dokumentation av byggvaror genom 
att använda ett loggbokssystem som också klarar av att utvärdera byggnadsmaterialet enligt 
KEMIs kriterier. Det är endast material som måste dokumenteras enligt indikator 14 som 
måste kontrolleras för farliga ämnen(SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

 

Genom att titta på byggvarudeklarationerna (BVD3) på varje material och jämföra detta med 
de krav som KEMI ställer så kan det säkerställas att inga farliga material används. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 

 

Tabell 6. Bedömningskriterier indikator 15. Utfasning av farliga ämnen. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 

Tabell 7. En lista över KEMIs krav när det gäller olika utfasningsämnen. (SGBC, 
Bedömningskriterier, 2014) 
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Krav på redovisning 

Vid ansökan i projekteringesskedet så ska en förklaring medfölja som visar instruktioner till 
entreprenör för dokumentering och hantering av utfasningsämnen. Inloggningsuppgifter till 
valt loggssystem ska också bifogas. (SGBC, Bedömningskriterier, 2014) 

Kontroll i färdig byggnad 

Vid kontroll av färdig byggnad så kontrolleras det att loggboken innehåller uppgifter om 
utfasningsämnen och att dessa inte överstiger de gränsvärden som KEMIs lista innehåller. 
(SGBC, Bedömningskriterier, 2014)  
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN  

I detta avsnitt så sammanställs den data som insamlats och det som ger grund till analys och 
resultatdelen. Först beskrivs de olika miljöcertifieringssystem som finns i Sverige, sedan 
beskrivs Miljöbyggnad och de valda indikatorerna noggrant. Sist så behandlar avsnittet vad 
kvalitet är och vilka kvalitetskontroller som utförts på referensobjektet och hur dessa kommer 
att utvärderas i analysdelen.  

 

 Vad är kvalitet? 3.1

”Kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer att effektivt vidareutveckla och leda 
verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och övriga 
intressenters behov och förväntningar”.(Lindström, 2008) 

Beställarens behov och förväntningar kring byggnader kan t.ex. vara funktionskrav, ett visst 
betyg enligt ett miljöcertifieringssystem eller en energisnål byggnad. I projekteringsskedet ska 
dessa behov och förväntningar återskapas i form av bygghandlingar. Enligt 
kvalitetsamordnare1 på Sweco så är det viktigaste med kvalitetsarbetet att få alla iblandade att 
engagera sig och tänka på kvalitén. Alla som arbetar med det valda referensobjektet måste 
göra en projektanpassad kvalitet- och miljöplan för att redovisa hur de har tänkt uppfylla 
kvalitetskraven som ställs. 

 Utvärdering av kvalitén hos kvalitetskontroller  3.1.1

Felmarginal 

Enligt kvalitetsamordnare2 på Sweco så är en viktig del i en kvalitetskontrollsutvärdering hur 
stor felmarginal kontrollen har i förhållande till vad som mäts. Det kan enligt energiexpert3 på 

                                                 

 

 

 

 

1 Kvalitetssamordnare, Sweco, Möte den 3e april 2014.  

2 Kvalitetssamordnare, Sweco, Möte den 3e april 2014.  

3 Energiexpert, Sweco, Mailintervju, Bilaga 6.3, 16e april 2014. 
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Sweco handla om förenklade beräkningar kring byggnaden men också felmarginal på 
instrument som används vid en mätning. Denna parameter får högt betyg för låg felmarginal 
och lågt betyg för hög felmarginal.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov 

En stor del i kvalitén hos kvalitetskontroller är enligt miljösamordnare4på White Arktitketer 
den enskilda kontrollen omfattning i förhållande till det totala kontrollbehovet som föreligger. 
När man t.ex. gör en kontroll i form av en mätning så är det oftast svårt att mäta hela 
byggnaden under byggskedet, utan man väljer istället att utföra en mätning på en representativ 
del. Ju större representativ del som byggnaden som kontrollen mäter ju högre betyg ges. 

Relevans 

Denna parameter ämnar utvärdera hur stor relevans kvalitetskontrollen har i förhållande till 
indikatormålet. Ett exempel kan vara att det går att kontrollera U-värdet hos en träregel 
väldigt utförligt men det är inte relevant när man t.ex. avser utvärdera det totala effektbehovet 
hos en byggnad. Denna parameter får högt betyg ju större relevans kontrollen har i 
förhållande till indikatorkravet. 

Måluppfyllelse  

Hur bra uppfylls målet med kontrollen är en fråga som både energiexpert5 på Sweco och 
miljösamordnare6 på White Arkitekter tycker ä viktig. Här utvärderas vad man vill kontrollera 
enligt handlingar/standarder i förhållande till vad som faktiskt kontrolleras. Till skillnad från 
parametern relevans så utvärderas kvalitetskontrollen på en nivå som är kopplat till just 
kontrollen och inte indikatorn. Det kan handla om hur bra en kontroll uppfyller målet, t.ex. 
om man vill kontrollera U-värdet på en vägg genom en U-värdes mätning så har den 
kontrollen hög måluppfyllelse. Högre betyg ges för kontroller som bättre uppfyller dess mål.  

                                                 

 

 

 

 

4  Miljösamordnare White Arkitekter, Mailintervju, Bilaga 6.2, 28 april 2014. 

5 Energiexpert, Sweco, Mailintervju, Bilaga 6.3, 16e april 2014. 

6  Miljösamordnare White Arkitekter, Mailintervju, Bilaga 6.2, 28 april 2014. 
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Spårbarhet 

Spårbarhet av kontrollen är enligt miljösamordnare7 väldigt viktigt för att utvärdera kvalitén 
hos en kontroll. Det ska framgå vem som har utfört kontrollen, vart kontrollen har utförts och 
vilken metod som använts. Det är också viktigt att kontrollerna hålls tillgängliga för berörda 
parter samt att återkoppling ges till den som är ansvarig för eventuella åtgärder som kommer 
från kontrollen. Den här parametern är svår att utvärdera men ju enklare man förstår vem, hur 
och vad som gjorts ju högre betyg ges.  

  

                                                 

 

 

 

 

7 Miljösamordnare White Arkitekter, Mailintervju, Bilaga 6.2, 28 april 2014.  
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 Utvärdering av kvalitén hos egenkontroller 3.1.2

”En egenkontroll ska göra att man reflekterar över det arbete man gjort.” – Energiexpert, 
Sweco.  
 
Måluppfyllelse  

Hur bra uppfyller egenkontrollen målet med att kvalitetssäkra det egna arbetet? Här 
utvärderas vad man vill kontrollera enligt handlingar/standarder i förhållande till vad som 
faktiskt kontrolleras. Måluppfyllelsen handlar enligt energiexpert8 på Sweco om att man 
genom egenkontrollerna reflekterar över det moment som utförts och säkerställer att det 
utförts enligt de färdiga handlingar som tidigare projekterats. Det kan t.ex. handla om hur bra 
en egenkontroll av en simulering uppfyller kvalitetssäkringen hos just den simuleringen. 
Högre betyg ges för kontroller som bättre uppfyller dess mål.  

Spårbarhet 

Precis som för kvalitetskontroller generellt så är spårbarheten viktig. Spårbarheten av 
kontrollen är enligt miljösamordnare9 väldigt viktigt för att utvärdera kvalitén hos en kontroll. 
Det ska framgå vem som har utfört kontrollen, vart kontrollen har utförts och vilken metod 
som använts. Det är också viktigt att kontrollerna hålls tillgängliga för berörda parter samt att 
återkoppling ges till den som är ansvarig för eventuella åtgärder som kommer från kontrollen. 
Den här parametern är svår att utvärdera men ju enklare man förstår vem, hur och vad som 
gjorts ju högre betyg ges. 

  

                                                 

 

 

 

 

8 Energiexpert, Sweco, Mailintervju, Bilaga 6.3, 16e april 2014. 

9 Miljösamordnare White Arkitekter, Mailintervju, Bilaga 6.2, 28 april 2014.  
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 Utvärdering av kvalitén hos datasimuleringar 3.1.3

Specifikation 

En simuleringsmodell kan vara konstruerat från ritningar av ett objekt. Dessa ritningar kan 
skilja sig från hur det i verkligheten byggs. Det kan också handla om materialegenskaper som 
man ofta antar vara helt homogena men som i verkligheten inte alltid är det. Det är även 
vanligt att man väljer att bygga på ett annat sätt en det projekterade (De Wit, 2004). Ju bättre 
modellen stämmer överens med verkligheten rent ritningsmässigt ju bättre betyg inom 
området specifikation.  

Modell 

När man skapar en modell av verkligheten måste flera olika antaganden göras för att förenkla 
modellen. Dessa förenklingar är helt väsentliga för att kunna skapa modellen men ju mer 
förenklingar ju sämre stämmer det överens med verkligheten. Förenklingarna består oftast i 
att (De Wit, 2004). Ju mindre förenklingar som gjorts vid simuleringen desto bättre betyg ges 
inom området modell.  

Numerisk  

Här handlar det om hur mycket felmarginaler som kan finnas i en beräknings- eller 
simuleringsmetod. Vid fel indata eller vid felinställningar av programvaran så kan ett resultat 
bli falskt. Många av de indata som används förenklas för att påskynda simuleringen (De Wit, 
2004). Ju mindre felmarginal som finns i simuleringen desto bättre betyg ges inom området 
numerisk. 

Scenario 

Med scenario så menar yttre påverkansfaktorer som kan bidra till att testet inte blir korrekt. 
De yttre påverkansfaktorerna kan vara människors beteende, temperaturer (ovanligt 
kallt/varmt) och andrafaktorer som man inte kan påverka (De Wit, 2004). Ju säkrare man kan 
vara på att yttre påverkansfaktorer inte påverkar resultatet ju högre betyg ges inom området 
scenario. 
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 Betygsättning av de valda parametrarna.  3.1.4

Indikatorerna ges betyget BRONS, SILVER eller GULD vilket speglar kvalitén på 
kvalitetskontrollerna som är kopplade till den specifika indikatorn. Till grund för betyget 
ligger ett betyg på varje typ av kontroll som gjorts inom den indikatorn. Dessa typer av 
kontroller utvärderas utefter ett visst antal parametrar beskrivna i empirin där varje parameter 
får betyg efter ett system likande miljöbyggnads.  

GULD motsvarar att parametern leder till hög kvalitetsuppfyllelse på kvalitetskontrollen, 
SILVER motsvara medel kvalitetsuppfyllelse och BRONS motsvarar låg kvalitetsuppfyllelse. 
Det samlade betyget ämnar till att ge en enkel bild över hur lätt respektive svårt det är att 
säkerställa kvalitén på indikatorn genom de kvalitetskontroller som gjorts.  

Parametrarna anses vara lika viktiga och har därför lika stor påverkan på totalbetyget. Man 
måste ha majoritet av ett betyg för att erhålla detta. Och för att erhålla betyget GULD krävs 
minst SILVER på de övriga utvärderingsparametrarna (se exempel nedan).   

Tabell 8. Exempel på hur betygsättningen går till vid utvärderingen. 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på 

slutlig certifiering 

Specifikation GULD 

Simuleringar SILVER 

SILVER 

Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar  GULD 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

Måluppfyllelse BRONS Egenkontroll av 

simulering 
SILVER 

Spårbarhet GULD 

  



Kvalitén av kvalitetskontroller. 

22 

 Vilka kvalitetskontroller har utförts?  3.2

SGBC har inga riktlinjer för vilka kontroller som ska/bör göras under projekterings- och 
byggskedet utan det är upp till den som ansöker om certifiering att byggnaden uppförs enligt 
de krav som ställs. Den kontroll som SGBC kräver i senare skede är först när byggnaden är 
färdigbesiktigad och i bruk. Nedanstående kvalitetskontroller är kopplade till olika 
funktionskrav som är en biprodukt av Miljöbyggnadscertifieringen. Funktionskraven är 
sammanställda i en checklista där miljömålen finns redovisade, denna checklista ligger sedan 
som underlag för hur bygghandlingarna ska utformas (Landstinget, 2012). Vid upphandlingen 
tar entreprenören på sig ansvaret att bygga efter den färdig handling som framtagits.  

 Kvalitetskontroller runt indikator 2. Värmeeffektbehov  3.2.1

Den första beräkning av värmeeffektbehovet som skett var med ett enklare 
simuleringsprogram (BV2) för att ta fram kravställning till förfrågningsunderlaget. 
Värmeeffektbehovet har sedan beräknats genom simuleringsprogramet IDA ICE dels i tidigt 
projekteringsskede och dels senare då viss indata förändrats. Den som har utfört 
simuleringarna i detta fall får anses vara väldigt kunnig inom området. All indata har 
redovisats för kontroll av SGBC i projekteringsskedet. (Sweco, Energirapport, 2014) 

För att få indata till simuleringar så har man bekräftat materialegenskaper från leverantörer, 
dessa material (fönster, ventilationsaggregat, m.m.) skrivs sedan in i bygghandlingarna som 
referensmaterial. Sedan kan entreprenörer vid upphandling välja ett annat märke på materialet 
så länge det har samma egenskaper som det projekterade. (Sweco, Indikator 2, 2013) 

Under byggskedet så har enligt energiexpert10 lufttäthetsprovningar gjorts för att kontrollera 
olika konstruktionsdelars luftläckage. Flera täthetsprovningar har utförts av energiexperter 
och har uppföljts av täthetsmöten med berörda parter närvarande. Täthetsprovningarna har 
skett genom att man tätat olika konstruktionsdelar för att kunna testa dessa som om 
byggnaden var färdigställd. I samband med dessa mätningar så har termografering och 
läcksökning skett för att identifiera oönskat läckage. Byggnaden ska enligt funktionsmålen 
som är satta ha ett läckage på max 0,2 l/s,Atemp på klimatskalet och 0,8 l/s,Atemp mellan 
våningsplan (Landstinget, 2014). (Sweco, Täthetsprovningar, 2014) 

                                                 

 

 

 

 

10 Energiexpert, Sweco, Möte den 14e april 2014. 



 Beskrivning av Empirin 
 

23 

Enligt kvalitetssamordnare11 så sker kontinuerliga kontroller (ronderingar) som säkerställer att 
entreprenörer bygger efter den färdiga handling som tagits fram i projekteringen. Dessa 
kontroller sker slumpmässigt och oannonserat. Kontrollerna innebär att man okulärt besiktigar 
olika delar av byggnaden för att identifiera otätheter, konstruktionsfel eller fuktskador som 
kan påverka miljön negativt. Man granskar även de egenkontroller som entreprenörer utfört 
för att bekräfta att det gjorts på rätt sätt enligt handlingarna. Rapporten har tagit del av ett 
tiotal ronderingar som alla utförts av samma personer med några veckor mellanrum. (Sweco, 
Okulära besiktningar, 2013) 

Det har gjorts egenkontroller kring de simuleringar av effektbehovet som gjorts.   
Egenkontroller har upprättast kring U-medelvärdesberäkningar och kring ventilationsflöden 
för att säkerställa kvalitén på dessa. I egenkontrollerna framgår det tydligt vem som upprättat 
dessa, vad som reflekterats kring och vilken byggnad/plats det handlar om. (Sweco, 
Egenkontroll värmeeffektbehov, 2013) 

Utvärderingen av egenkontroller kring värmeeffektbehovet ses ändå som en samlad 
kvalitetskontroll.  

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 2:  

 Kvalitetssäkring genom simuleringar.  
 Egenkontroll av simuleringar.  

 Lufttäthetsprovning och termografering av olika konstruktionsdelar för identifikation 
av täthet, köldbryggor och luftläckage. 

 Okulär besiktning av konstruktionen med avseende på täthet och fuktsäkerhet.  

 
 
 
 
  

                                                 

 

 

 

 

11 Kvalitetssamordnare, Sweco, Möte den 3e april 2014. 
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 Kvalitetskontroller runt indikator 6. Radon 3.2.2

Genom geoteknisk undersökning så har det fastställd att det är högradonmark vid 
referensobjektet. Vid högradonmark så ska byggnaden utföras radonsäker enligt SGBCs 
kriterier. En sakkunnig projekterar fram en radonsäker konstruktion som sedan lett till färdig 
handling som sedan entreprenör utför enligt avtal. (White Arkitekter, Radonindikator 6. 
Radon, 2014) 

Egenkontroller är utförda av den entreprenör som utförde den radonsäkra konstruktionen. 
Entreprenören visar genom egenkontrollen att en radonduk har utförts enligt den färdiga 
handlingen. Egenkontrollen redovisar bilder och plats för kontroll samt vem som upprättat 
denna. (White Arkitekter, Egenkontroll Radon, 2014). Under byggtiden så har enligt 
miljösamordnare12 på White Arkitekter det gjorts två mätningar för att kontrollera halten 
radon i luften inomhus. Dessa mätningar har skett enligt strålsäkerhetsmyndighetens 
anvisningar för mätning av radon. Vid färdig byggnad när ventilationssystemet är driftsatt så 
mäts radonhalten slutligen inomhus för att säkerställa att kravnivån uppnås.  

En av mätningarna har en mätosäkerhet på +/- 30 Bq/m³ och en annan ett konfidensintervall 
på 95 %. Dessa mätningar är också s.k. korttidsmätningar (14 dagar). Mätningarna har skett 
då ventilationen inte varit driftsatt. Det har framgått var mätningarna gjorts genom ritningar 
samt vem som utfört mätningarna. (White Arkitekter, Mätning av radon, 2014) 

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 6:  

 Radonsäker projektering för att säkerställa låg radonhalt inomhus. 

 Egenkontroller från entreprenör som utförde den radonsäkra konstruktionen.  

 Mätning av radonhaltning under byggskedet enlig strålsäkerhetmyndighetens kriterier.  

  

                                                 

 

 

 

 

12 Miljösamordnare White Arkitekter, Mailkonversation, 28 april 2014. 
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 Kvalitetskontroller runt indikator 10. Termiskt klimat vinter 3.2.3

Simuleringar har skett med programmet IDA ICE 4.5 för att säkerställa att kraven för det 
termiska klimatet vintertid uppnås. Indata tas från bygghandlingar för att modellen ska 
stämma så bra som möjligt med verkligheten. Egenkontroller har upprättats av de som utfört 
simuleringarna. Dessa simuleringar baseras på olika indata som måste uppfyllas i byggnaden 
vid uppförandet, t.ex. så baseras simuleringarna på en specifik fönstertyp som måste 
kontrolleras på plats att entreprenören följer detta. (Sweco, Indikator 10, 2013)  

Okulära besiktningar har gjorts under byggskedet av kvalitetssamordnare och fuktsakkunnig 
för att identifiera eventuella fuktskador som kan bidra till en negativ inomhusmiljö. Dessa 
kontroller har dokumenterats och skickats till berörd part för uppföljning. Under byggskedet 
så sker kontinuerliga egenkontroller hos entreprenören som utför byggnationen för att 
säkerställa att de byggs efter färdig handling. Vid de okulära kontrollerna så undersöks om 
entreprenörens egenkontroller är rätt ifyllda. (Sweco, Okulära besiktningar, 2013) 

Egenkontroller ska ha skett vid simuleringarna av den som utfört simuleringarna. Kontrollen 
innefattar en checklista som ifylls för att verifiera att simuleringen skett på rätt sätt och att 
resultaten stämmer överens med beställarens krav. Egenkontrollen innehåller datum, vem som 
utfört kontrollen och vilken simulering som det handlar om.   

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 10:  

 Simuleringar som visar att kraven för det termiska klimatet vintertid uppnås. 

 Egenkontroller från den som gjort simuleringarna. 

 Okulära besiktningar under byggskedet. 

 

  



Kvalitén av kvalitetskontroller. 

26 

 Kvalitetskontroller runt indikator 11. Termiskt klimat sommar 3.2.4

Indikator 11 är väldigt lik indikator 10 när det gäller kvalitetskontroller. Simuleringar har 
skett med programmet IDA ICE 4.5 för att säkerställa att kraven för det termiska klimatet 
sommartid uppnås. Indata till simuleringar har tagits från bygghandlingar och från mätt data 
på plats. Dessa simuleringar baseras på olika indata som måste uppfyllas i byggnaden vid 
uppförandet. T.ex. så leder simuleringarna till vilken typ av solavskärmning som behövs på 
byggnaden. (Sweco, Indikator 11, 2013) 

Okulära besiktningar har gjorts under byggskedet av kvalitetssamordnare och fuktsakkunnig 
för att identifiera eventuella fuktskador som kan bidra till en negativ inomhusmiljö. Dessa 
kontroller har dokumenterats och skickats till berörd part för uppföljning. Under byggskedet 
så sker kontinuerliga egenkontroller hos entreprenören som utför byggnationen för att 
säkerställa att de byggs efter färdig handling. Vid de okulära kontrollerna så undersöks om 
entreprenörens egenkontroller är rätt ifyllda. (Sweco, Okulära besiktningar, 2013) 

Egenkontroller ska ha skett vid simuleringarna av den som utfört simuleringarna. Kontrollen 
innefattar en checklista som ifylls för att verifiera att simuleringen skett på rätt sätt och att 
resultaten stämmer överens med beställarens krav. Egenkontrollen innehåller datum, vem som 
utfört kontrollen och vilken simulering som det handlar om.   

 

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 11:  

 Simuleringar som visar att kraven för det termiska klimatet vintertid uppnås. 

 Egenkontroller från den som gjort simuleringen.  

 Okulära besiktningar under byggskedet.  

 
 Kvalitetskontroller runt indikator 14. Dokumentation av byggvaror 3.2.5

Dokumentation av byggvaror sker genom att alla byggmaterial registreras i SUNDA HUS 
(White Arkitekter, Indikator 14, 2014). Genom kontrollronder som skett av miljösamordnare 
och kvalitetssamordnare så kontrolleras olika material på bygget med avseende på om de är 
registrerade i SundaHus eller inte. Efter dessa kontroller så ges backning till den som är 
ansvarig för just den varans registrering. Alla nya material måste godkännas innan de 
används. (Sweco, Okulära besiktningar, 2013) 

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 14:  

 Okulära besktiningar av arbetsplatsen för identifiera byggnadsmaterial som inte finns 
registrerat i SundaHus.  
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 Kvalitetskontroller runt indikator 15. Utfasning av farliga ämnen 3.2.6

Genom att alla byggmaterial dokumenteras i SundaHus så fås automatiskt en kontroll av vilka 
farliga ämnen som förekommer på bygget och som måste tas om hand på rätt sätt. När sedan 
dessa ämnen finns registrerade i SundaHus så kontrolleras det att KEMIs gränsvärden inte 
överstigs. (White Arkitekter, Indikator 15, 2014) 

Kvalitetssäkringen kring farliga ämnen sker genom att okulära besiktningar på bygget ser till 
att farliga ämnen dokumenteras och förs in i SundaHus databasen. Även mängden av 
byggnadsmaterialet ska registreras och kontrolleras att det inte överstiger gränsvärden. 
(Sweco, Okulära besiktningar, 2014)  

 

Sammanfattning av kontroller som har gjorts kring indikator 15:  

 Kontroll genom att farliga ämnen i SundaHus inte överstiger gränsvärden enligt 
KEMIs kriterier.   
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel så analyseras och betygsätts de olika kvalitetskontrollerna utifrån vilka 
kontroller som gjorts inom de olika indikatorerna. Det som avgör om kontrollerna är bra 
eller dåliga är kvalitetssamordnare, energiexpert, miljösamordnares samt forskningsrapports 
syn på vad för parametrar som utmärker en bra kvalitetskontroll. Efter analysen av kontroller 
kring indikatorn så återfinns en diskussionsdel som reflekterar kring kontrollerna.  

 Indikator 2. Värmeeffektbehov 4.1

 Typ av kvalitetskontroll: Simuleringar värmeeffektbehov 4.1.1

Specifikation [GULD] 

Simuleringarna har skett genom programmen BV2 (tidigt skede) och IDA ICE (sent skede). 
Simuleringsmodellen är modellerad efter ritningar som bygger på färdiga handlingar. Färdiga 
handlingar används i samband med upphandling av entreprenör och entreprenören är skyldig 
enligt kontrakt att bygga efter dessa ritningar. Således kan parametern specifikation anses leda 
till hög kvalité på kontrollen. 

Modell [GULD] 

IDA ICE simulerar ett års temperaturskillnader och väderförhållanden för att ta fram 
effektbehovet som byggnaden kommer ha, vilket kan anses ligga väldigt nära verkligheten. 
Även fast det i verkligenheten inte blir likadant väder som vi tror att det ska bli. Det som kan 
bli fel i ligger snarare i det numeriska. IDA ICE tar också hänseende till väldigt många olika 
faktorer och behöver på så sätt inte förenkla parametrarna så mycket vid en simulering.  

Numerisk [SILVER] 

Eftersom det är många faktorer som spelar in vid en simulering och man måste anta många 
värden som sedan kan ändras så blir det svårt att få fram korrekta resultat. IDA ICE är också 
ett väldigt komplicerat program som kräver god kunskap inom energiberäkningar för att 
användas på rätt sätt. Det kan lätt leda till att felinställningar skapar resultat som inte 
stämmer. En av anledningarna till att betyget blir medel är för att de som utfört beräkningarna 
anses vara väldigt kunniga i området.  

Scenario [SILVER] 

Värmeeffektbehovet påverkas mycket av människor beteende och temperaturer. Det är väldigt 
svårt att veta hur människor reagerar i olika situationer. Även maskiners drifttider är väldigt 
svårt att räkna med när det gäller sjukhus.  
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I tabellen nedan ses en sammanfattning av betyg för simuleringar kring indikatorn 2. 
Värmeeffektbehov.  

Tabell 9. Betygstabell över betyget för simuleringar värmeeffektbehov 

Specifikation GULD 

Simuleringar SILVER 
Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 

 

 Typ av kvalitetskontroll: Täthetsprovningar & köldbryggor  4.1.2

Eftersom man inte kan kontrollera hela byggnaden under byggskedet så väljer man att testa 
olika delar av konstruktionen, t.ex. ytterhörn, ytterväggar eller socklar. Man läcksöker oftast 
och tittar efter köldbryggor. Det är svårt att få ett täthetsbetyg (l/s, Atemp) vid dessa 
mätningar utan man identifierar istället köldbryggor och utvärderar konstruktionsdelars täthet.  

Felmarginal [SILVER] 

Eftersom det är svårt att täta detta utrymme helt så blir det vissa felmarginaler på mätningen. 
Instrumentet i sig har väldigt låg felmarginal men att få en helt tät mätning är svårt.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov [SILVER] 

Eftersom man endast kontrollerar delar av byggnaden så kan kontrollen anses vara dålig i 
förhållande till det totala kontrollbehovet. Men eftersom man kontrollerar representativa delar 
av byggnaden där kontrollen av en sådan del kan appliceras på liknande byggnadsdelar så 
täcks ändå en stor del av byggnaden in i kontrollen. T.ex. så har kontroller gjorts på ett 
ytterhörn av byggnaden vilket kan appliceras på resten av ytterhörnen i samma byggnad.  

Relevans [GULD] 

Det man vill få fram med denna indikator är totalt värmeeffektbehov på byggnaden, och vid 
beräkningar av detta så har tätheten och köldbryggor stor inverkan på resultatet. Därför kan 
denna kontroll anses vara väldigt relevant.  

Måluppfyllelse [SILVER] 

Med kontrollen så vill man få ett värde på tätheten och köldbryggorna. När det gäller ett mått 
på om klimatskalet klarar målen så får man ett medelbetyg eftersom det är svårt att få tätt 
kring det man vill testa. Köldbryggorna går väldigt bra att identifiera genom kombinationen 
med termografering, täthetsprovning och läcksökning. Men eftersom mätningarna begränsas 
av att det inte går att testa hela byggnaden så dras betyget ner något.   
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Spårbarhet [GULD] 

De rapporter som tagits del av har alla innehållit provområde med bilder, vem som utfört 
kontrollen och hur denna kontroll genomförts. Spårbarheten anses vara väldigt hög.  

 

I tabellen nedan följer en sammanfattning av täthetsprovningar kring indikator 2.  

Tabell 10. Betygstabell för täthetsprovningar och termograferingar. 

Felmarginal SILVER 

Täthetsprovningar SILVER 

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov 
SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse SILVER 

Spårbarhet GULD 

 

 Typ av kvalitetskontroll: Egenkontroll av simuleringar 4.1.3

Måluppfyllelse [GULD] 

Målet med de egenkontroller som gjorts kopplat till simuleringarna är att reflektera över det 
arbete man gjort. I de egenkontroller som rapporten tagit del av framgår tydligt att man 
reflekterat kring den simulering som skett och även kring de värden man fått fram. Man har 
bland annat utvärderat trovärdigheten i resultaten och kommenterat de värden man fått fram 
som avvikit. Kontrollen är tydligt och får anses ha hög måluppfyllelse.  

Spårbarhet [GULD] 

Det framgår tydligt i de kontroller som rapporten tagit del av vem som gjort simuleringarna, 
vilka byggnader och rum de avser utvärdera. Det framgår även vilka ritningar de tagit sin 
indata ifrån.  

Tabell 11. Betygstabell för egenkontroll av simuleringar 

Måluppfyllelse GULD 
Egenkontroll av simulering GULD 

Spårbarhet GULD 
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 Typ av kvalitetskontroll: Okulära besiktningar 4.1.4

Ronderingar sker varje vecka under byggskedet för att identifiera läckage och för att 
kontrollera att entreprenörens ifyllda egenkontroller är korrekt utförda. Det är slumpmässiga 
platser som väljs och det sker oannonserat.  

Felmarginal [SILVER] 

Även fast det är oannonserat så är det svårt att kontrollera allt, det kan lätt bli så att man 
missar läckage på grund av tiden man kontrollerar. Men eftersom kontrollerna sker 
kontinuerligt så får felmarginalen ändå anses vara medel.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov[SILVER] 

Det är svårt att kontrollera alla väggar och alla installationer som görs även fast kontroller 
görs varje vecka. Eftersom det är en så pass stor byggnad som uppförs så blir det inte så stor 
procent som kontrolleras genom den okulära besiktningen.  

Relevans [GULD] 

Genom dessa kontroller så kan man se om väggar är korrekt uppförda, att inga läckage 
förekommer och att anslutningar monteras på rätt sätt. Även olika installationer kontrolleras 
med denna kontroll. Dessa faktorer spelar stor roll för det totala effektbehovet som byggnaden 
slutligen kommer ha.  

Måluppfyllelse [GULD] 

Målet för den okulära besiktningen när det gäller kontroller kring indikator 2 är att säkerställa 
att entreprenören bygger på rätt sätt med rätt material och att inga fuktskador som kan påverka 
inomhusklimatet negativt förekommer. Dessa ronderingar kan omöjligt kontrollera alla 
material som byggs in, men eftersom de är oanmälda och kan ske var som helst så skapar det 
ett beteende hos entreprenören att se till att deras egenkontroller är korrekt ifyllda. Om det 
upptäcks att entreprenören gjort fel så kostar det dem pengar att åtgärda felet. Framförallt 
kombinationen av ronderingar med andra kontroller är väldigt föredelaktigt. Därför får 
okulära besiktningar högt betyg inom måluppfyllelse.  

Spårbarhet [GULD] 

De kontroller som rapporten tagit del av har alla innehållit vem som gjort kontrollen, var 
någonstans den är utförd inklusive bilder över det som kontrollerats och vad som har 
kontrollerats samt vem som ska underrättas med de fel som hittats. Därför får spårbarheten 
högt betyg.  

I tabellen nedan så ses en sammanställning av betygen kring kontrollen okulära besiktningar 
kring indikator 2. Värmeeffektbehov. 
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Tabell 12. Betyg för okulär besiktning kring indikator 2. 

Felmarginal SILVER 

Okulära 

besiktningar 
GULD 

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov 
SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

 
Sammanfattningen av utvärderingen av indikator 2. Värmeeffektbehov kan ses i tabellen 
nedan.  
 
Tabell 13. Totalt indikatorbetyg samt individuella betyg kopplade till indikator 2. 

Värmeeffektbehov. 

Indikator: 2. Värmeeffektbehov 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på slutlig 

certifiering 

Felmarginal SILVER 

Täthetsprovningar & 

termograferingar 
SILVER 

SILVER 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse SILVER 

Spårbarhet GULD 

Specifikation GULD 

Simuleringar SILVER 
Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar GULD 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

Måluppfyllelse GULD Egenkontroll av 

simulering 
GULD 

Spårbarhet GULD 
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 Indikator 6. Radon 4.2

 Typ av kvalitetskontroll: Radonmätningar under byggskedet 4.2.1

Felmarginal [BRONS] 

De mätningar som gjorts har en mätosäkerhet på +/- 30 Bq/m³ vilket kan sättas i samband 
med att för att få betyget guld så ska värdet inte överstiga 50 Bq/m³. Med en sådan osäkerhet 
så är det svårt att säkert säga ett visst värde till beställaren. Även om en kontroll hade ett 
konfidensintervall på 95 %, vilket får anses bra så är det andra felkällorna större. Det som 
bidrar till dåliga siffor är att det är en korttidsmätningen samt att det inte går att ha en driftsatt 
ventilation. Felmarginalen anses vara stor och får därför ett dåligt betyg.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov [GULD] 

De tester man gör är där byggnaden är som mest utsatt för radon och bör därför anses som 
representativa delar. Eftersom det är det högsta mätvärdet som avgör betyget enligt 
miljöbyggnad så är även dessa korttidskontroller relevanta för att uppnå det tänkta betyget. 
Därför anses den enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov vara bra.  

Relevans [GULD] 

Mätningarna ger ett aktuellt värde på radonhalten är högst relevanta för att utvärdera 
radonhalten inomhus och får därför högt betyg.  

Måluppfyllelse [GULD] 

Enligt SGBC så måste mätvärdet vara under X Bq/m³ och mätningen ska vara utförd enligt 
strålskyddsmyndighetens rekommendationer. De mätningar som rapporten tagit del av har 
alla mäts enligt strålskyddsmyndighetens rekommendationer och har gett ett mätvärde i 
samtliga fall.  

Spårbarhet [GULD] 

Alla mätningsrapporter har innehållit tydliga ritningar på var någonstans som mätningarna 
tagit plats, vem som har utfört mätningarna och även mätningsdosornas serienummer. 
Mätningarna får anses ha hög spårbarhet.  
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Tabell 14. Betyg för radonmätningar under byggskedet kring indikator 6 

Felmarginal BRONS 

Radonmätningar av radonhalten 

under byggskedet 
SILVER 

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov 
GULD 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse 
GULD 

Spårbarhet GULD 

 

 Typ av kvalitetskontroll: Egenkontroll vid utläggning av radonduk 4.2.2

Måluppfyllelse [GULD] 

Egenkontrollen som är utförd av entreprenör bekräftar att en radonduk har lagts ut enligt de 
bygghandlingar som föreskrivits. Även en bild på den utlagda radonduken vid varje 
kontrollställe/egenkontroll medföljer. Egenkontontroller bekräftar mycket bra att duken är 
utlagd efter färdig handling.  

Spårbarhet [SILVER] 

Det är lätt att se var någonstans som en radonduk har lagts ut och bilder på detta följer med 
kontrollen, dock så saknas det vem som gjort egenkontrollen vilket gör att spårbarheten får 
anses vara medel.  

Tabell 15. Betyg för egenkontrollen kopplad till indikator 6. Radon 

Måluppfyllelse GULD Egenkontroll vid utläggning av 

radonduk 
SILVER 

Spårbarhet SILVER 
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Sammanfattningsvis så får indikatorn radon betyget BRONS som kan ses i tabellen nedan.  
 

Tabell 16. Samlat betyg för indikator 6. Radon 

Indikator: 6. Radon 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på slutlig 

certifiering 

Felmarginal BRONS 

Radonmätningar 

av radonhalten 

under byggskedet 

SILVER 

SILVER 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

GULD 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse 
GULD 

Spårbarhet GULD 

Måluppfyllelse GULD Egenkontroll vid 

utläggning av 

radonduk 

SILVER 

Spårbarhet 
SILVER 

  



 Analys och diskussion 
 

37 

 Indikator 10. Termisk klimat vinter  4.3

 Typ av kvalitetskontroll: Simuleringar av termiskt klimat vintertid 4.3.1

Specifikation [GULD] 

Simuleringarna har skett genom programmet IDA ICE 4.5. Simuleringsmodellen är 
modellerad efter ritningar som bygger på färdiga handlingar. Dessa färdiga handlingar 
används i samband med upphandling av entreprenör och entreprenören är skyldig enligt 
kontrakt att bygga efter dessa ritningar. Således kan parametern specifikation anses leda till 
hög kvalité på kontrollen. 

Modell [GULD] 

Simuleringsmodellen har inte gjort så många förenklingar för att kunna beräkna det termiska 
klimatet. Man använder väldigt många olika parametrar för att komma så nära verkligheten 
som möjligt. Genom att basera mycket av indata på färdiga handlingar som sedan är 
underlaget för hur man ska bygga så blir det också väldigt verklighetsanpassat.  

Numerisk [SILVER] 

Det är väldigt mycket indata som måste inmatas korrekt för att skapa en lyckad simulering. 
De indata som redovisats har alla kommit ifrån färdiga handlingar eller från den leverantör 
som kommer att tillhandahålla det aktuella materialet. Det är alltid lätt att fel inträffar när man 
gör denna typ av simuleringen eftersom det är så många värden som påverkar resultatet, men 
eftersom det är kunniga personer som genomför simuleringen så ges ändå betyget medel.  

Scenario [SILVER] 

För att kunna beräkna så måste det antas hur människor kommer bete sig och tider som 
maskiner kommer vara påslagna etc. Det som kan leda till problem med denna parameter är 
om leverantörers värden inte stämmer eller om dessa förändras under byggets gång samt att 
människor beter sig annorlunda än vad som räknats på. Därför får parametern betyget medel.  

Nedan följer en samanställning på betygen på parametrarna kopplat till datasimuleringar kring 
det termiska klimatet.  

Tabell 17. Betyg för kvalitetskontrollen datasimuleringar kring indikator 10. 

Specifikation GULD 

Simuleringar SILVER 
Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 
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 Typ av kvalitetskontroll: Okulära besiktningar 4.3.2

Okulära kontroller sker varje vecka under byggskedet för att identifiera fuktskador och för att 
kontrollera att entreprenörens ifyllda egenkontroller är utförda. Det är slumpmässiga platser 
som väljs och det sker oannonserat.  

Felmarginal [SILVER] 

Genom att man kontrollerar att entreprenörerna har utfärdat egenkontroller så ser man att 
entreprenören har reflekterat kring det arbete de gjort. Däremot så garanterar det inte att 
entreprenöreren har byggt enligt den färdiga handlingen eller att alla de material som byggs in 
är samma som projekterats. Dock är det många fel som upptäcks och därför får parmetern 
betyget silver.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov[SILVER] 

Det är svårt att kontrollera att alla konstruktioner och installationer är korrekta även fast 
okulära kontroller görs varje vecka. Eftersom det är en så pass stor byggnad som uppförs så 
blir det inte så stor procent som kontrolleras genom den okulära besiktningen. Kontrollen 
skapar ändå ett beteende som tordes leda till att entreprenören Detta leder till att man ändå 
borde upptäcka många fel som gjorts och därför får denna parameter betyget silver. 

Relevans [GULD] 

Genom de okulära besiktningarna så kan man se att rätt fönster monteras, inga fuktskador 
uppstår, att konstruktionerna är rätt uppförda och att inga farliga ämnen byggs in i byggnaden. 
Dessa faktorer påverkar inomhusklimatet mycket och avgör också det slutliga PPD – värdet 
som fastigheten får. Därför anses dessa kontroller ha stor relevans.  

Måluppfyllelse [GULD] 

Målet för den okulära besiktningen när det gäller kontroller kring indikator 10 är att 
säkerställa att entreprenören bygger på rätt sätt med rätt material och att inga fuktskador som 
kan påverka inomhusklimatet negativt förekommer. Dessa ronderingar kan omöjligt 
kontrollera alla material som byggs in, men eftersom de är oanmälda och kan ske var som 
helst så skapar det ett beteende hos entreprenören att se till att deras egenkontroller är korrekt 
ifyllda.  

Spårbarhet [GULD] 

De kontroller som rapporten tagit del av har alla innehållit vem som gjort kontrollen, var 
någonstans den är utförd inklusive bilder över det som kontrollerats och vad som har 
kontrollerats samt vem som ska underrättas med de fel som hittats. Därför får spårbarheten 
högt betyg.  
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Tabell 18. Samlat betyg för okulära besiktningskontrollen kopplat till indikator 10. 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar under 

byggskedet 
GULD 

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov 
SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

 
 Typ av kvalitetskontroll: Egenkontroll av simulering 4.3.3

Måluppfyllelse [GULD] 

Egenkontrollen som är utförd av den som utfört simuleringarna, kontrollens syfte är att 
reflektera kring de resultat som simuleringen gett. Genom en checklista så har det 
kontrollerats att de resultat som fåtts stämmer med beställarens och miljöbyggnads krav. Man 
får en väldigt tydlig bild om simuleringen har varit bra eller dålig och därför ges ett högt 
betyg när det gäller måluppfyllelse.  

Spårbarhet [GULD] 

Det framgår tydligt vem som gjort egenkontrollen, på vilken handling den byggs på och med 
vilket program.  

Tabell 17. Betyg för egenkontrollen kopplad till indikator 10. Termiskt klimat vinter 

Måluppfyllelse GULD 
Egenkontroll av simulering GULD 

Spårbarhet GULD 

 

Sammafattningsvis får indikator 10. Termiskt klimat vinter betyget GULD. (se figur 17) 
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Tabell 19. Samlade betyg kring indikator 10. Termiskt klimat vinter 

Indikator: 10. Termiskt klimat vinter 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på slutlig 

certifiering 

Specifikation GULD 
Simuleringar av 

termiskt klimat 

vintertid 

SILVER 

GULD 

Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar 

under byggskedet 
GULD 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

Måluppfyllelse GULD Egenkontroll av 

simulering 
GULD 

Spårbarhet GULD 
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 Indikator 11 . Termisk klimat sommar 4.4

 Typ av kvalitetskontroll: Simuleringar av innerklimat sommartid 4.4.1

Indikator 11 har nästan exakt samma simuleringsförutsättningar som indikator 10 och blir 
därför väldigt lik.  

Specifikation [GULD] 

Simuleringarna har skett genom programmet IDA ICE 4.5. Simuleringsmodellen är 
modellerad efter ritningar som bygger på färdiga handlingar. Dessa färdiga handlingar 
används i samband med upphandling av entreprenör och entreprenören är skyldig enligt 
kontrakt att bygga efter dessa ritningar. Således kan parametern specifikation anses leda till 
hög kvalité på kontrollen. 

Modell [GULD] 

Simuleringsmodellen har inte gjort så många förenklingar för att kunna beräkna det termiska 
klimatet. Man använder väldigt många olika parametrar för att komma så nära verkligheten 
som möjligt. Genom att basera mycket av indata på färdiga handlingar som sedan är 
underlaget för hur man ska bygga så blir det också väldigt verklighetsanpassat.  

Numerisk [SILVER] 

Det är väldigt mycket indata som måste inmatas korrekt för att skapa en lyckad simulering. 
De indata som redovisats har alla kommit ifrån färdiga handlingar eller från den leverantör 
som kommer att tillhandahålla det aktuella materialet. Det är alltid lätt att fel inträffar när man 
gör denna typ av simuleringen eftersom det är så många värden som påverkar resultatet, men 
eftersom det är kunniga personer som genomför simuleringen så ges ändå betyget medel.  

Scenario [SILVER] 

För att kunna beräkna så måste det antas hur många människor som kommer vistas i 
byggnaden, temperaturer etc. Det som kan leda till problem med denna parameter är framför 
allt om leverantörers värden inte stämmer. Då blir frågan istället hur mycket man kan lita på 
det som leverantören tillhandahåller. Därför får parametern betyget medel.  

Tabell 20. Betyg av datasimuleringar kring indikator 11. Termiskt klimat sommar 

Specifikation GULD 

Simuleringar av termiskt klimat 

vintertid 
SILVER 

Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 
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 Typ av kvalitetskontroll: Okulära besiktningar 4.4.2

Dessa kontroller har exakt samma funktion för indikator 11 som för indikator 10 och får 
därför samma betyg med samma motivering.  

Felmarginal [SILVER] 

Genom att man kontrollerar att entreprenörerna har utfärdat egenkontroller så ser man att 
entreprenören har reflekterat kring det arbete de gjort. Däremot så garanterar det inte att 
entreprenöreren har byggt enligt den färdiga handlingen eller att alla de material som byggs in 
är samma som projekterats. Dock är det många fel som upptäcks och därför får parmetern 
betyget silver.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov[SILVER] 

Det är svårt att kontrollera att alla konstruktioner och installationer är korrekta även fast 
okulära kontroller görs varje vecka. Eftersom det är en så pass stor byggnad som uppförs så 
blir det inte så stor procent som kontrolleras genom den okulära besiktningen. Kontrollen 
skapar ändå ett beteende som tordes leda till att entreprenören Detta leder till att man ändå 
borde upptäcka många fel som gjorts och därför får denna parameter betyget silver. 

Relevans [GULD] 

Genom de okulära besiktningarna så kan man se att rätt fönster monteras, inga fuktskador 
uppstår, att konstruktionerna är rätt uppförda och att inga farliga ämnen byggs in i byggnaden. 
Dessa faktorer påverkar inomhusklimatet mycket och avgör också det slutliga PPD – värdet 
som fastigheten får. Därför anses dessa kontroller ha stor relevans.  

Måluppfyllelse [GULD] 

Målet för den okulära besiktningen när det gäller kontroller kring indikator 10 är att 
säkerställa att entreprenören bygger på rätt sätt med rätt material och att inga fuktskador som 
kan påverka inomhusklimatet negativt förekommer. Dessa ronderingar kan omöjligt 
kontrollera alla material som byggs in, men eftersom de är oanmälda och kan ske var som 
helst så skapar det ett beteende hos entreprenören att se till att deras egenkontroller är korrekt 
ifyllda.  

Spårbarhet [GULD] 

De kontroller som rapporten tagit del av har alla innehållit vem som gjort kontrollen, var 
någonstans den är utförd inklusive bilder över det som kontrollerats och vad som har 
kontrollerats samt vem som ska underrättas med de fel som hittats. Därför får spårbarheten 
högt betyg.  
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Tabell 21. Samlat betyg för okulära besiktningskontrollen kopplat till indikator 11. 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar under 

byggskedet 
GULD 

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov 
SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

 

 Typ av kvalitetskontroll: Egenkontroll av simulering 4.4.3

Måluppfyllelse [GULD] 

Egenkontrollen som är utförd av den som utfört simuleringarna, kontrollens syfte är att 
reflektera kring de resultat som simuleringen gett. Genom en checklista så har det 
kontrollerats att de resultat som fåtts stämmer med beställarens och miljöbyggnads krav. Man 
får en väldigt tydlig bild om simuleringen har varit bra eller dålig och därför ges ett högt 
betyg när det gäller måluppfyllelse.  

Spårbarhet [GULD] 

Det framgår tydligt vem som gjort egenkontrollen, på vilken handling den byggs på och med 
vilket program.  

Tabell 22. Betyg för egenkontroller kopplat till indikator 10. Termiskt klimat vinter 

Måluppfyllelse GULD 
Egenkontroll av simulering GULD 

Spårbarhet GULD 
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Tabell 23. Sammanfattning av kvalitetskontrollsbetyg kring indikator 11. Termiskt klimat 
sommar  

  

Indikator: 11. Termiskt klimat sommar 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på 

slutlig certifiering 

Specifikation GULD 

Simuleringar av 

termiskt klimat 

vintertid 

SILVER 

GULD 

Modell GULD 

Numerisk SILVER 

Scenario SILVER 

Felmarginal SILVER 

Okulära besiktningar 

under byggskedet 
GULD 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 

Måluppfyllelse GULD Egenkontroll av 

simulering 
GULD 

Spårbarhet GULD 
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 Indikator 14. Dokumentation av byggvaror 4.5

 Typ av kvalitetskontroll: Okulär besiktningar 4.5.1

Felmarginal [SILVER] 

Det är väldigt många byggvaror som används i en byggnad och det är omöjligt att okulärt se 
till att alla material dokumenteras. Entreprenören ska redovisa de material som används innan 
de får byggas in. Dock så är det ändå lätt att missa mindre förekommande material som redan 
byggts in innan kontrollen utförts.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov [GULD] 

Det som behöver kontrolleras är att alla varor som byggs in i byggnaden dokumenteras i en 
databas. Kontrollbehovet som föreligger är just en försäkran om att de material som man 
projekterat fram används i byggnaden i den omfattning som bestämts.  Man vill även 
kontrollera att material som inte förekommer i databasen registreras. Genom de okulära 
besiktningarna så uppfylls kontrollbehovet bra.  

Relevans [GULD] 

Med denna kontroll så skapar man ett beteende hos entreprenören att se till att materialen är 
dokumenterade korrekt. Man upptäcker även material som av olika anledningar har missats 
att dokumenterats. Detta är en väldigt relevant kontroll.   

Måluppfyllelse [GULD] 

Målet är att kontrollera att alla byggnadsmaterial dokumenteras i SundaHus. Genom de 
okulära besiktningarna så kontrolleras att materialet på bygget är dokumenterat. Kontrollen 
får anses ha hög måluppfyllelse.  

Spårbarhet [GULD] 

Alla kontroller som rapporten tagit del av har innehållit plats, vem som gjort kontrollen, vilka 
anmärkningar som gjorts samt bilder på olika frågetecken. Därför anses kontrollen ha hög 
spårbarhet.  

Nedan så återges betyget för varje separat parameter samt det totala indikatorbetyget i 
tabellform.  
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Tabell 24. Betyg för enskilda parametrar samt indikatorbetyg för indikator 14. 
Dokumentation av byggvaror. 

Indikator: 14. Dokumentation av byggvaror 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på slutlig 

certifiering 

Felmarginal SILVER 

Okulära 

besiktningar under 

byggskedet 

GULD GULD 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

GULD 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse GULD 

Spårbarhet GULD 
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 Indikator 15. Utfasning av farliga ämnen 4.6

 Typ av kvalitetskontroll: Kontroll genom dokumentation i SundaHus. 4.6.1

Denna parameter är väldigt nära kopplad till föregående indikator eftersom det kräver att 
dokumentationen utförs på rätt sätt och att materialet anges i rätt mängd för att denna kontroll 
ska vara tillförlitlig.  

Felmarginal [SILVER] 

Även fast dokumentation av byggvaror får ett högt samlat betyg så är det lätt att missa 
material som är klassade som farliga ämnen. Även små doser av farliga ämnen kan inte vara 
tillåtna och därför göra att man tror att man får en kemikaliesäker byggnad. Det är även 
viktigt att rätt mängd av olika material dokumenteras. Genom dålig mängdberäkning så kan 
man hamna under ett gränsvärde som man med korrekta beräkningar annars hade hamnat 
över.  

Enskilda kontrollens förhållande till totalt kontrollbehov [SILVER] 

Även om det bara är att kontrollera om materialet som är inför i SundaHus databasen så kan 
även dess mängd i byggnaden bli fel så blir det svårt att kontrollera detta fullt ut genom de 
okulära besiktningarna som gjorts.  

Relevans [GULD] 

Kontrollen är högst relevant eftersom det är viktigt att kontroller sker kring vilka farliga 
material som byggs in i byggnaden och att dessa registreras på rätt sätt i SundaHus. Genom 
dessa kontroller så upptäcks material som inte är registrerade och registreras vilket är väldigt 
relevant för indikatorbetyget.  

Måluppfyllelse [SILVER] 

Själva kontrollens mål är att hitta material som inte är registrerade i SundaHus och se till att 
dessa blir registrerade. Om sådana material hittas så registreras också mängden av materialet 
som byggs in i byggnaden. När material redan blivit registrerade i SundaHus verkar det inte 
finnas någon uppföljning som kontrollerar att det är rätt mängd angivet där. Dock så verkar 
material som innehåller farliga ämnen undersökas noggrannare och på så sätt säkras mängden.  

Spårbarhet [GULD] 

Alla kontroller som rapporten tagit del av har innehållit vem, när och vad som kontrollerats 
samt vem som ska underrättas för uppföljningsarbete. Därför anses kontrollen ha hög 
spårbarhet.  
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Nedan följer individuella parameterbetyg samt samlat betyg för indikatorn 15. Utfasning av 
farliga ämnen.  

Tabell 25. Enskilda parameterbetyg samt indikatorbetyg för indikator 15. 

Indikator: 15. Utfasning av farliga ämnen 

Utvärderingsparameter Typ av kontroll 
Grad av kvalitetssäkring på slutlig 

certifiering 

Felmarginal SILVER 

Okulära 

besiktningar under 

byggskedet 

SILVER SILVER 

Enskilda kontrollens 

förhållande till totalt 

kontrollbehov 

SILVER 

Relevans GULD 

Måluppfyllelse SILVER 

Spårbarhet GULD 
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 Sammanställning av utvärderingen av kvalitetskontroller 4.7

Nedan sammanfattas alla indikatorbetyg kopplat till de undersökta indikatorerna. 

 

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
SILVER

Relevans GULD

Måluppfyllelse SILVER

Spårbarhet GULD

Specifikation GULD

Modell GULD

Numerisk SILVER

Scenario SILVER

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
SILVER

Relevans GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Felmarginal BRONS

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
GULD

Relevans GULD

Måluppfyllelse
GULD

Spårbarhet GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet SILVER

Typ av kontroll

Egenkontroll av simulering GULD

SILVER

GULDOkulära besiktningar

Indikator: 2. Värmeeffektbehov

SILVER

SILVER

SILVER

Radonmätningar av radonhalten 

under byggskedet

Egenkontroll vid utläggning av 

radonduk

Indikator: 6. Radon
Typ av kontroll Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifieringUtvärderingsparameter

SILVER

Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifiering

SILVER
Täthetsprovningar & 

termograferingar

Simuleringar

Utvärderingsparameter

Figur 4. Sammanfattning av indikatorbetyg kring indikator 2 och 6. 
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Figur 5. Sammanfattning av indikatorbetyg kring indikator 10 och 11. 

Specifikation GULD

Modell GULD

Numerisk SILVER

Scenario SILVER

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
SILVER

Relevans GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Specifikation GULD

Modell GULD

Numerisk SILVER

Scenario SILVER

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande SILVER

Relevans GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Indikator: 11. Termiskt klimat sommar

Indikator: 10. Termiskt klimat vinter
Utvärderingsparameter Typ av kontroll

Simuleringar av termiskt klimat 

vintertid
SILVER

Egenkontroll av simulering GULD

Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifiering

Okulära besiktningar under 

byggskedet
GULD

GULD

Utvärderingsparameter Typ av kontroll Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifiering

Simuleringar av termiskt klimat 

vintertid
SILVER

GULD

Okulära besiktningar under 

byggskedet
GULD

Egenkontroll av simulering GULD
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  Figur 6. Sammanfattning av indikatorbetyg kring indikator 14 och 15. 

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
GULD

Relevans GULD

Måluppfyllelse GULD

Spårbarhet GULD

Felmarginal SILVER

Enskilda kontrollens förhållande 

till totalt kontrollbehov
SILVER

Relevans GULD

Måluppfyllelse SILVER

Spårbarhet GULD

Indikator: 14. Dokumentation av byggvaror

Indikator: 15. Utfasning av farliga ämnen

Utvärderingsparameter Typ av kontroll

Okulära besiktningar under 

byggskedet
GULD

Okulära besiktningar under 

byggskedet
SILVER SILVER

Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifiering

GULD

Utvärderingsparameter Typ av kontroll Grad av kvalitetssäkring på slutlig certifiering
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5 DISKUSSION 

Det finns många intressanta aspekter kring kvalitetskontroller som jag upptäckt under arbetets 
gång. Dels så verkar en av de viktigaste aspekterna i kvalitetsarbetet vara att alla inblandade 
själva vill göra att bra jobb samt att kommunikationen mellan alla parter fungerar bra. Vilket 
är något som är väldigt svårt att kontrollera när man upphandlar entreprenörer mera efter 
kostnader och erfarenheter. Sen kan man endast försäkra sig om att alla bygger efter färdig 
handling genom olika kvalitetskontroller under resans gång.  

Utvärderingen av de olika kvalitetskontrollerna har varit svår eftersom det är så många olika 
faktorer som påverkar en enda parameter. För att förbättra detta skulle man kunna ta fram 
tydliga betygskalor för varje parameter, t.ex. en viss % felmarginal ger betyget brons, silver 
eller guld. Men för att göra detta så krävs det att man har väldigt mycket tid att lägga ner på 
just utvärderingen och denna rapport är mera ämnad att ge ett generellt betyg för att kunna 
hitta det som kan vara svårt med kvalitetssäkringen.   

Radonindikatorn har fått ett väldigt lågt betyg men om man endast skulle gå på den ena 
mätningen som gjordes så skulle felmarginal parametern få guld och totalbetyget skulle också 
bli guld. Detta är ju ett problem men samtidigt så anser jag att alla parametrar måste få lika 
stor innebörd och därför fick radonindikatorn betyget brons.  

Jag är förvånad att indikatorerna som har datasimuleringar i sig har fått så pass bra betyg som 
de fick. Man bör vara lite skeptiskt när man använder simuleringar som underlag för hur 
byggnaden ska uppföras eftersom det är så komplicerade parametrar som används. Dock så 
kan det krävas en expert för att simuleringsbetygen ska vara rättvisa. Sen kan det även skilja 
sig väldigt mycket åt beroende på vem som utfört simuleringen. Även egenkontrollerna kring 
simuleringarna kräver stor kunskap inom det som beräknats för att kunna utvärdera 
innehållsmässigt.  

När det gäller Miljöbyggnad som certifieringssystem så är det värt att diskutera hur bra det 
faktiskt är på att säkerställa att beställaren får en miljövänlig byggnad. Dock så anser jag att 
alternativet att inte certifiera ändå oftast leder till högre miljöbelastning från byggnaden. Det 
går såklart att applicera denna studie utvärderingsparametrar till alla typer av 
kvalitetskontroller oberoende om det är Miljöbyggnad eller något annat certifieringssystem 
som ska utvärderas. Men Miljöbyggnad är det som är mest aktuellt i Sverige idag och det som 
passar bra när det gäller omfattning på studien.  
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel så svarar författaren på de givna frågeställningarna och syfte som rapporten 
ämnat till att undersöka. Efter att slutsaser redovisats ges tips till användning av rapporten 
för yrkesverksamma inom området samt rekommendationer till fortsatt arbete.  

Vad finns det för kvalitetskontroller som sker under projekterings- och byggskedet för 
certifieringen av en byggnad enligt Miljöbyggnad?  

SGBC föreskriver inga speciella kontroller som måste genomföras under projekterings- och 
byggskedet. Det är istället upp till varje enskild beställare och kvalitetssamordnare att avgöra 
vilka kontroller som bör göras för att säkerställa en korrekt certifiering. De olika typer av 
kvalitetskontroller som skett på det aktuella referensobjektet är simuleringar, okulära 
besiktningar, egenkontroller, mätningar av radon och lufttäthet samt termograferingar.  

Hur pass väl utförda är de olika typerna av kvalitetskontroller som skett under 
projekterings- och byggskedet kopplat till olika indikatorer inom Miljöbyggnad?  

Varje typ av kvalitetskontroll har fått ett individuellt betyg som redovisas i slutet av 
analysdelen. Man kan se att kvalitetskontrollsbetyget skiljers sig åt beroende på vad som har 
kontrollerats. Generellt så har alla kvalitetskontroller hög spårbarhet men relativt dålig 
felmarginal. Utvärderingen av hur pass väl dessa kontroller är utförda har skett genom att ge 
ett betyg kopplat till varje typ av kontroll. De okulära besiktningarna under byggskedet har 
fått ett högt betyg när det gäller kvalitetssäkring och anses vara den bästa typen av kontroll för 
kvalitetssäkring med undantag när det gäller utfasning av farliga ämnen. För mera specifika 
betyg så hänvisas läsaren till figur 4, 5 och 6 i slutet av analysdelen där en sammanfattning av 
indikatorbetyget återfinns.  

Hur bra är dessa kvalitetskontroller på att säkerställa kvalitén på den slutliga 
certifieringen? 

Generellt så säkerställer de undersökta kvalitetskontrollerna kvalitén bra på den slutliga 
certifieringen. Bäst av de undersökta indikatorerna är indikatorerna Termiskt klimat vinter, 
Termiskt klimat sommar och Dokumentation av byggvaror som fått betyget GULD. De 
övriga indikatorerna Värmeeffektbehov, Radon och Utfasning av farliga ämnen har erhållit 
betyget SILVER när det gäller kvalitetssäkring på slutlig certifiering. I figur 4, 5 och 6 så 
återfinns de slutgiltiga betygen för alla typer av kontroller och totala betyg på 
kvalitetskontrollernas grad av kvalitetssäkring på den slutliga certifieringen.  
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 Rekommendationer 6.1

 Tanken med de betyg som getts på de olika typer av kontroller är att man kan gå in 
och titta specifikt vad som kan förbättras. T.ex. så kan man titta på vilka kontroller 
som är relevant att utföra överhuvudtaget, vilka som man inte borde lita på genom 
deras dåliga felmarginal eller vilket som behöver förbättra sin spårbarhet.  

 Ställa högre krav på felmarginaler kring mätningar samt krav på redovisning av hur 
stora dessa felmarginaler är redan vid beställning av en mätning.  

 Kräva att en leverantör redovisar felmarginaler på de data de levererar, samt att de 
lämnar en garanti på att de data de anger är från test i verkligheten.  t.ex. g-värde på ett 
fönster.  

 Utökade mätningar kring alla indikatorer, t.ex. u-värdes mätning på olika 
konstruktionsdelar under byggskedet för att säkerställa att det är samma som det 
projekterade, utökade egenkontroller kring simuleringarna för att verifiera att de är 
korrekt utförda.  

 Bättre samlad dokumentation av alla kvalitetskontroller som gjorts och krav på 
dokumenterade egenkontroller. Väldigt svårt att hitta och väldigt långsamt i den 
interna databasen för projektet.  

 Det bör ske flera simuleringar för att säkerställa att kvalitén på 
simuleringsprogrammen. Samt att man testar att ändra runt viktiga indata för att se hur 
värdena påverkas. Även en ordentlig undersökning av vilka felmarginaler man bör ha 
på de resultat man får av simuleringarna.  

 Ännu mera nedbrutna funktionskrav kopplat till de olika indikatorerna, jag tänker mig 
att t.ex. indikatorn värmeeffektbehov kan brytas ned till U-värden på 
konstruktionsdelar, täthet på konstruktionsdelar, andelen procent köldbryggor, etc. 
Målet med funktionsmålen ska vara att det enkelt ska gå att kontrollera vad som ska 
uppnås under byggskedet genom denna lista med funktionskrav. Gärna även koppla 
olika kvalitetskontroller till dessa olika funktionskrav.  

 Kontrollera att olika typer av material som byggs in är de samma som projekterats och 
som använts i simuleringarna Det viktigaste verkar vara fönstertyper (så att g- och u-
värden är de samma), ventilationsaggregat (så att värmeåtervinningsgraden och flöden 
säkerställs), isolering, (u-värden), övriga färdiga element (u-värden och täthet), etc.  
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 Metodkritik 6.2

Genom att välja insatta experter inom det berörda området som intervjuobjekt är deras svar 
väldigt pålitliga. De rapporter som beskriver kontrollerna är utfärdade av samma experter och 
kan därför anses vara tillförlitliga. Genom att undersöka SGBC data så kan man enkelt få reda 
på vilka krav som ställs på certifieringen. De interna rapporterna från Sweco gör att man får 
tillgång till vilka kontroller som gjorts på det valda referensobjektet. Genom att jämföra 
kontrollerna och betygsätta dessa efter parametrar valda av energiexpert, kvalitetssamordnare 
och miljösamordnare så kan man få ett betyg som speglar branschens intresse och som är 
tillförlitligt ur kvalitetssynpunkt.  

Ett problem är att det inte gått att analysera en kontroll för utförligt då tidsbergränsningen inte 
tillåter att detta. Fokus har istället legat på att hinna med tillräckligt många kontroller för att få 
en lagom bredd på studien. Endast dokumenterade kontroller har utvärderats. Eftersom det 
ändå är författaren som analyserar kontrollerna så finns det en subjektiv vinkel på resultatet 
som måste tas hänsyn till.  

Alla byggnader som vill bli certifierade enligt Miljöbyggnad måste uppfylla visa krav, hur 
dessa krav kontrolleras kan skilja sig från byggnad till byggnad. Men eftersom det är samma 
krav som ställs på varje byggnad så kan detta examensarbete anta beskriva generellt vilka 
kontroller som skulle kunna göras och hur bra dessa är. Dock så finns det en svaghet med att 
endast ha titta på ett företag då rutinerna kan skilja sig åt mellan företag. 

Miljöbyggnadscertifieringen har ändrats under tiden som detta referensobjekt har projekterats 
fram och byggts. Samtidigt är detta projekt ett av de första miljöbyggnadsprojekten för många 
av de iblandade. På sätt så kan många rutiner som kritiserats i detta examensarbete redan ha 
upptäckts under arbetes gång.   

Även betygsättningen kan kritiseras då det kan vara svårt att få en exakt bild hur bra en 
kontroll faktiskt är. Dock så ska betyget endast ses som en representativ bild av de kontroller 
som gjorts. Man skulle kunna använda något annat betygsystem för att skapa en ännu 
tydligare bild av hur bra dessa kontroller är ur kvalitetssynpunkt. Det är även svårt att 
utvärdera parametrarna eftersom det är väldigt komplicerade rapporter som görs.  
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 Förslag till fortsatt utveckling  6.3

För framtida fortsatta utveckling så rekommenderas det att utvärdera resterande indikatorer 
hos miljöbyggnad på samma sätt för att få ett totalbetyg på hela kvalitetssäkringen.  

Man skulle även kunna undersöka hur bra simuleringsprogrammen faktiskt är ur 
kvalitetshänsyn och vilka felmarginaler man bör ha på det data man får fram.  

Det skulle även vara nyttigt att ta fram funktionskrav som är kopplade till miljöbyggnad på ett 
så enkelt sätt att man på bygget kan se vad som ska kontrolleras för att säkerställa 
certifieringen.  

Göra en undersökning för att se vilken typ av återkoppling som är bäst när de gäller fel som 
hittats i produktionen och som ska åtgärdas. Kanske om det ska vara böter för entreprenören 
om fel hittas etc.  
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7 BILAGOR 

 Bilaga 1 Intervjufrågor  och svar från kvalitetssamordnare Sweco. 7.1

Vad är kvalité för dig när det kommer till byggnader? 

I rollen som kvalitetssamordnaren ett jobb med bra kvalitet är ett arbete som från idé, 
planering till färdigställande- och slutbesiktning och överlämnade samt förvaltning är 
uppföljningsbar(röda tråden). 
 
Vad anser du är viktiga parametrar för utvärdering av egenkontroller? 

Att upprättade egenkontroller har varit till hjälp och nytta som på ett eller fler sätt har 
säkerställt efterfrågat kvalitet. 
 
Vad anser du är viktiga parametrar för att generellt utvärdera kvalitetskontroller? 

Kommunikationen mellan alla led samt förståelsen av processen! 
 
Hur arbetar du för att säkerställa kvalitén på ditt arbete under projekterings- och 
byggskedet? 

Genom att ständiga uppföljningar med min kund. 

  



 

61 

 Bilaga 1 Intervjufrågor och svar från miljösamordnare White Arkitekter.  7.2

Vad är kvalité för dig när det kommer till byggnader? 

Kvalitet för mig är att byggnaden är utförd så att den uppnår/överträffar de förutsättningar 
som togs fram under projekteringen. Arbetet ska vara utfört enligt de projekterade 
handlingarna. Ur ett miljöperspektiv är kvalitet att välja material med så liten miljöpåverkan 
som möjligt, byggnaden ska utföras energieffektiv, transporter och avfall ska vara 
minimerade. 

Vad anser du är viktiga parametrar för utvärdering av egenkontroller? 

Parametrar för utvärdering av egenkontroller är: Vem som utfört egenkontrollen, vad som har 
kontrollerats (eventuellt en referens till handling/krav i projektet), omfattningen av vad 
egenkontrollen gäller. Vilka noteringar gjordes och hur har dessa tagits omhand. Spårbarheten 
är viktig. 

Vad anser du är viktiga parametrar för att generellt utvärdera kvalitetskontroller?  

Kvalitetskontroller: Vem har utfört kontrollen, vad har kontrollerats, mot vad har kontrollen 
genomförts (standard, handling etc.).  

Hur arbetar du för att säkerställa kvalitén på ditt arbete underprojekterings- och 
byggskedet? 

 
Kvalitetssäkring av egna arbetet: Alla dokument/protokoll/handlingar som jag tar fram låter 
jag någon annan läsa innan de skickas ut. 

 

 

 

  



Kvalitén av kvalitetskontroller. 
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 Bilaga 1 Intervjufrågor och svar från energiexpert Sweco.  7.3

Vad är kvalité för dig när det kommer till byggnader? 

Att en byggnad uppfyller de krav som ställs på den och att det håller länge. En bil med 
kvalitet känns robust och fungerar alltid – så ska ett hus vara också.  

Vad anser du är viktiga parametrar för utvärdering av egenkontroller? 

Egenkontrollen ska göra att man reflekterar över det arbete man har gjort. En egenkontroll av 
en energiberäkning ska innehålla moment så man reflekterar över vilka indata man har 
använt, om dessa stämmer med underlagen, om de beräknade förutsättningar överensstämmer 
med kraven och att det färdiga utförandet är bra. En egenkontroll av ett arbetesmoment 
innehåller i princip samma saker: vilket underlag baseras bygget på, stämmer utförandet med 
underlaget, är allt helt och är det färdiga utförandet bra gjort.  

Viktiga parametrar att ha egenkontroll på som rör miljöbyggnad är tätheten, U-värdet och 
köldbryggor (d v s att isolering skett på rätt sätt), radontätning, och att ventilationsaggregat är 
korrekt intrimmade samt att den samrodnade provningen utförts med korrekt resultat.  

Vad anser du är viktiga parametrar för att generellt utvärdera kvalitetskontroller? 

För att utvärdera själva kvalitetskontrollen så kan det vara vettigt att studera om själva 
kontrollen stämmer av mot målen samt innan kvalitetskontrollen startar fundera på vilka 
faktorer som påverkar kvalitén hos ett visst mål. Ett energimål spänner t ex över väldigt 
många faktorer (byggnadens utformning, U-värden, solinstrålning, reglersystem, 
ventilationssystem, kylsystem, värmesystem etc), vilket ställer krav på att det är kvalitét i alla 
dessa system.  

Hur arbetar du för att säkerställa kvalitén på ditt arbete underprojekterings- och 
byggskedet? 

Genom granskning av en kollega som inte direkt jobbar i projektet, genom att använda flera 
verktyg och räkna på olika sätt med lite olika förutsättningar för att kunna få en förståelse vad 
som påverkar resultatet mest.   

 

 


