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ByggaE – metod för kvalitetssäkring av energieffektiva 
byggnader 

Metoden skall säkerställa att byggnaden uppfyller krav 
som definierats för:  

• Effektiv energianvändning 

• God innemiljö 

• Beständighet 

 

Omfattar hela byggprocessen, så som: 
 

 
Programskede Projekteringsskede Produktionsskede 

Överlämnande till förvaltning 



ByggaE - metoden 

Metoden bygger på: 

• Tydlig kravformulering 

• Identifiering av kritiska moment och konstruktioner 

• Kontroll och uppföljning 

• Kommunikation 

• Dokumentation 
 

Hjälpmedlen (metodens verktyg) utgörs av: 

• Rutiner 

• Checklistor 

• Kontrollanvisningar 
 

Metodens tillämpbarhet har hög prioritet. 



Kritiska moment 

Kvalitetskritiska moment/områden kan delas in i: 

 

• Byggnadstekniska 

• Processtekniska 
 



Kritiska moment/områden av Byggnadsteknisk 
karaktär, exempel: 

 Klimatskal (isolerförmåga, lufttäthet, fönster, dörrar) 

 Installationer (prestanda på komponenter/system m m) 

 Kylbehov (solavskärmning, fönster m m) 

 Tappvarmvatten (produktion, distribution) 

 Hushållens/verksamhetens utrustning 

 Inneklimat (termisk komfort, luftkvalitet, ljud, ljus) 

 Fuktsäkerhet 

 Beständighet (konstruktioner, system, produkter) 

 Robusthet / brukarvänlighet 

 Byggnaden som system (optimering) 



Kritiska moment/områden av Processteknisk 
karaktär, exempel: 
 

 Kravformulering 

 Handlingar (ritningar, detaljritn.) 

 Arbetsberedning 

 Tidspress 

 Kunskapsbrist 

 Granskning, kontroll och uppföljning 

 Kommunikation och överföring av information (t ex mellan byggprocessens 
olika steg)  

 Dialog mellan arkitekt, konstruktör och entreprenör 

 Slutbesiktning och funktionsprovning 

 



 
Projekteringsskedet 

Exempel på kvalitetssäkringsmoment för projektören:  
 

 Genomgång av krav och avstämning med byggherren 

 Intern info/utbildning 

 Projektera och dokumentera med hjälp av checklista  

 Intern granskning 

 Identifiera, planera och dokumentera kritiska 
produktionsmoment i samverkan med entreprenör 

 Upprätta kontrollplan i samverkan med entreprenör 

 Sammanställ dokumentationen 
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ByggaE säkerställer informationsflödet i hela byggprocessen 

Program Projektering Produktion Förvaltning 
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Mappsturkturen – en klickbar arbetsyta 





Mappstruktur för energidokumentation 

1. Övergripande och sammanfattande dokument 

2. Planering 

3. Upphandling / överlämnande till projektering 

4. Projektering 

5. Upphandling / överlämnande till produktion 

6. Produktion 

7. Slutkontroll och överlämnande till förvaltning 

8. Förvaltning 



Mappstruktur för energidokumentation - Projektering 

4. Projektering 

– 4.1  Checklistor för energieffektiv projektering 

– 4.2  Redovisning av energieffektiv projektering 

– 4.3  Energiberäkningar 

– 4.4  Mätning och uppföljning 

– 4.5  Mötesprotokoll energisamordning 

– 4.6  Ansvarsfördelning, organisation 

– 4.7  Avvikelserapporter 

 



Exempel på hjälpmedel 





Målgrupp och resultat 

 Alla som är delaktiga i byggprocessen 

 Bäst genomslag när beställare/byggherrar använder metoden 
från start till mål 



Arbete som pågår nu! 

Metoden är färdig att användas men nu sker fortsatt utveckling genom att 
metoden tillämpas i tre olika byggprojekt för att: 

 

 Utvärdera och vidareutveckla 

 Visa upp demonstrationsprojekt 

 Sprida och utbilda i metoden 

 Utveckla gränssnittet 
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