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Abstract 

“BuildE – Method for Quality Assurance of Energy Efficient Buildings” is a general method for the 

quality assurance of the requirements regarding functionality, planning and production of energy 

efficient buildings. The method is based on the quality in each process being assured by using 

appropriate quality guidelines and check lists for documentation, communication and verification. 

The method was developed in the following steps: 

a) Critical phases of the construction process were identified. Note that these can be of different 

kinds such as building technical nature or process technical nature. 

b) Quality assurance procedures and checkpoints were designed, for example, for communication 

between the designer and the entrepreneur. 

c) The folder structure was developed 

d) Checklists and control points were developed 

Identification of critical phases and solutions to how problems within these phases can be avoided 

has been implemented as follows: 

• People with experience from projects with so-called low-energy buildings were interviewed, e.g. 

developers, project managers, designers, contractors and users. 

• Literature studies including studies of some existing quality assurance systems. 

• Some construction projects with energy efficient buildings in focus have been studied. 

Initial test runs were conducted through workshops with some project teams and companies in 

which comments on the method were collected at the same time as we got a glimpse into the 

different companies and project organizations' approach to quality assurance in the building process. 
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The purpose of the method is to guarantee that the building fulfils the defined functions. A clear 

definition of functional demands and a quality assured building process leads to good conditions for 

the sustainable construction of an energy efficient building with good indoor environment.  

BuildE is not designed to be a quality assurance program ready to be used in individual building 

projects, but is designed to be used as a guide to establish quality routines and control points. 

Keywords: energy efficient buildings, quality assurance, routines, checklists, building process   

Introduktion 

Vi står inför en tuff utmaning som kräver krafttag på alla möjliga områden om vi skall lyckas med att 

nå EU:s klimat- och energipolitiska miljömål om minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybar energi 

samt effektivare energianvändning till år 2020 respektive år 2050. Arbetet med att åstadkomma 

energieffektivare byggnader är en mycket viktig del i detta arbete. Det finns redan idag kunskap om 

hur man bygger energieffektiva byggnader. T.ex. kan energianvändningen i bostäder reduceras 

kraftigt, ja till och med halveras med befintlig känd teknik som tillämpas i så kallade passivhus. 

Självklart är det viktigt att jobba vidare med fortsatt utveckling av teknik för energieffektiva 

byggnader genom förbättring av byggnadsmaterial, byggnadskomponenter, byggnadskonstruktioner 

och byggteknik mm. Men det gäller också att sprida kunskap och teknik som redan finns idag så att 

den inte bara tillämpas i entusiastiska pilotprojekt utan även i de ”vanliga” byggprojekten. 

För att lyckas med detta krävs kvalitetssäkring och kompetensutveckling i hela byggbranschen. 

Motiven till detta är många.  

Dagens byggnadskonstruktioner och installationer är mer optimerade och mer komplicerade, jämfört 

med äldre byggnaders utförande, på grund av de högre krav som ställs. Det innebär att moderna 

byggnader är mer känsliga för fel och brister så som t.ex. inbyggd fukt och luftotätheter i 

klimatskärmen jämfört med vad vi är vana vid från äldre traditionell bebyggelse. Det är inte bara 

kraven på energieffektivitet som ökat. Andra exempel är högre krav på komfort, design och kortare 

byggtid. Sammantaget innebär detta att toleranserna minskar och därmed ökar behovet av 

kvalitetssäkring. För att byggnaden ska få önskade egenskaper måste vi bygga med hög kvalitet. 

Ett annat motiv är att de energieffektiviseringsåtgärder som genomförs, så som t.ex. en välisolerad 

klimatskärm och energieffektiva ventilationssystem, inte bara påverkar energianvändningen utan 

även andra funktioner som exempelvis konstruktionernas fuktsäkerhet och det termiska klimatet 

inomhus. Detta innebär att vi måste betrakta byggnaden som ett system och även beakta innemiljö- 

och beständighetsfrågor när vi fokuserar på energieffektivitet.  

Ett viktigt led i kvalitetssäkringen är kompetensutveckling. Det behövs i hela branschen. Inte minst i 

produktionsledet eftersom minskade ”feltoleranser” innebär att vi behöver bygga med hög och jämn 

kvalitet. 

Det innebär alltid risker när ny kunskap börjar tillämpas. Särskilt när det sker i snabb takt och stor 

skala. Detta är ytterligare ett skäl till att behovet av kvalitetssäkring ökat.  

Genom att arbeta aktivt med kvalitetssäkring i hela byggprocessen, från kravformulering till färdigt 

hus, så minskar risken för fel och brister. Dessutom ökar möjligheterna att byggnaden verkligen får 

de egenskaper och funktioner som planerats för. 
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Syfte, mål och begränsningar 

Projektets syfte har varit att utveckla en metod för kvalitetssäkring av uppförandet av energieffektiva 

byggnader. Metoden skall säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som definierats. Med 

väl formulerade funktionskrav och en kvalitetssäkrad byggprocess så ges mycket goda 

förutsättningar för att byggnaden blir energieffektiv samt att den får en god innemiljö och beständiga 

konstruktionslösningar. 

Målet med ByggaE är att skapa en enkel och tillämpbar metod för att på ett strukturerat sätt arbeta 

med kvalitetssäkring i hela byggprocessen. Metoden omfattar kvalitetssäkrad kravformulering i 

programskede, projektering och produktion av energieffektiva byggnader. Metoden bygger på att 

kvalitén, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, 

kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor. FoU-

Väst rapporten ”ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess” har varit en viktig inspirationskälla för 

metodens struktur och upplägg.  

ByggaE är inte ett komplett kvalitetssäkringssystem som är färdigt att tillämpa i det enskilda 

byggprojektet utan tanken är att metoden skall vara ett hjälpmedel för att upprätta kvalitetsstyrande 

rutiner och kontroller i det enskilda byggprojektet. Med hjälp av metoden utarbetas en kontrollplan i 

byggprojektet som anpassas till de inblandade företagen och dess organisationers egna 

kvalitetssäkringssystem. 

I ByggaE föreslås inga fastställda funktionskrav, men för att vägleda byggherrar ges förslag på 

områden där byggherren bör ställa krav för att uppnå varaktigt låg energianvändning, fuktsäkerhet 

och god innemiljö. Dessutom fins hänvisningar till bygg- och branschregler. Grundtanken är att 

metoden och hjälpmedlen (checklistorna) skall vara så generella att de kan anpassas till och 

användas i varje enskilt byggprojekt. 

Utveckling av metoden 

Utveckling av ByggaE-metoden har skett stegvis enligt följande: 

a) Kritiska moment i byggprocessen identifierades. Observera att dessa kan vara av olika slag,  

   t.ex. byggnadsteknisk karaktär eller processteknisk karaktär. 

b) Kvalitetsstyrande rutiner och kontrollpunkter utformades, t.ex. för kommunikation mellan  

      projektör och entreprenör 

c) Mappstrukturen utvecklades 

d) Checklistor och kontrollpunkter har tagits fram 

Identifiering av kritiska moment och arbetet med att finna lösningar på hur dessa kan undvikas har 

genomförts på följande sätt: 

• Personer med erfarenhet från projekt med så kallade lågenergihus intervjuades så som t.ex.  

byggherrar, projektledare, projektörer, byggentreprenörer och brukare. 

• Litteraturstudier inklusive studie av några befintliga kvalitetssäkringssystem [se referenslista]. 
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• Några byggprojekt med energieffektivitet i fokus har studerats. 

Arbetsmöten genomfördes med några projektgrupper respektive företag där synpunkter på metoden 

inhämtades samtidigt som vi fick en inblick i olika företags och projektorganisationers arbetssätt. 

Beskrivning av ByggaE-metoden 

ByggaE-metoden är en kvalitetsäkringsmetod för byggprocessen, från planering till drift, där fokus 

ligger på att skapa en energieffektiv byggnad på den nivå man beslutat att nå. 

Kärnan i metoden är energidokumentationen som beskrivs i detta kapitel. Syftet med 

energidokumentationen är att samla det som rör energifrågorna på ett ställe och få en samlad bild av 

processer och teknik som påverkar slutresultatet i den färdiga byggnaden. 

  

Figur 1 Beskrivning av ByggaE metodens process. 

Metoden löper genom processen från planering till färdig byggnad som lämnas över till förvaltning. 

Den samlar också ihop och överför information mellan de olika aktörerna i de olika skedena. 

En byggprocess kan se olika ut beroende på t.ex. entreprenadform mm. Man får anpassa namn och 

överlämningar till den process man valt att arbeta med. Det viktiga är att identifiera dessa skeden, 

både de som är juridiska överlämnanden med upphandling mm och de som enbart är interna 

överlämnande till andra personer i samma organisation. Att all information kommer med och att 

kompetens finns för att utföra arbetet är lika viktigt i båda fallen. Ibland har man t.ex. med 

entreprenörer i ett mycket tidigt skede men i praktiken finns det ändå olika skeden av överlämnande. 

Energidokumentationen är samlad i en mappstruktur där det finns mappar för lagring av olika 

dokument och vissa hjälpmedel. Det finns en mapp för övergripande dokument som löper genom 
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hela projektet, 1 Övergripande sammanfattande dokument. Varje skede har en egen mapp. Även 

överlämnandet mellan olika skeden har fått egna mappar för att betona vikten av att denna aktivitet 

genomförs på ett genomtänkt sätt. Mappstruktur kan nås via utforskaren eller från startsidan som 

ser ut enligt figur 2 nedan.

 

Figur 2 ByggaE-metodens mappstruktur  
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Ett huvudsyfte med ByggaE är att ta bort informationskollapsen som ofta inträffar i byggprocessen 

och kan resultera i att en byggnad inte blir så energieffektiv som det var tänkt när den började 

planeras. Detta illustreras i figur 3 nedan. 

  

Figur 3 Illustration av informationskollapser i byggprocessen.  

Röda kurvan symboliserar informationskollapsen som lätt sker mellan de olika skedena i 

byggprocessen bl.a. p.g.a. att det är olika personer som jobbar i de olika skedena. Med hjälp av 

ByggaE metodens strukturerade sätt att kommunicera och dokumentera information kan 

informationen lättare föras över till nästa skede, se gul kurva. 

Samtliga dokument har en likartad utformning där det beskrivs syftet med dokumentet, instruktioner 

för ifylland, när dokumentet ska användas och av vem. I det följande visas detta för några olika typer 

av dokument. För en mer detaljerad beskrivning av samtliga dokument hänvisas till projektets 

slutrapport [Gustavsson 2013].  

1. Övergripande och sammanfattande 
dokument 

1.1 Sammanfattande 
energiprestandadokument 

Syfte med dokumentet 

Detta dokument sammanfattar viktiga huvuddata med anknytning till energiprestanda 

för projektet. Syftet är att på ett överskådligt sätt kunna följa hur förväntade 

energiprestanda och andra viktiga indata förändrats under byggprocessen från 

planering till färdig byggnad. 

file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/1.%20Övergripande%20och%20sammanfattande%20dokument
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/1.%20Övergripande%20och%20sammanfattande%20dokument
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/1.%20Övergripande%20och%20sammanfattande%20dokument/1.1%20Sammanfattande%20energiprestandadokument.docx
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/1.%20Övergripande%20och%20sammanfattande%20dokument/1.1%20Sammanfattande%20energiprestandadokument.docx
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Instruktioner till dokumentet 

Varje skede har en egen kolumn. Först kommer kolumner för yttre krav som lagkrav, 

t.ex. BBR, lokala lagkrav, som t.ex. kommunens detaljplan. Om man följer någon speciell 

metod som har energikrav mm anger man dessa uppgifter i nästa kolumn, samt skriver 

vad metoden heter i nedre rubrikraden, t.ex. miljöbyggnad silver. 

 

 
 

 

 
 

I nedre rubrikraden skriver man även namnet på de olika skedena enligt vad de heter i 

projektet. Detta kan ändras under projektets gång om t.ex. typ av entreprenad inte är 

bestämd under planeringsskedet. 

Kraven som specificerats i dokumentet är förslag på krav man kan arbeta med. Det går 

bra att lägga till och ta bort specifika krav, efter vad som passar i projektet. Arbetar man 

efter en specifik metod eller med krav från t.ex. BELOK eller dyl. så kan man föra in 

dessa krav som egna rader. 

Alla uppgifter finns ofta inte med från planeringsskedet. Då fyller man inte i rutan för 

den uppgiften. Man kan också lägga till rader med uppgifter under t.ex. projektering, 

när man kommit fram till fler detaljuppgifter. Man kan då gråmarkera rutan från de 

tidigare skedena för att visa att uppgiften inte var aktuell då. 

När ska dokumentet användas? 

Under hela projektet från första planeringsskedet till förvaltning 

Vem ska använda dokumentet? 

Vem lämnar underlag? Beställare, projektörer, entreprenörer. Energisamordnare frågar 

berörda efter information. 

Vem fyller i?  Energisamordnaren om en sådan finns, annars projektledare 

Vem läser? Beställaren, projektledare m.fl. 

Vem för vidare information? Underlag för projektledare, beställare för att kunna 

förklara resultatet av projektet för t.ex. politiker vid kommunala byggnader, finansiärer, 

köpare m.fl. för andra byggnader. 

Exempel på ifylld 

rubrikrad 
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4. Projektering 

4.1 Checklistor för energieffektiv 
projektering 

4.1.1 Energi 

4.1.2 A 

4.1.3 K 

4.1.4 V 

4.1.5 E 

4.1.6 S 

4.2 Redovisning av projektering 

4.3 Energiberäkningar 

4.3.1 Indata energiberäkning 

4.3.2 Energiberäkningsmodell 

4.3.3 Resultat 

4.4 Mätning och uppföljning 

4.5 Mötesprotokoll energisamordning 

4.6 Ansvarsfördelning, organisation 

4.7 Avvikelserapporter 

 

Syfte med dokumentet 

Checklista A för projekterande arkitekt 

Checklista K för projekterande konstruktör 

Checklista V för VVS har delats upp i underkategorier för kyla, värme, ventilation och 

varmvatten. 

Checklista S för projektör styr och övervakning. 

file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.1%20Energi
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.2%20A
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.3%20K
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.4%20V
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.5%20E
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.1%20Checklistor%20för%20energieffektiv%20projektering/4.1.6%20Styr
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.2%20Redovisning%20av%20energieffektiv%20projektering
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.3%20Energiberäkningar
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.3%20Energiberäkningar/4.3.1%20Indata%20energiberäkning
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.3%20Energiberäkningar/4.3.2%20Energiberäkningsmodell
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.3%20Energiberäkningar/4.3.3%20Resultat
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.4%20Mätning%20och%20uppföljning
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.5%20Mötesprotokoll%20energisamordning
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.6%20Ansvarsfördelning,%20organisation
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/4.%20Projektering/4.7%20Avvikelserapporter
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Instruktioner till dokumentet 

I checklistorna finns tips om kritiska moment och saker som är viktiga att tänka på för 

att en byggnad ska bli energieffektiv. Dessa råd finns som punkter under kolumnen ’Att 

Beakta’ . När projektören beaktat punkten kryssas rutan i och en lösning eller 

motivering skrivs in i kolumnen redovisning. Man kan även hänvisa till andra dokument 

där beskrivningen finns. Det är alltid bra att skriva en kort sammanfattning i 

dokumentet. 

Man kan ibland identifiera behov av att följa upp resultatet av åtgärden senare i 

byggprocessen, genom t.ex. en mätning, besiktning eller säkerställa att en montör har 

rätt instruktion. Denna typ av uppföljning skrivs in i kolumnen ’Krävs uppföljning?’ 

När projekteringen är klar går man igenom dessa punkter och för dem vidare till rätt 

checklista, mätplan eller dylikt så att uppföljningen kan genomföras. Dessa nya punkter 

utgör en viktig del i checklistorna för produktionsskedet. 

 

När ska dokumentet användas? 

Under projekteringen 

Vem ska använda dokumentet? 

Projektörer för respektive skrå använder checklistorna. 

Genomgång av gemensamma punkter kan göras på energisamordningsmöten. 

Energisamordnaren samlar in och kontrollerar att de är använda. 

Sammanställning av uppföljningspunkter görs av respektive projektör eller av 

energisamordnaren. Viktigt att bestämma vem som är ansvarig för detta i projektet. 
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8. Förvaltning 

8.1 Rutiner för energiuppföljning 

8.2 Drift- och underhållsplan 

8.3 Energiberäkning 
relationsstatus 

8.3.1 Indata 

8.3.2 Beräkningsmodell 

8.3.3 Resultat 

8.4 Råd och tips vid brukande 

 

Syfte med mapp 

Att spara energiberäkningar som utförts i projektet. I denna mapp kan man lägga 

slutliga beräkningsresultat, energiberäkningar och beräkningsfiler, samt indata till dessa. 

Instruktioner till mapp 

Skapa undermappar om det blir många beräkningar och dokument. 

När ska mappen användas? 

Under förvaltningsskedet. Som sammanställning av tidigare utförda energiberäkningar. 

Vem ska använda mappen? 

Energiberäkningsingenjör, energisamordnare. 

Slutsatser och fortsatt arbete 

Det finns ett behov av en metod för att formulera och följa upp krav på energieffektivitet i 

byggprocessen. ByggaE är en väg att gå för att lyckas med detta. Metoden fokuserar på processen för 

att formulera och följa upp krav som byggherren själv formulerar och ställer med hjälp av lagkrav och 

andra metoder. Den är därför ett komplement till andra metoder som fokuserar mer på de faktiska 

kraven. I fortsättning ser vi här framför allt ett behov av en samordning med det arbete som görs 

inom Sveby [Wickman 2012]. 

Att etablera en ny metod i en bransch är tidskrävande och kräver för att få genomslag att metoden är 

väl utvecklad och lättarbetad. Samtidigt kan en metod enbart bli smidig och lättarbetad om den 

utvecklas tillsammans med dem som ska använda den. För att komma vidare med metoden behövs 

därför stöd till fortsatta tillämpningsprojekt där metoden kan finslipas och gränssnittet förbättras. Vi 

ser även ett behov av utbildning i metoden. 

I ett fortsättningsprojekt är det viktigt att definiera vilka moment som är obligatoriska för att följa 

ByggaE-metoden samt att arbeta fram hjälptext till beställare som vill hänvisa till metoden. En 

förutsättning för detta arbete är att vi får erfarenhet från tillämpning av metoden.  

  

file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/8.%20Förvaltning
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/8.%20Förvaltning/8.1%20Rutiner%20för%20energiuppföljning
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/8.%20Förvaltning/8.2%20Drift-%20och%20underhållsplan
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/8.%20Förvaltning/8.3%20Energiberäkning%20relationsstatus
file://129.16.146.131/public/Aktiva%20projekt/LÅGAN/1276%20PHN13/Energidokumentation/8.%20Förvaltning/8.3%20Energiberäkning%20relationsstatus
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